
 
 

 

OFFICIËLE PUBLICATIES 
WEEK 36 2013 

 

 

Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) 
 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat zij in de periode van woensdag 21 augustus 2013 tot en 
met woensdag 28 augustus 2013 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen. De betreffende aanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis. 
 

Dossier Ontvangst Omschrijving  

2013-0555 22-08-2013 Beursstraat 12 Dronten, plaatsen van 2 nieuwe reclame-uitingen op  
het dak en 3 nieuwe banieren op het parkeerterrein 

2013-0279 23-08-2013 Colijnweg 1 Dronten, bouwen van een dakopbouw op de woning 

2013-0562 28-08-2013 Spijkweg 30 Biddinghuizen, bouwen van een overkapping over de 
loopbrug, het station en een gedeelte van de baan.(Xpress)  

2013-0563 28-08-2013 Ploegschaar 78 Biddinghuizen, gewijzigd uitbreiden van de woning 

2013-0565 28-08-2013 Spijkweg 30 Biddinghuizen, renoveren van de Haciënda (aanpassen gevel 
en indeling) 

2013-0567 28-08-2013 Kubbeweg 4 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 

 
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. 
 

Voorgenomen besluiten (beschikkingen) 
Het college van Dronten maakt bekend dat zij voornemens is de gevraagde omgevingsvergunning 
te verlenen of te weigeren voor het volgende: 
 

Dossier Omschrijving 

2013-0500 Elandweg 65 Swifterbant, plaatsen van een tijdelijke woonunit 

  
Inzage 
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 4 september 2013 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Dronten en zijn (tijdens de openingstijden) in 
te zien bij de publieksbalie. 
 
Zienswijzen 
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht bij ons 
college, t.a.v. afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid, onder vermelding van 
dossiernummer. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan 
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het voorgenomen besluit en men 
belanghebbende is. 
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Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat zij in de periode van donderdag 22 augustus 2013 tot en 
met woensdag 28 augustus 2013 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen 
hebben genomen.  
 

Dossier Omschrijving *Soort 
besluit 

Datum 

2013-0494 Ruiterschelling 20 Dronten, bouwen van een opbouw op de 
garage 

V 22-08-2013 

2013-0533 Dreef 1 Biddinghuizen, wijzigen van de reclameaanduiding op 
de gevel (C-1000 wordt Albert Heyn) 

V 22-08-2013 

2013-0535 Dreef 1 Biddinghuizen, vervangen van de bestaande 
koelcondensor door een nieuwe 

V 22-08-2013 

2013-0412 Het Spint 22 Dronten, plaatsen van een erfafscheiding tussen 
twee opritten 

V 23-08-2013 

* = betekenis soort besluit 

 V= Verleend  G= Geweigerd  R= Van rechtswege verleend  I= Ingetrokken aanvraag 

 
Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Dronten. Deze 
zijn (tijdens de openingstijden) in te zien bij de publieksbalie. 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Dronten, ter attentie van afdeling Concerndiensten .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. 
 

 
 

Vooraankondiging / inspraak voorontwerp 
bestemmingsplan Biddinghuizen 
Het college van de gemeente Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor een woning met zorgopvang. 
Het plangebied bestaat uit het adres Plein 1 te Biddinghuizen. Het bestemmingsplan vervangt het nu 
geldende bestemmingsplan en maakt een woning met zorgopvang en een uitbereiding van het 
gebouw 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. 
 

Voorontwerp 
Vanaf donderdag 5 september 2013 tot en met 16 oktober 2013 (6 weken) ligt het voorontwerp van 
het bestemmingsplan Biddinghuizen – Plein 1 (4051) ter inzage. U kunt de betreffende stukken 
tijdens openingstijden inzien bij: 
- de publieksbalie van het gemeentehuis; 
- de openbare bibliotheek te Biddinghuizen. 
Het gehele plan is ook beschikbaar op www.dronten.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
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Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie inbrengen. Deze kunt u 
richten aan het college van Dronten, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. U 
kunt geen inspraakreactie per e-mail indienen. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak 
maken met dhr. Meints via tel. (0321) 388 941. 
 

Coördinatieregeling 
Voor dit project is de coördinatieregeling van toepassing. Als gevolg hiervan worden de voorbereiding 
en bekendmaking van de te nemen besluiten gecoördineerd met toepassing van de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en 
de bijzondere regels als bedoeld in artikel 3.31 en 3.32 van de Wro. Dit betekent dat de voor het 
project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid. Bij dit project worden 
het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd. Ter informatie is daarom bij het 
voorontwerp bestemmingsplan de aanvraag omgevingsvergunning toegevoegd. Op deze aanvraag 
kan in dit stadium nog geen zienswijze worden ingediend dit zal mogelijk zijn als het bestemmingsplan 
en omgevingsvergunning in ontwerp ter inzage worden gelegd voor zienswijzen. 
 

 
 

Bekendmaking wijziging mandaatbesluit 
Het college en de burgemeester van de gemeente hebben op 27 augustus 2013 de wijziging van de 
bijlage bij het Mandaatbesluit 2013 vastgesteld. In de bijlage bij het besluit staat welke bevoegdheden 
ambtenaren namens het college kunnen uitoefenen.   
 
De tekst van het besluit is opgenomen in Gemeenteblad 2013, nr. 27. U kunt het Gemeenteblad 
raadplegen op www.dronten.nl, rubriek Actueel, onder Gemeentebladen. U kunt het ook inzien bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis, De Rede 1. Een afgedrukt exemplaar van het Gemeenteblad 
kost € 0,20 per pagina. 
 
Een overzicht van geldende regelingen waarin ook de wijzigingen zijn verwerkt, vindt u op 
www.dronten.nl, rubriek Mijn gemeente, onder Regelgeving. 
 
Het besluit treedt op 5 september 2013 in werking. 
 

 
 

Wet milieubeheer  
Melding Activiteitenbesluit 
 
Er is een meldingsformulier Activiteitenbesluit ontvangen voor de Pioniersweg 52-54 te Dronten, voor 
het opslaan van propaan in een reservoir met een inhoud van 5 m³. 
 
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. 
 

 
 

Textielinzameling 
Het college heeft een inzamelvergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel verleend aan 
War Child. Deze organisatie zet zich in om oorlogskinderen te helpen hun ervaringen te verwerken, 
zodat ze hun toekomst kunnen verbeteren. De textielinzameling vindt plaats in de week van 16 t/m 22 
september (week 38).  
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Openbare bekendmaking 
Het college van Dronten maakt bekend dat zij op 21 mei 2013 de Regeling briefadres hebben 
vastgesteld.  
 
De Regeling briefadres ligt ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis en is op te vragen bij 
de afdeling Publiekszaken. De Regeling briefadres is ook te downloaden vanaf www.dronten.nl onder 
de knop digitale gemeenteloket en de zoekterm ‘briefadres’. De regeling is tevens onder de knop 
regelgeving te vinden. 
 
De Regeling briefadres treedt in werking op 5 september 2013. 
 

 
 
Dronten, 4 september 2013 
 
Burgemeester en wethouders van Dronten, 
secretaris, R. Kool. 
burgemeester, mr. A.B.L. de Jonge. 
 
 
 
 

 

COLOFON 
 

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

Gemeentehuis: De Rede 1, Dronten. Tel. 14 0321, fax. (0321) 313 130.  

Openingstijden ma. t/m vr. 08.00 – 17.00 uur.  
(Zie voor de openingstijden van burgerzaken, publieksbalies en Wmo onze website of informeer hiernaar in het 
gemeentehuis) 

Gemeentewerf: De Reest 3, Dronten. Tel. 14 0321, fax. (0321) 315 068. 

Openingstijden: ma. t/m vr. 08.00 – 17.00 uur. 

Milieustraat: De Schipbeek 30, Dronten. Tel. (0321) 388 947, fax. (0321) 315 068.  

Openingstijden: werkdagen 09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur. Zaterdag 09.30 – 14.00 uur.  
 

mailto:gemeente@dronten.nl
http://www.dronten.nl/

