Week 38, 2014
Flevopost, editie Dronten

Provincie Flevoland
Ontheffing van de gemeentelijke rioleringsplicht
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:
Aanvraag
Burgemeester en wethouders van gemeente Dronten hebben op 21 mei 2012 een aanvraag ingediend
op grond van de Wet milieubeheer. Het betreft een ontheffing voor de gemeente Dronten van de
verplichting tot inzameling en transport van stedelijk afvalwater door middel van een openbaar
vuilwaterriool.
Beschikking
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 10 september 2014 besloten de gevraagde ontheffing
op grond van art. 10.33, lid 3, van de Wet milieubeheer te verlenen.
Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 18 september 2014
tot en met woensdag 29 oktober 2014 op de volgende plaatsen en tijden;
- in het gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten op werkdagen tijdens
kantooruren;
- 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
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient
ondertekend en voorzien te zijn van :
a. uw naam en adres;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
De beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor
het indienen van een bezwaarschrift, tenzij voor deze datum een verzoek is gedaan tot het treffen
van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht totdat op het verzoek is
beslist.
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.

