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1 Besluit Ontgrondingenwet 

 
1.1 Onderwerp 

 
Op 26 januari 2021 heeft de gemeente Almere een aanvraag ingediend voor het wijzigen 
van de uitvoeringstermijn van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet, met 
kenmerk Z2020-008775/D2020-243557, voor de aanleg van een diepriool Middenhof 
Almere Haven.  
 
1.2 Besluit 
 
Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsprogramma Flevoland, de 
Omgevingsverordening Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening 
milieuwetgeving 2011, de vergunningaanvraag van de gemeente Almere,  
besluit ik:  
- Aan de gemeente Almere de gevraagde wijziging van de geldigheidsduur van de 

vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet, met kenmerk Z2020-008775/D2020-
243557, voor de aanleg van een diepriool Middenhof Almere Haven, te verlenen. 

- De in voorschrift 2.1 van de vergunningvoorschriften, behorende bij het besluit 
op grond van de Ontgrondingenwet met kenmerk Z2020-008775/D2020-
243557 van 20 oktober 2020, genoemde uitvoeringstermijn van 1 maart 2021 
te wijzigen in 15 mei 2021. 

-   Dat alle bepalingen en voorschriften van besluit Z2020-008775/D2020-243557  
  onverminderd van kracht blijven. 

-     Dat de vergunning geldig is tot 1 oktober 2021. De werkzaamheden moeten      
      zijn afgerond op 15 mei 2021. 
 
 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
Namens deze,  
 
xxx 
 
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
 
Datum: 08-02-2021 
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1.3 Rechtsbescherming  

 
Bezwaar 
Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit besluit 
kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden 
ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het 
bezwaarschrift moet verzonden worden aan: 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Commissie Bezwaar en Beroep 
Postbus 55 
8200 AB  Lelystad 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en 
een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar 
wordt gemaakt en moet een kopie van het besluit worden bijgevoegd. 
 
Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de 
uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een 
verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking 
nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. 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 is te 
vinden op www.rechtspraak.nl.



Kenmerk: Z2021-001255/D2021-119372 
 

Wijziging vergunning Middenhof Almere 
5 van 6 
 

  
 

2. Inleiding 
 

Op 26 januari 2021 heeft de gemeente Almere een aanvraag ingediend voor het 
wijzigen van de uitvoeringstermijn van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet, 
met kenmerk Z2020-008775/D2020-243557, voor de aanleg van een diepriool 
Middenhof Almere Haven. 
 
De ontgronding zal worden gerealiseerd op de volgende kadastrale percelen: 
gemeente Almere, sectie H, nummers 1206, 4354, 5339. De percelen waar de 
ontgronding zal plaatsvinden is gelegen in de straat Middenhof in Almere Haven. De 
locatie van het nieuw aan te leggen diepriool ligt vanaf het bestaande riool in het 
Montessoripad tot een onlangs aangelegd diepriool in de Schoolstraat. 
 
In Almere Haven is het riool, net als in de rest van Almere, verzakt. Echter 
veroorzaakt het in dit deel van de stad overlast voor de omgeving. Om de situatie te 
verbeteren is er besloten om een deel van het riool te vervangen en een nieuw riool 
aan te leggen. Tevens zal er een nieuw gemaal geplaatst worden. Er is gekozen om 
een nieuw gemaal in het gebied te plaatsen om het werkgebied klein te houden. Het 
bestaande gemaal ter plaatse van het Middenhof/Montessoripad (gemaal 212_0) is 
oud en aan vervanging toe.  
 
De ontgronding gebeurt in delen. Per straat wordt er een deel ontgraven waarin het 
riool wordt aangelegd. Na de aanleg wordt de sleuf terug aangevuld en wordt het 
volgende deel afgegraven. 
 
Het verzoek is om de uitvoeringstermijn van de vergunning te verlengen van 1 maart 
2021 tot 15 mei 2021. 
 
Voorafgaand aan deze vergunning is eerder op 20 oktober 2020 een vergunning in het 
kader van de Ontgrondingenwet verleend met het kenmerk: Z2020-008775/D2020-
243557.  

 
 

3. Procedure 
 

Artikel 14.9, onder c van de Omgevingsverordening Flevoland schrijft voor dat op de 
voorbereiding van een besluit, betreffende verlenging van de geldigheidstermijn van 
een ontgrondingenvergunning, de afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) van toepassing is. 
 
De aanvraag is door de OFGV op 26 januari 2021 ontvangen. Conform het bepaalde 
in de Awb zullen de aanvraag en het besluit worden toegezonden aan de betrokken 
bestuursorganen, en de vergunningaanvrager. De aanvraag en het besluit zullen in 
het gemeentehuis te Almere en digitaal bij de OFGV ter inzage liggen. De 
kennisgeving wordt gepubliceerd op de website van de OFGV en in de plaatselijke 
krant 
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4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag 
 
Bij een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het ontgronden dienen 
alle bij de ontgronding betrokken belangen te worden afgewogen. Daarbij wordt 
uitgegaan van de Ontgrondingenwet het Omgevingsplan Flevoland (Omgevingsplan), 
de Omgevingsverordening Flevoland (OvF) en de Beleidsregel vergunningverlening 
milieuwetgeving (Beleidsregel vergunningverlening). 
 
Bij de vergunningverlening worden onder andere de volgende aspecten afgewogen: de 
voorziening oppervlaktedelfstoffen, het waterhuishoudkundige beleid, het ruimtelijk 
beleid, de archeologische waarden, het milieubeleid en de invloed op de aanwezige 
natuurwaarden.  
 
De plaats en uitvoering van de werkzaamheden worden niet gewijzigd.  
 
Op alle afwegingsaspecten en belangen zal een verlenging van de termijn waar 
binnen de ontgrondingswerkzaamheden moeten zijn voltooid, geen invloed hebben. 
 
Conclusie 
De vergunning kan worden verleend. 
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