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Wet Bodembescherming 
Kennisgeving bodemverontreiniging 

 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij hebben vastgesteld dat er op 
onderstaande locatie sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en niet 
spoedeisende sanering. Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) het besluit hierover genomen 
op grond van de Wet bodembescherming. Het besluit gaat over het volgende: 
 
Locatie : Oostvaardersdijk 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 en 21  te Lelystad 
 
Ter inzage 
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken van 30 juli 2016 tot en 
met 9 september 2016 op te vragen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek via telefoonnummer: 088 - 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
 
Bezwaar 
Als u belanghebbende bent kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit schriftelijk 
bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan het College van 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 55, 
8200 AB Lelystad,  o.v.v. “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van de envelop en het 
bezwaarschrift. 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. 
 
Voorlopige voorziening 
Wanneer u bezwaar heeft ingediend, kunt u daarnaast de voorzieningenrechter van de 
Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke 
uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat 
hierover een beslissing is genomen. 
 
Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: De voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.  
 
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling 
genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog 
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 
 
Vragen 
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 - 63 33 000 of e-mail: 
info@ofgv.nl.  
(Referentienummer: 48538) 
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