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Datum Tijd Activiteit Locatie

6-10-2022 19:30 – 22:15 Beeldvormende vergadering  Raadzaal – Huis van de Gemeente

  over evaluatie woonvisie en

  Dronten Groeit

13-10-2022 19:30 – 20:00 Oordeelvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

  over de begroting

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

Agenda

• Van 19 september tot en met 16 november zijn de Tinnegietersgilde en Kuipersgilde in 

Dronten in beide richtingen afgesloten voor onderhoud aan de weg.  De eerste vier weken 

hiervan worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Tinnegietersgilde en de aansluitende 

vier weken aan de Kuipersgilde. De weg wordt volledig opengebroken, hierdoor kan hinder 

ontstaan voor de bereikbaarheid van de woningen.

• Van 26 september tot en met 21 oktober is de ingang van de Beursstraat in Dronten 

afgesloten.

• De Dinkel in Dronten is op 2 oktober gesloten in voor een wielerwedstrijd van het Nederlands 

Club Kampioenschap.

• De Ketelmeerdijk in Swifterbant is op 2 oktober gesloten in verband met een evenement.

• Van 10 oktober tot en met 24 december is de Ottodreef (hiervoor de Energieweg) gesloten 

vanaf de rotonde bij het station tot aan de ingang naar de Ecu in verband met wegwerkzaam-

heden.

Werkzaamheden

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

en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

• Van 2 tot en met 8 oktober wordt er gecollecteerd voor de Dierenbescherming.

• Van 9 oktober tot en met 15 oktober wordt er gecollecteerd voor de Nederlandse 

Brandwonden Stichting.

Collectes

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

Bekendmakingen

Help mee aan de veiligheid in de

gemeente Dronten. Doe mee met Burgernet
www.burgernet.nl

‘Afval scheiden begint bij jezelf’
Wethouder Lasize Hillebregt bedankt de gezinnen die officieel benoemd werden tot ambassadeur 

van de campagne ‘Wij gaan voor 100 procent afval scheiden’. Met deze campagne wil de gemeen-

te Dronten haar inwoners informeren en motiveren om afval te scheiden. En zoals onze wethou-

der zegt: ‘Afval scheiden begint bij jezelf’. 

De gezinnen zijn te zien op inzamelvoertuigen, posters en andere communicatiemiddelen. 

Heb jij ze al voorbij zien komen?

Kijk op www.wijgaanvoor100.nl voor meer informatie over de campagne.

Collegeprogramma bekend
Met tien essentiële bouwstenen wil het college samen met de gemeenteraad, de samenleving en 

met de organisatie aan de slag om te bouwen aan een duurzame toekomst voor Dronten. Dit is 

vastgelegd in het collegeprogramma voor 2022 – 2026.

Ben je benieuwd wat het college van burgemeester en wethouders van plan is de komende 

jaren? Lees het op www.dronten.nl.

 Terinzagelegging vastgestelde bestemmingsplan 
Biddinghuizen - Alikruikweg-Festivalcamping (D5002)

Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan Biddinghuizen-Alikruikweg-festival-

camping besluiten ter inzage liggen. Dit plan ligt aan de Alikruikweg en vervangt de reeds afgege-

ven tijdelijke vergunningen die in 2023 verlopen. Het plan maakt het gebruik van het terrein voor 

kamperen en parkeren tijdens festivals voor maximaal 36 dagen per jaar, inclusief opbouwen en 

afbreken, mogelijk.

In dit plan zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen in vergelijking met het ontwerp

bestemmingsplan.

 De volgende ongewijzigd vastgestelde besluiten liggen ter inzage;

1. vastgesteld bestemmingsplan "Biddinghuizen-Alikruikweg-Festivalcamping (D5002)" 

op grond van de Wet ruimtelijke ordening;

2. besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan op grond van de Wet ruimtelijke 

ordening

U kunt de betreffende stukken van 6 oktober tot en met 17 november 2022 inzien:

- in het huis van de gemeente Dronten aan de Rede 1 te Dronten op afspraak;

- op www.ruimtelijkeplannen.nl, (planID: NL.IMRO.0303.D5002-VA01);

Beroepschrift/voorlopige voorziening

Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste dag van de terinzagelegging, kunt u binnen 6 

weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt geen beroep instellen indien u geen belangheb-

bende bent én geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.Voor het 

digitaal verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten treedt in werking na het aflopen van de beroep-

stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening 

richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat 

op dat verzoek is beslist.

Dronten, 5 oktober 2022.

Terinzagelegging vastgestelde besluiten Reparatie 
veehouderijen

Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan Reparatie veehouderijen besluiten ter 

inzage liggen. Dit plan betreft 158 erven in het agrarisch buitengebied en vervangt het nu gelden-

de bestemmingsplan ‘Buitengebied (9010)’. 

Deze 158 erven (met veehouderij inclusief paardenhouderij) zijn bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied (D4000)’ in 2015 uit dat plan gelaten. In dit reparatieplan wordt 

de bestaande situatie vastgelegd met beperkte ruimte voor uitbreiding van veehouderijen 

middels interne saldering. Middels een binnenplanse afwijking in dit bestemmingsplan kan voor 

agrarische activiteiten niet zijnde veehouderij, binnen het zoekgebied (maximaal 2,5 ha) worden 

uitgebreid. De opzet van dit bestemmingsplan is voor het overige vergelijkbaar aan het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied (D4000)’, zoals de landschappelijke inpassing, de bebouwingsregeling. 

Zodat voorzien kan worden in actueel planologisch kader.

Voor de uitbreiding van veehouderij activiteiten (tot 2,5 ha) anders dan interne saldering is los 

van het bestemmingsplan een beleidsregel vastgesteld. Daarin zijn de voorwaarden vastgelegd 

om mee te kunnen werken aan uitbreidingen. In de beleidsregel is de verbinding gelegd met het 

voorliggende bestemmingsplan, doordat de uitbreiding dan alleen is toegestaan in het aangege-

ven zoekgebied.

In het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het vorige, het ontwerp, plan wijzigingen doorge-

voerd. In hoofdlijnen betreffen het wijzigingen op perceelsniveau; aanpassing strijdig gebruik 

regeling bestemming Agrarisch; opname wijzigingsbevoegdheid m.b.t. wijzingen bijlage 1 

planregels; enkele verduidelijkingen en tekstuele aanpassingen zijn aangebracht in de toelichting, 

planregels en beleidsregel. 

In hoofdstuk 3 van de Reactienota zienswijzen, bijlage 3 behorende bij de toelichting van het 

bestemmingsplan, is een overzicht opgenomen van de wijzigingen.

De volgende besluiten liggen ter inzage;

3. vastgesteld bestemmingsplan "Reparatie veehouderijen (D4100)" op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening;

4. besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan op grond van de Wet ruimtelijke 

ordening.

U kunt de betreffende stukken van 6 oktober tot en met 17 november 2022 inzien:

- in het huis van de gemeente Dronten aan de Rede 1 te Dronten op afspraak;

- op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0303.D4100-VA01)

Beroepschrift/voorlopige voorziening

Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste dag van de terinzagelegging, kunt u binnen 6 

weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt geen beroep instellen indien u geen belangheb-

bende bent én geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Voor het digitaal 

verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten treedt in werking na het aflopen van de beroep-

stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening 

richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat 

op dat verzoek is beslist.

Dronten, 5 oktober 2022.

Terinzagelegging vastgestelde bestemmingsplan 
Dronten – Camping ’t Wisentbos (D1006)

Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan camping ’t Wisentbos besluiten ter 

inzage liggen. Dit plan ligt tussen Camping ’t Wisentbos en de Flevo Scouts. Dit plan vervangt een 

deel van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Woongebieden Gemeente Dronten (D1000) 

en maakt de wijziging van 800 m2 grond met de bestemming ‘Groen’ naar de bestemming

‘Verblijfsrecreatie – recreatie’ mogelijk.

De volgende ongewijzigd vastgestelde besluiten liggen ter inzage:

- vastgesteld bestemmingsplan ‘Dronten - camping ’t Wisentbos (D1006)’ op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken van 6 oktober tot en met 17 november 2022 inzien:

- in het huis van de gemeente Dronten aan de Rede 1 te Dronten op afspraak;

- op www.ruimtelijkeplannen.nl, (planID: NL.IMRO.0303.D1006-VA01);

Beroepschrift/voorlopige voorziening

Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste dag van de terinzagelegging, kunt u binnen 6 

weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt geen beroep instellen indien u geen belangheb-

bende bent én geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via digitaalloket.raadvanstate.nl/.Voor het digitaal 

verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten treedt in werking na het aflopen van de beroep-

stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening 

richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat 

op dat verzoek is beslist.

Dronten, 5 oktober 2022.

Vooraankonding ontwikkeling bedrijfsloodsen 
Wisentweg 27 te Dronten

Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening

bekend dat zij besluiten voorbereiden voor een ontwikkeling bij de Wisentweg 27 te Dronten.

Dit plan ligt in het buitengebied van de gemeente Dronten en vervangt het nu geldende bestem-

mingsplan. Het plan betreft het wijzigen van het agrarisch zoekgebied t.b.v. de realisatie van twee 

bedijfsloodsen.

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.

Dronten, 28 september 2022.

Ontheffing verbranden snoeihout

Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027.

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:

-  Alikruikweg 28 Biddinghuizen, verzonden op 28-09-2022

-  Alikruikweg 37 Biddinghuizen, verzonden op 28-09-2022

-  Professor Zuurlaan 15 Biddinghuizen, verzonden op 28-09-2022

-  Zeebiesweg 13 Biddinghuizen, verzonden op 28-09-2022

-  Professor Zuurlaan 10 Biddinghuizen, verzonden op 28-09-2022

-  Sprengerlaan 2 Dronten, verzonden op 28-09-2022

-  Ketelweg 7 Dronten, verzonden op 28-09-2022

-  Ketelweg 13 Dronten, verzonden op 28-09-2022

-  Biddingweg 16 Swifterbant, verzonden op 28-09-2022

-  Van Den Hamlaan 6 Dronten, verzonden op 28-09-2022

-  Kokkelweg 1 Biddinghuizen, verzonden op 28-09-2022

-  Kokkelweg 10 Biddinghuizen, verzonden op 28-09-2022

-  Van Den Hamlaan 1 Dronten, verzonden op 28-09-2022

-  Alikruikweg 26 Biddinghuizen, verzonden op 28-09-2022

-  Ansjovisweg 23 Dronten, verzonden op 28-09-2022 

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 weken na verzenddatum van de ontheffing inzien. 

U kunt daarvoor een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de 

beschikking 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 beschik-

king 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.

Standplaatsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de Algemene Plaatselijke

Verordening (APV), het Standplaatsenbeleid gemeente Dronten en de bijbehorende beleidsregels 

de volgende vergunningen verleend en/of ingetrokken voor het innemen van een standplaats:

Verleend

2022-0986 voor bloedafname op Week 03 – 17/01, Week 11 – 14/03, Week 14 – 04/04,

Week 19 – 09/05, Week 26 – 27/06, Week 32 – 08/08, Week 38 – 19/09, Week 47 – 21/11

van 10 uur tot 22 uur aan de Educalaan 37 te Dronten. Verzonden op 28-09-2022

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.

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de 

beschikking aan de aanvrager, schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het 

college van burgemeester en wethouders, t.a.v.  team  Bedrijfsvoering POCJB. Een bezwaarschrift 

schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, kan 

Energiezuinige woning
De winter komt er aan en met de hoge energiekosten is het een goed moment om te onderzoe-

ken hoe je je huis beter kunt isoleren en verduurzamen. Dit kan met grote of kleine maatregelen. 

Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van je spouwmuren of het gebruiken van radiatorfolie. Boven-

dien kun je subsidie ontvangen als je bepaalde maatregelen neemt.

 

Ben je benieuwd hoe jij je huis energiezuiniger kunt maken en hoeveel subsidie je hier voor krijgt? 

Kijk op www.verbeterjehuis.nl.



Bekendmakingen

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

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

1 

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 21 september 2022 tot en met 
woensdag 28 september 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1011 22-09-2022 De Haflinger 22 Dronten, vervangen van de bestaande kozijnen door 

kunststof kozijnen, vervangen van de rode dakpannen door blauwe 
dakpannen en stukadoren van de voor- en achtergevel 

2022-1017 22-09-2022 Parkresidentie Dronten fase 3 kavel 73, nieuwbouw woning met berging 
2022-1021 22-09-2022 Vossemeerdijk 40 Dronten, plaatsen van 4 woonunits en 1 kantoorunit  

(niet permanente uitbreiding van het AZC Dronten voor 3 jaar) 
2022-1022 22-09-2022 Parkresidentie Dronten fase 4 kavel 65, bouwen van een woning 
2022-1030 26-09-2022 De Hunze 8 Dronten, bouwen van een bedrijfspand  
2022-1027 24-09-2022 Klingenweg 3 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel op de voorzijde 

van de woning 
2022-1028 25-09-2022 Bazaltstraat 6 Swifterbant, plaatsen van een overkapping op het achtererf 

voor het realiseren van zonnepanelen 
2022-1024 26-09-2022 Boslaan 59 Dronten, plaatsen van een nieuwe dakkapel 
2022-1035 27-09-2022 Het Ruim 2,4 en 6 Dronten, plaatsen van reclame  
2022-1038 27-09-2022 Koperweg 3 Dronten, aanvragen van een vergunning voor al gebouwde 

ruimtes 
2022-1045 28-09-2022 De Kolk 29 Swifterbant, opslag en afleveren van adblue en bestaande 

diesel tank en afleverpunt aanpassen naar euro 

  
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 

 
2022-0853 Wisenttocht Dronten, aanleggen van een betonduiker t.b.v. een paardenbrug in de 

Wisenttocht Dronten  
2022-0859 De Noord 1 A Dronten, wijzigen van de balkons  
2022-0392 Poort van Dronten Kad. sectie G 4585, bouwen van een machinefabriek 
2022-0860 Koornmarktpoort en Cellebroederspoort Dronten, aanleggen van een in- en uitrit 
2022-0866 Erve Brooks 38 Biddinghuizen, verbreden van de uitweg 

 

ort  

12 g 022 

63 022 

68  022 

90 022 

98 022 

1 

 
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 22 september 2022 tot en met 
woensdag 28 september 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  
genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0412 Installatieweg Dronten, bouwen van een loods voor de verwerking 
en verkoop van gerecyclede metalen  

V 28-09-2022 

2022-0663 Fazantendreef 33 Dronten, uitbreiden van het bedrijfspand en 
plaatsen van nieuwe reclame 

V 26-09-2022 

2022-0868 Harenberg 73 Biddinghuizen, verbreden van de aansluiting  naar 
de oprit van 3,5 meter naar 5 meter 

V 27-09-2022 

2022-0890 Timmerliedengilde 20 Dronten, aanpassen van de kozijnen VV 26-09-2022 

2022-0698 Crocusstraat 6 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel V 22-09-2022 

  
* = 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.  
 
 

tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningen-

rechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 

Utrecht. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid via  

telefoon 14 0321.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 

formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige 

voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht  (loket.rechtspraak.

nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Voor het indienen van een voorlopige voorzie-

ning is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 

voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij een omgevings-

vergunning beperkte milieutoets hebben verleend voor:

Omschrijving : Intrekken omgevingsvergunning beperktemilieutoets voor Windpark

    Kubbeweg B.V.

Aanvrager : Windpark Kubbeweg B.V.

Locatie  : Kubbeweg 17 in Biddinghuizen

Verzenddatum : 23 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 gemeente 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: Z2022-010905

Verleende vergunningen voor evenementen

Door de burgemeester van de gemeente Dronten zijn de volgende vergunningen voor

evenementen verleend:

2022-0837,  De Kromme Rijn Dronten, organiseren van het Oktoberfest Dronten 2022 op

28 oktober 2022 van 19.00 uur tot 01.00 uur, verzonden op 22-09-2022 

2022-0909, op het Meerpaalplein en binnen stadscentrum Suydersee te Dronten,

organiseren van Sinterklaasintocht Dronten 2022, verzonden op 27-09-2022

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team

Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

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.


