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Publicatie Wet Bodembescherming 
 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een professionele 
regionale uitvoeringsorganisatie die milieu- en leefomgevingstaken uitvoert. De dienst 
doet dit voor alle gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek en voor de 
provincies Flevoland en Noord-Holland.  
 
De OFGV heeft op 29 januari 2014 een melding op grond van artikel 29 van de Wet 
bodembescherming ontvangen. De melding betreft een verzoek tot het nemen van een 
besluit op de ernst en spoedeisendheid voor een bodemverontreiniging aan de Noord in 
Dronten met provinciale locatie-code FL030300096. Het gaat om onderstaande 
percelen: 
 Gemeente Dronten (kadaster), sectie A, nummer 8118, en deels 626, 8119, 81198; 

 
Besluit 

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland is op 23 april 2014 besloten op basis van 

artikel 29 en 37 van de Wet bodembescherming dat sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging aan De Noord in Dronten. Gelet op het huidige gebruik 

van deze locatie is er geen sprake van zodanige risico's voor mens, ecosysteem en/of 

verspreiding van de verontreiniging dat spoedige sanering noodzakelijk is. Tussentijdse 

maatregelen zijn in dit geval niet nodig. 
 
Inzage 
De beschikking met de daarbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 1 mei 2014 tot 
en met woensdag 11 juni 2014 ter inzage bij de OFGV, Botter 14-15 in Lelystad. Inzien 
kan op werkdagen tussen 08.00 – 16.30 uur. De beschikking staat ook op de  volgende 
website: www.ofgv.nl/beschikkingen/.  
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tot 11 juni 2014 schriftelijk een bezwaar tegen dit besluit 
indienen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.  
 
Voorlopige voorziening 
Een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening kunt indienen bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA in 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. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de OFGV via telefoonnummer: 088-6333000 of 
via email: info@ofgv.nl. 
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