
Week 13, 2015  
Flevopost (editie Dronten) 

Provincie Flevoland 
 
Vuurwerkbesluit 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend: 
 
Aanvraag 
Op 3 maart 2015 heeft de heer R.A. Meester van Master Pyrotech een aanvraag 
ingediend voor een ontbrandingstoestemming op grond van artikel 3B.3 van het 
Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk tijdens 
Defqon 1 op Walibi evenemententerrein aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen van 17 t/m 
22 juni 2015 aan het einde van elke showdag rond 23.00 uur. 
 
Beschikking 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 19 maart 2015 besloten de gevraagde 
vergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen. 
 
Ter inzage 
De beschikking met de overige stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 26 
maart 2015 tot en met woensdag 6 mei 2015 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/bedrijven/beschikking/. 
 
Bezwaar 
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending bezwaar indienen bij 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Uw bezwaarschrift 
dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het 
bezwaar. 
 
Verzoek om voorlopige voorziening 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand 
bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast aan de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State 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 voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag o.v.v. voorlopige voorzieningen  
 
Nadere inlichtingen 
Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000). 
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