
Week 31  |  3 augustus 2022

Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

Na de zomervakantie zal de agenda van de gemeenteraad weer hervat worden.

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl/gemeenteraad

Agenda

• Vanaf maandag 22 augustus gaat Provincie Flevoland onderhoud uitvoeren aan een deel van 
de Swifterringweg. De huidige asfaltverharding van de weg vertonen gebreken en moet daar-
om worden vervangen. De weg wordt naar verwachting op 9 september weer opengesteld 
voor doorgaand verkeer.

Werkzaamheden

Kijk voor meer informatie en alle wegwerkzaamheden op www.dronten.nl/wegwerkzaamheden 
en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

Van 10 juli tot en met 3 september is een collectevrije periode in verband met de zomervakantie.  

Collectes

Voor meer informatie over de collectes zie: bit.ly/collecterooster-dronten 

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
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Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 20 juli 2022 tot en met woensdag 
27 juli 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0536 11-05-2022 Parkresidentie fase 2A, kavel 31 Dronten, bouwen van een woning  
2022-0826 21-07-2022 De Schipbeek 30 Dronten, uitbreiden van bestaande werkruimte op de 

milieustraat 
2022-0827 21-07-2022 Waterparc Veluwemeer Biddinghuizen, bouwen van 12 wanders wellness 

woningen kavel 190 t/m 201  
2022-0828 22-07-2022 Bijsselseweg 3 -170 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning 
2022-0829 22-07-2022 De Noord Dronten locatie Rikken, bouwen van 61 appartementen en 16 

eengezinswoningen  
2022-0832 22-07-2022 Biddinghuizen kad sectie E 3214 kavel G 132, realiseren van een nieuwe 

woning 
2022-0834 24-07-2022 De Fazant 53 Dronten, vervangen van de garagedeur 
2022-0839 25-07-2022 De Volte 16 Dronten, handelen in strijd met regels ro (huisvesten van 

studenten) 
2022-0632 26-07-2022 Dronten kad. Sectie A 7444, bouwen van 8 levensloopbestendige  

woningen 
2022-0846 27-07-2022 Harenberg 57 Biddinghuizen, verbreden van de inrit 
  
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. Het publiceren van aangevraagde omgevingsvergunningen is informatief. U kunt nog geen 
zienswijzen, bezwaar of beroep indienen. In volgende publicaties kunt u lezen of dit wel mogelijk is. 
 
Verlenging beslistermijn 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken: 
 
Dossier Omschrijving 

 
2022-0452 Dronten, plaatsen van imagoborden langs diverse wegen in de gemeente dronten 

leidend naar windplan groen 
2022-0608 Kampweg 25 Swifterbant, uitbreiden van de garage 
2022-0698 Crocusstraat 6 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2022-0725 Stobbenweg 18 Dronten, realiseren van een systeembouw machineberging van 

15x30meter op bestaand bouwblok agrarisch erf 
 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 21 juli 2022 tot en met 
woensdag 27 juli 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0271 Parkresidentie fase 2A, kavel 25 te Dronten, nieuwbouw woning  V 27-07-2022 
2022-0288 Parkresidentie Dronten fase 2A, kavel 27, bouwen van een woning V 21-07-2022 
2022-0387 Olsterpad 2 Dronten, bouwen van een garage/tuinhuis V 21-07-2022 
2022-0423 Bloemenzoom kavel 12 Swifterbant, bouwen van een woning  V 21-07-2022 
2022-0468 Rivierduinweg, wijzigen van het aantal airco's en de locaties ervan 

van onderstation t.b.v. windplan blauw, Dronten H 649 en H 650 
V 21-07-2022 

2022-0637 Neptunusweg 10 Dronten, verbouwen van de woning V 25-07-2022 
2022-0687 Parkresidentie Dronten fase 2A, kavel 33, bouwen van een woning 

met berging 
V 21-07-2022 

2022-0695 Parkresidentie Dronten fase 2A, kavel 30, bouwen van een woning 
met berging 

V 21-07-2022 

2022-0697 Reevediep Dronten, realiseren van een tijdelijke vaargeul in het 
Reevediep te Dronten (onderdeel van het project dijkversterking 
noordelijk randmeerdijk) 

V 22-07-2022 

2022-0701 De Noord 70 Dronten, plaatsen van ev-laadplekken op het terrein 
van het tankstation 

V 25-07-2022 

2022-0762 Beursstraat 14 Dronten, plaatsen van gevelreclame en 
aanrijdvoorzieningen Lidl Dronten 
 

V 27-07-2022 

2022-0594     Bloemenzoom kavel 16 Swifterbant, bouwen van een kangoeroe woning       V                27-07-2022 
 
* = betekenis soort besluit 

 V= Verleend  VV=Vergunningsvrij G= Geweigerd  R= Van rechtswege verleend   IV=ingetrokken 
vergunning 

 
Inzage 
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de 
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van 
team Bedrijfsvoering POCJB. Een bezwaarschrift schort de werking van een beschikking niet op. Wanneer 
een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een verzoek om 
voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 
 
Zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend. 
Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. Het bezwaarschrift kan via www.dronten.nl rubriek ‘Digitale formulieren’ 
worden ingediend. Voor de voorlopige voorziening is dit: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
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Bekendmakingen

Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp 
besluiten bestemmingsplan Landgoed Artemis Swifterbant 
(D4016)
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij een ontwerp bestemmingsplan aan het opstellen zijn voor het plan Landgoed Artemis Swif-
terbant (D4016). Het plangebied van 7 hectare is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Dronten (D4000)’ en kent de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met dubbelbestemming ‘Waarde 
– Archeologie 4’. De initiatiefnemer is voornemens het plangebied van 7 hectare te ontwikkelen 
tot een landgoed waarmee een meerwaarde kan ontstaan voor natuurontwikkeling en nieuwe 
recreatiemogelijkheden. Daarbij dient er een landschappelijke inpassing te komen van landgoed-
bebouwing van allure. Op het landgoed zal een landhuis worden gebouwd, tezamen met een 
vrijstaande poortwoning. 

Vooraankondiging 
Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). 
Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons 
voornemen.

Inspraak
Het college van Dronten maakt bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Artemis Swifterbant (D4016) op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken inzien van 4 augustus 2022 tot en met 14 september 2022 bij 
de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie inbrengen. Deze kunt 
u richten aan het college van Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100, 8250 AC  
DRONTEN. U kunt geen inspraakreactie per email indienen. Voor een mondelinge reactie kunt u 
een afspraak maken met dhr. V. Hoogervorst via het telefoonnummer 14 0321.

Marktverplaatsing naar De Schans
In verband met het evenement Meerpaaldagen wordt de markt op woensdag 10 augustus 2022 
op de parkeerplaatsen aan De Schans gehouden.

Kennisgeving Wet milieubeheer en Besluit milieu- 
effectrapportage MER-beoordelingstoets

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een MER-beoordeling hebben
uitgevoerd voor:

Omschrijving: actualisatie en uitbreiding
Aanvrager: V.E.D. Milieuservice B.V. (handelsnaam Olthuis Recycling)
Locatie:  Pioniersweg 51, 53A, 84-86, 94, 104-106 en 112-114 in Dronten

Gedeputeerde Staten bepalen of voor de aangevraagde activiteit het opstellen van een milieu-
effectrapportage vereist is. Er is, naar aanleiding van de ingediende MER-aanmeldnotitie, op 25 juli 
2022 besloten dat dit niet nodig is omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
te verwachten zijn.

Ter inzage
Het besluit is vanaf 27 juli 2022 in te zien op de website Officiële bekendmakingen en digitaal
met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via
telefoonnummer 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Daarnaast zijn het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens tijdens een periode van zes 
weken voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Dronten, De Rede 1 in Dronten. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar 
Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit m.e.r.-beoordelings-
besluit is namelijk een voorbereidingsbeslissing voor de aanvraag om een omgevingsvergunning 
op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In die procedure kunnen belang-
hebbenden hun bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken. Deze bezwaren 
worden dan bij het definitieve besluit op de aanvraag om de omgevingsvergunning betrokken.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer
088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: Z2022-001435

Verleende vergunningen voor evenementen
Door de burgemeester van de gemeente Dronten zijn de volgende vergunningen voor
evenementen verleend:

2022-0490,  evenemententerrein Spijkweg Biddinghuizen, organiseren van de obstakel run loop 
24 en 25 september 2022, verzonden op  22-07-2022

2022-0694, Scoutingvereniging Gildepenningdreef , organiseren van de kennismakingstijd Unitas 
Studiosorum Amstelodamensium 2022 van 7 september 2022 tot en met 11 september 2022, 
verzonden op 26-07-2022

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het gemeentehuis te Dronten liggen
de volgende genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats met
kentekenonderbord: 97-NKL-2
2022-0809, Het gaat om een parkeervak aan Lijzijde 189 te Dronten;
verzonden op 22-07-2022

Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats met
kentekenonderbord: NB-375-G
2022-0840, het gaat om een parkeervak aan De Kop Van Het Ruim 67 te Dronten;
verzonden op 26-07-2022

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 weken na verzenddatum van het besluit inzien.
U kunt daarvoor een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de be-
schikking aan de aanvrager, schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het college 
van burgemeester en wethouders, t.a.v.  team  Bedrijfsvoering POCJB.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administratie van het team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

Kijk voor alle officiële berichten op www.officielebekendmakingen.nl. Publicaties daarop zijn 
leidend. Aan bekendmakingen op papier, zoals op deze pagina, kunnen geen rechten meer
ontleend worden.

Gemeente Dronten 
Postadres:
Postbus 100, 8250 AC Dronten
E-mail: gemeente@dronten.nl
www.dronten.nl

Het Huis van de Gemeente
De Rede 1, Dronten
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30 – 16.45 uur 
Maak eerst een afspraak (online of telefonisch) of
vraag een product of dienst aan via www.dronten.nl

Gemeentewerf
De Reest 3, Dronten
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

Milieustraat
De Schipbeek 30, Dronten 
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden werkdagen: 
09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Zaterdag 08.00 – 13.00 uur

facebook.com/gemeentedronten@VolgDronten Gemeentedronten WhatsApp: (06) 51 849 073

Help mee aan de veiligheid in de
gemeente Dronten. Doe mee met Burgernet

www.burgernet.nl

Na 1 augustus licht uit op bovenste 
verdiepingen gemeentehuis
In het voorjaar van 2021 is het vernieuwde gemeentehuis in gebruik genomen, deze vernieuwing 
heeft het gemeentehuis energiezuinig en “groen” gemaakt, door het water terugwinsysteem, 
de zonnepanelen, het groene groen dak en het gebruik van ledverlichting. Vanuit deze groene 
gedachte is het natuurlijk niet wenselijk om het gehele gebouw tot 23:00 uur te verlichten. Mede 
door de raadsbrede gesteunde motie “Licht uit’ kan per 1 augustus alleen in de kelder, begane 
grond en eerste verdieping gebruik gemaakt worden van de verlichting. Hier kan ’s avonds nog 
gewerkt en vergaderd worden. De rest van het gebouw is voortaan onverlicht.

Controleer einddatum gasslang
Wist je dat de brandweer adviseert om de hogedrukslang (gasslang) van de gasfles ten minste 
elke twee jaar te vervangen? De slang wordt na verloop van tijd namelijk hard en broos. Hierdoor 
kunnen er scheuren in komen waar het gas uit kan spuiten.

Dus ga je deze zomer op vakantie en ben je van plan om te koken met een gasfles? Controleer 
dan de productie- of vervangingsdatum van de gasslang en zorg dat je op tijd een nieuwe koopt. 
De drukregelaars kun je het beste minimaal om de vijf jaar vervangen volgens de brandweer.

Meld Misdaad Anoniem (M.)
Lege loodsen trekken criminelen aan! In ruil voor veel geld raken verhuurders betrokken bij het 
criminele circuit, met intimidatie en geweld tot gevolg. Vermoed jij illegale activiteiten zoals een 
drugslab in jouw buurt? Meld dit dan anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (M.):

Bij Meld Misdaad Anoniem ben je altijd anoniem:
• Je telefoonnummer is niet te zien.
• M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens.
• M. is onafhankelijk.

Essentaksterfte
Binnen 20 jaar heeft de essentaksterfte zich over geheel Europa verspreid. De laatste 8 jaar zijn de 
gevolgen van deze ziekte ook in Flevoland zichtbaar. Landschapsbeheer Flevoland wil het liefste 
de aangetaste essen laten staan waar dat kan. Heb je het vermoeden dat essen in jouw omge-
ving zijn aangetast door de ziekte, dan kun je contact opnemen met Landschapsbe heer voor een 
afspraak met een medewerker. Aangetaste bomen die voor kap in aanmerking komen, worden 
tijdens dit bezoek gemerkt. Aanmelden kan door te bellen naar, (0320) 294939 of het sturen van 
een mail naar flevoland@landschapsbeheer.net 


