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Onderwerp 
Termijnverlenging aanvraag ontgrondingenvergunning Polder Networks BV, Gooiseweg in 
Zeewolde 

Geachte heer, 

Inleiding 

In de brief van 16 februari 2021, met kenmerk Z2021-001313/D2021-125367, is 

vermeld dat uw aanvraag ontgrondingenvergunning in behandeling is genomen. Tevens 

is aangegeven dat vanwege het feit dat de aanvraag vergezeld gaat van een MER (de 

uitgebreide procedure) en de complexiteit hiervan, ik voornemens ben om de 

beslistermijn voor de aanvraag met 8 weken te verlengen. 

Zienswijze 

Over de termijnverlenging heeft u vooraf schriftelijk – brief van 16 februari 2021 – 

bericht ontvangen. U kon binnen één weken na dagtekening van de brief een zienswijze 

indienen op het voornemen tot termijnverlenging. U heeft van deze mogelijkheid geen 

gebruik gemaakt. 

In deze brief breng ik u op de hoogte van het vervolg van de procedure. 

Besluit verlenging beslistermijn 

Ik heb besloten om de beslistermijn voor de aanvraag ontgrondingenvergunning van 

Polder Networks BV te verlengen met acht weken. Dit houdt in dat op de aanvraag 

ontgrondingenvergunning uiterlijk 21 september 2021 wordt beslist. 

Motivering 

De termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen, kan eenmalig worden 

verlengd met een aantal weken. In dit geval wordt van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt om de volgende redenen: 
● Aanvraag ontgrondingenvergunning gaat vergezeld van een MER (de uitgebreide

procedure), wat betekent dat het een bijzondere procedure is welke mogelijk extra

complicaties met zich mee kan brengen;
● De complexiteit van de aanvraag;
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● Het feit dat er sprake is van een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp gelet op de

diverse procedures die er spelen rondom het datacenter;

● De aanvraag moet mogelijk meer dan een keer worden aangevuld, terwijl dit wettelijk
gezien maar één keer onder opschorting van de termijn valt.

Publicatie 

Het besluit om de termijn te verlengen wordt bekendgemaakt op de website van de 

OFGV en in de krant Zeewolde Actueel. 

Bezwaar 
Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag is een zogenaamde 

voorbereidingsbeslissing. Een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een 

besluit is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing de aanvrager los 
van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door u 

binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. U dient dan aan 

te tonen dat u door het genomen besluit in uw belang wordt geschaad. 
De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het 

bezwaarschrift moet verzonden worden aan: 

College van 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 onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, 
kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder 
vermelding van 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 is te vinden op www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/
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Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088-6333000 of

e-mail: info@ofgv.nl.

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
Namens deze,  

P. Stam

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschriften: 

Polder Networks BV. 

mailto:d.jansma@ofgv.nl

