
Week 25, 2015 

De Flevopost 
 

 
Activiteitenbesluit  
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit hebben opgelegd: 
 
Voor : Het tijdelijk lozen van brijn(afvalwater na het zuiveren van grondwater) 
Aanvrager : Leo Hoogweg B.V. 
Locatie : Kalenbergerweg 10-II te Luttelgeest 
Datum besluit : 29 mei 2015 
Verzenddatum: 29 mei 2015 
 
Ter inzage 
De melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter 
inzage tot 13 juli 2015, op de volgende plaatsen en tijden:  
- in het gemeentehuis van Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord op 

werkdagen tijdens kantooruren;  
- in het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren; 
- bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15 te Lelystad op 

werkdagen tijdens kantooruren. 
 
Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website 
http://www.ofgv.nl/beschikkingen/. 
 
Bezwaar 
De bekendmaking van dit besluit gebeurt door toezending van de maatwerkvoorschriften 
naar de aanvrager. De dag na de verzenddatum treden de voorschriften in werking. 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na genoemde verzenddatum tegen deze voorschriften 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.  
 
Nadere inlichtingen 

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000). 
 

http://www.ofgv.nl/beschikkingen/

