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Kennisgeving beschikking 
Ontgrondingenwet 

Reguliere voorbereidingsprocedure 
 

Verleende vergunning 
 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij op 8 februari 2016 de 
volgende vergunning op grond van de Ontgrondingenwet hebben verleend: 
 
Voor: het plaatsen van een persduiker onder de Poortdreef 
Aanvrager:  Gebr. Reimert B.V. 
Verzenddatum:  9 februari 2016  
 
De aanvraag betreft een vergunning ten behoeve van het plaatsen van een persduiker 
onder de Poortdreef in Almere. 
De percelen waar de ontgrondingen zullen plaatsvinden zijn kadastraal bekend als 
gemeente Almere, sectie W, nummer 65 en sectie F, nummer 749 en 752. Het gebied is 
gelegen ten Noorden van de Demetrius Vinkelaslaan, ten westen van Poortdreef.  
 
 De aanvraag, de beschikking en de overige stukken liggen ter inzage: 
 
- in het gemeentehuis van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere op 

werkdagen tijdens kantooruren. 
 
Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website  
http://www.ofgv.nl/beschikking/. 
 
 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na genoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en 
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.. 
 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand 
bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Midden-Nederland vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke 
uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat 
hierover een beslissing is genomen. 
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden. 
 

 

http://www.ofgv.nl/bedrijven/beschikking

