
Week 34 2015 

De Flevopost, editie Lelystad 

 

 

Provincie Flevoland 

 

Wet Bodembescherming 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken volgens de bepalingen van Afdeling 3.6 van 

de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend: 

 

Eindverslag en besluit 

Op 21 mei 2015 ontvingen wij op grond van artikel 39c lid 1 van de Wet 

bodembescherming het evaluatieverslag van de uitgevoerde bodemsanering op de locatie 

Tjalk 33-29 te Lelystad. Op grond van artikel 4.2 van de Regeling Uniforme Saneringen 

(RUS), stemt Gedeputeerde Staten in met het evaluatieverslag van de bodemsanering. 

De bodem waar de sanering heeft plaatsgevonden is thans geschikt voor wonen met 

(sier)tuin. 

 

Ter inzage 

De beschikking met de overige stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf donderdag  

20 augustus 2015 tot en met woensdag 30 september 2015 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 

Binnen zes weken na datum van ter inzage legging van de beschikking kunnen 

belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van 

de provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, o.v.v. “Awb-bezwaar” in de 

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift.  

 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw 

bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek 

daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt 

pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat 

u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 

 

Nadere inlichtingen 

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088) 63 33 000). 

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

