
Week 45, 2015 
 De Flevopost(editie Lelystad) 

Provincie Flevoland 
 
Ontgrondingenwet 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend: 
 
Aanvraag 
De Eeckenborch B.V. heeft namens de heer I. Baars op 9 juni 2015 een aanvraag ingediend 
op grond van de Ontgrondingenwet. Doel van de ontgronding is een eiland te creëren, 
waardoor de toegankelijkheid in het kader van beveiliging, vanaf de aanliggende openbare 
weg en fietspad wordt verbeterd. Dit gebeurt middels een centrale waterpartij, die ook als 
privé vis- en zwemvijver dient en 2 aansluitende watergangen die met het 
bestaande/aanliggende net van watergangen worden verbonden. De ontgronding zal worden 
gerealiseerd op het kadastrale perceel: gemeente Lelystad, sectie M, nummers 8753 en is 
gelegen in de wijk Noordzoom aan de Lommerrijk 23 in Lelystad. 
 
Ontwerpbeschikking 
Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn voornemens positief te beschikken op de genoemde 
aanvraag. 
 
Ter inzage 
De ontwerpbeschikking met de overige stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf 
donderdag 5 november 2015 tot en met woensdag 16 december 2015 op de volgende 
plaatsen en tijden:  
- in de Stadswinkel van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad op werkdagen 

tijdens kantooruren; 
Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website  
http://www.ofgv.nl/beschikking/. 
 
Zienswijzen  
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
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 opgenomen met het 
secretariaat van de OFGV, telefoonnummer: 088-6333000. 
 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is. 
 
Nadere inlichtingen 
Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek (088-6333000). 
 

http://www.ofgv.nl/beschikking

	Aanvraag
	Ter inzage
	Zienswijzen
	Nadere inlichtingen

