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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie
22-09-2022 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Huis van de Gemeente
29-09-2022 19:30 - 20:45 uur Beelvormende vergadering Raadzaal - Huis van de Gemeente
29-09-2022 19:30 - 22:00 uur Beelvormende vergadering Commissiezaal (Bremerbergzaal) 
   Huis van de Gemeente

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

Agenda

• Vanaf 22 augustus tot en met 23 september is de Harenberg in Biddinghuizen in beide 
richtingen afgesloten.

• Vanaf 20 augustus tot 14 oktober is de Bremerbergweg afgesloten voor de tweede fase van 
het onderhoud aan de weg. De afsluiting is tussen komgrens Biddinghuizen en de rotonde 
N306 Harderdijk/Spijkweg.

Werkzaamheden

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

• Van 11 september tot en met 17 september wordt er gecollecteerd Prinses Beatrix Spierfonds.
• Van 18 t/m 24 september wordt er gecollecteerd voor het Nierstichting.

Collectes

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

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bekendmakingen

Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp 
besluit Dronter Energie Opslag Olsterpad
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij besluiten voorbereiden voor het plan Dronter Energie Opslag Olsterpad. Op dit besluit is de 
Crisis- en Herstelwet van toepassing (artikel 11, lid 1, Besluit uitvoering Chw). Het plangebied ligt 
tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad en ten zuiden van het Olsterdwarspad. Het vervangt het 
nu geldende bestemmingsplan op deze locatie. Het maakt de ontwikkeling van een grootschalig 
energieopslagsysteem (EOS) mogelijk.

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 er voor het plan Dronter Energie Opslag Olsterpad ter 
visie ligt:
1. Voorontwerp bestemmingsplan “Dronten – Dronter Energie Opslag Olsterpad (D4018)” op 

grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken inzien van 15 september tot en met 27 oktober 2022:
- bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak;
- op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0303.D4018-VO01)

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 via het telefoonnummer 14 0321.

Dronten, 14 september 2022.

Het college van Dronten, secretaris, drs. T. van Lenthe; burgemeester, drs. J.P. Gebben.

Houtopstanden kappen zonder kapvergunning
Per 1 april 2009 is door de raad besloten het kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij te stel-
len van de kapvergunningplicht. Concreet betekent dit dat er voor het kappen van gemeentelijke 
houtopstanden geen kapvergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap van 
gemeentelijke houtopstanden wordt wel beoordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader en 
getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden gepubliceerd waarvan besloten is om deze bomen 
in het laatste kwartaal van 2022 te kappen. De betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden 
in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan De Reest 3-5 in Dronten.

- Tegenover De Morinel 25 te Dronten wordt 1 esdoorn verwijderd. 
- In de grasstrook t.o. De Oeverloper 111 en 297 te Dronten worden 2 essen gekapt.
- In de groenstrook naast Het Korhoen 2 te Dronten wordt 1 Christusdoorn gekapt. 
- Nabij de parkeerplaats Noordenveld en fietspad Dronterpad tussen De Buiskap en Grevelingen 

te Dronten worden 3 populieren en 1 eik gekapt.
- In de groenstrook naast De Zaan 44 -46 te Dronten wordt 1 sierpeer gekapt.
- In de grasstrook naast Giekstraat 2 en tegen over Baskenstraat 3 te Dronten worden 2 essen 

gekapt.

Wet milieubeheer 
Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij de volgende
meldingen hebben ontvangen voor:
- Biddinghuizen, Ansjovistocht; Het beëindigen van het gebruik van de zes windturbines
- Biddinghuizen, Kubbe- en Zijdenettentocht; Het beëindigen van het gebruik van de 17 

windturbines

- Biddinghuizen, Rietweg 27; Het beëindigen van het gebruik van een windturbine
- Dronten, Golfresidentie 129; het in werking hebben van een installatie voor het 

doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater
- Dronten, Staalwijk 15; een wijziging in het laden van tarra uien

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen 
vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn 
daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis van Dronten.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij een omgevings-
vergunning beperkte milieutoets hebben verleend voor:

Omschrijving : intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het beëindiging 
   van 6 windturbines van Windpark Ansjovistocht
Aanvrager : De Windstroom B.V.
Locatie : Botweg 9 in Biddinghuizen
Verzenddatum : 6 september 2022
Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn voor iedereen in te zien in het gemeen-
tehuis en kunnen digitaal opgevraagd worden bij Dronten, De Rede 1 in Dronten. Hiervoor kunt u 
een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. Vanaf 
die dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met 
het besluit bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Dronten, Bezwaarschriftencommissie, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt 
u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een 
spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) 
verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u 
vinden op www.rechtspraak.nl.
Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2022-010774

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

2022-0640,  De Drieslag 4 Dronten, houden van de KMC-week Dronten van 5 t/m 8 september 
2022, verzonden op 02-09-2022 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0321.
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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 31 augustus 2022 tot en met 
woensdag 7 september 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0951 01-09-2022 Kubbeweg 17 Biddinghuizen, plaatsen van tijdelijke omkleedcabines en 

schaftvoorzieningen voor bouwpersoneel van wpgroen 
2022-0952 02-09-2022 De Grutto 53 Dronten, vervangen van oude gevelbeplating 
2022-0953 02-09-2022 Sportlaan Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (realiseren 

van een zonnepark op voormalige sportvelden aan de Sportlaan te 
Biddinghuizen) 

2022-0954 03-09-2022 Cultuursingel 93 Biddinghuizen, installeren van zonnepanelen 
2022-0955 03-09-2022 Erve Brooks 11 Biddinghuizen, bouwen van een garage naast de woning 
2022-0956 05-09-2022 Harenberg 69 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 

 
2022-0748 Bremerbergweg 9 Biddinghuizen, aanleggen van een eigen oprit 
2022-0789 Zonneweide 18 Biddinghuizen, verbouwen van een bestaande woning 
2022-0803 De Wieling 1 Swifterbant, ombouwen tot fitness centrum 
2022-0818 Dronten Kad. Sectie D 2854, wijzigen van verleende omgevingsvergunning voor 

schakelkasten van windpark hoge vaart zuid 
 
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 28 juli 2022 tot en met 
donderdag 8 september 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0778 De Schipbeek 30 Dronten, uitbreiden van de milieustraat V 02-09-2022 
2022-0828 Bijsselseweg 3 170 Biddinghuizen, uitbreiden van de 

recreatiewoning 
V 08-09-2022 

2022-0915 Wentelploeg 11 S Biddinghuizen, het wijzigen van de situering van 
het combipark wentelploeg aan de wentelploeg 9 en 11 te 
Biddinghuizen 

V 01-09-2022 

2022-0951 Kubbeweg 17 Biddinghuizen, plaatsen van tijdelijke 
omkleedcabines en schaftvoorzieningen voor bouwpersoneel van 
wpgroen 

VV 05-09-2022 

2022-0382 
2022-0764 

 
 

Parkresidentie fase 2A kavel 35 Dronten, bouwen van een woning 
(rectificatie verzendingsdatum) Dronten Parkresidentie fase 4 
Kavel 74, bouwen van een woning  
 

V 
V 

08-09-2022 
30-08-2022 

  
* = 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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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.  
 

Nationale Sportweek 2022
Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 september 2022 vindt de jaarlijkse, landelijke Nationale 
Sportweek weer plaats. Tijdens de Nationale Sportweek openen sportaanbieders hun deuren om 
zoveel mogelijk mensen te inspireren om een leven lang te genieten van het plezier van sport.

Sport in Dronten is de initiatiefnemer van de lokale Nationale Sportweek in Dronten. Op hun
website www.sportindronten.nl/nationale-sportweek-2022 vind je een overzicht van de
sportaanbieders die deze week de deuren openen in onze gemeente. 

De speciale week gaat van start op 16 september met Drumble Dance op het Meerpaalplein.
Dit is een combinatie van drummen op grote fitnessballen en dansen op muziek. Om 15.30 uur is 
een speciale workshop ronde voor ouders met kinderen vanaf 2 jaar.

Om 16.00 uur is de feestelijke opening van de Drumble Dance en de Nationale sportweek door 
wethouder Siert Jan Lap. Er is daarna een nieuwe workshopronde voor iedereen die dit leuk lijkt. 
Aanmelden is niet nodig en bij slecht weer staan we droog onder de luifel van De Meerpaal.
Kijk voor meer informatie op de eerder genoemde website.

Ervaringen  gevolgen corona
Hoe ervaar jij de gevolgen van corona?
Het virus voelt misschien als ‘voorbij’, maar 
toch sluimert het nog op de achtergrond.
We vinden het belangrijk om de effecten van 
corona goed te blijven volgen, zodat we hier 
acties aan kunnen koppelen als dit nodig is.

We zijn daarom erg benieuwd welke gevolgen 
jij op dit moment ervaart naar aanleiding van 
de coronapandemie. Ben je bijvoorbeeld meer 
thuis gaan werken? Voel je je eenzamer dan 
voor de coronapandemie? Ben je minder gaan 
sporten of juist meer?

De vragenlijst kun je vinden door de QR-code 
te scannen of door naar de volgende website 
te gaan: www.dronten.ikpraatmee.nl/

Op 17 september is het weer World Cleanup Day! Doe jij ook mee? Ruim je eigen straat op en help 
plasticvervuiling de wereld uit. Als groep, vereniging of school kun je je aanmelden om mee te 
helpen. Meer informatie vind je op www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon en op
www.worldcleanupday.nl.

Gratis cursus ‘Werken met elektronische 
overheid’
De overheid werkt steeds meer digitaal. Denk aan het aanvragen van zorg- of huurtoeslag,
het doorgeven van een verhuizing, of het gebruik van een persoonlijke DigiD.
Om iedereen te helpen wegwijs te worden, wordt vanaf dinsdag 13 september een gratis cursus 
gegeven. De cursus heet ‘Werken met de elektronische overheid’, duurt 4 weken en wordt
gegeven in de FlevoMeer Bibliotheek Dronten in samenwerking met SeniorWeb Dronten. Het is 
geen internetcursus, dus enige digitale ervaring wordt verwacht van de deelnemers.

Het zijn vier bijeenkomsten van 10.00 tot 11.30 uur. De eerste bijeenkomst is op 13 september,
er wordt dan een DigiD aangemaakt. Heb je al een DigiD, dan kun je instappen vanaf de tweede 
les op 20 september. Aanmelden kan bij de balie van de FlevoMeer Bibliotheek of via
www.flevomeerbibliotheek.nl. 

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

World Cleanup Day

gespreksonderwerpen/coronapandemie-
effecten. Alvast bedankt voor het invullen!


