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Ontgrondingenwet

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag
Gemeente Almere heeft op 18 december 2014 een aanvraag ingediend op grond van de 
Ontgrondingenwet. De aanvraag betreft een vergunning ten behoeve van het bouw- en 
woonrijp maken van het gebied Noorderplassen 2x4 in Almere. De percelen waar de 
ontgrondingen zullen plaatsvinden zijn kadastraal bekend als gemeente Almere, sectie E, 
587, 588, 589 en 590. Het gebied is gelegen ten noorden van Grootzeil,  ten westen van 
Kraaiennest, ten oosten van Grootzeil en ten zuiden van Boeilijn.

Beschikking
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 12 mei 2015 besloten de gevraagde 
vergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Ter inzage
De beschikking met de overige stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 28 
mei 2015 tot en met woensdag 8 juli 2015 op de volgende plaatsen en tijden: 
- in het gemeentehuis van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere op 

werkdagen tijdens kantooruren;
- bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15, Lelystad op 

werkdagen tijdens kantooruren.

Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website 
http://www.ofgv.nl/beschikking/.

Beroep
Gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van ter inzage 
legging, kan beroep tegen de beschikking worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State door:
- Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de 

beschikking;
- De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen 

over het ontwerp van de beschikking;
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen 

te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor de indiening van een beroepschrift en een verzoekschrift is een griffierecht 
verschuldigd.

Nadere inlichtingen
Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000).

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

