
Voorgenomen verkoop perceel grond gelegen op bedrijventerrein 
“Oldebroekerweg” 

  
De gemeente Dronten heeft het voornemen om ten aanzien van een perceel grond, gelegen aan de 
Korenmaaier te Biddinghuizen op het bedrijventerrein “Oldebroekerweg”, kadastraal bekend gemeente 
Dronten, sectie E, nummer 3169 (ged.) en E, nummer 3267 (ged.), groot circa 1.218 m2 , een koopover- 
eenkomst aan te gaan met de heer A. Stuifzand en mevrouw T.N. Stuifzand-Sijbesma (‘hierna te noemen: 
koper’) dit ten behoeve van de realisatie van één of meerdere bedrijfsgebouwen met bijbehorende 
voorzieningen op een bedrijfskavel op “Korenmaaier”. 
  
Het Perceel “Korenmaaier” is door de gemeente Dronten openbaar te koop aangeboden via verschil- 
lende daarvoor bestemde online en offline kanalen, waaronder de gemeentelijke website. Gegadigden 
konden zich vrijelijk melden bij de gemeente Dronten, waarna de gemeente aan de hand van objectieve, 
redelijke en toetsbare criteria – als bedoeld in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan - heeft 
beoordeeld of gegadigden in aanmerking komen voor verwerving van een perceel grond op het bedrij- 
venterrein. 
  
Koper is de enige gegadigde die zich heeft gemeld voor de verwerving van het Perceel. Uit toetsing 
blijkt dat koper voldoet aan alle gestelde eisen om in aanmerking te kunnen komen voor het verwerven 
van een perceel op het bedrijventerrein. 
  
Mede gezien de hierboven geschetste feiten en omstandigheden meent de gemeente Dronten dat 
vaststaat dan wel redelijkerwijs mag worden aangenomen dat koper op basis van objectieve, redelijke 
en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor verwerving van het 
perceel. 

Vervaltermijn 
De gemeente Dronten zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie verdere uitvoering geven 
aan haar voornemen om de koopovereenkomst aan te gaan, tenzij voordien door een belanghebbende 
een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J. van den Bosch (account- 
manager), mail naar J.VandenBosch@dronten.nl. 
  
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 
2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). 
  
Dronten, 30 januari 2023 

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