
Week 23 
De Flevopost, editie Dronten en Zeewolde actueel  

 
Provincie Flevoland 
 
Wet Luchtvaart 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend: 
 
Aanvraag 

Op 13 april 2016 is een verzoek ontvangen van Zweefvliegclub Flevo voor het wijzigen 

van de voor hen geldende ‘Luchthavenregeling Zweefvliegclub Biddinghuizen’. De wijzi-

ging betreft een meer gespreide verdeling van het aantal uit te voeren sleepvluchten 

over het gehele jaar. Het maximaal aantal sleepvluchten op jaarbasis blijft ongewijzigd. 

In de huidige situtaie is het toegestaan om op 25 dagen per kalenderjaar sleepvluchten 

uit te voeren. Aan het aantal vluchten per dag is geen limiet gesteld. Nu wordt gevraagd 

om de beperking in kalenderdagen om te zetten naar een beperking in een maximum 

aantal vluchten van 750 op jaarbasis. 
  
Ontwerpbesluit 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het voornemen positief te beschikken op de 
aanvraag. 
 
Ter inzage 
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende aanvraag, bijlagen en overige stukken liggen 
van donderdag 9 juni 2016 tot en met woensdag 20 juli 2016 voor een ieder ter inzage 
op de volgende plaatsen en tijden: 
- in het gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten op werkdagen 
tijdens kantooruren; 
- in het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Ravelijn 1 te Zeewolde op werk 
dagen tijdens kantooruren; 
Tevens zal de ontwerpbeschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website 
http://www.ofgv/bekendmakingen.nl/. 
 
Zienswijzen  
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag 
p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek(OFGV), Postbus 2341, 8203 AH 
Lelystad. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgeno-
men met het secretariaat van de OFGV, telefoonnummer: 088-6333000. 
 
Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door belangheb-
benden die ook een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie rede-
lijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het 
ontwerpbesluit. 
  

Vragen 

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer: 088-6333000. 
 

http://www.ofgv/bekendmakingen.nl/

