
Week 51, 2013. 

 De Flevopost 
 

 

Provincie Flevoland 

 

Wet Bodembescherming 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken volgens de bepalingen van hoofdstuk 4, titel 

4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend: 

 

Besluit 

Op 8 november 2013 hebben wij een melding van Walibi Holland B.V. te Dronten 

ontvangen op grond van artikel 28 van de Wet bodembescherming. Bij de melding is een 

saneringsplan gevoegd. De melding betreft het voornemen de bodem te saneren op een 

tweetal deellocaties aan de Spijkweg 30 te Biddinghuizen. Het betreffende perceel is 

kadastraal bekend als gemeente Dronten, sectie D, nummer 884. De locatie is 

geregistreerd onder Wbb-code: FL030300085.  

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 11 december 2013 besloten op grond van 

artikel 39 van de Wet bodembescherming in te stemmen met het overlegde 

saneringsplan. 

 

Ter inzage 

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

19 december 2013 tot en met woensdag 29 januari 2014 bij de Omgevingsdienst  

Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15 te Lelystad op werkdagen tijdens 

kantooruren. 

Tevens zijn de beschikking en overige stukken voor een ieder toegankelijk via de website 

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

 

Bezwaar 

Binnen zes weken na verzending of uitreiking van de beschikking kunnen 

belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van 

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

van de envelop en het bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een 

bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum van verzending of uitreiking van de 

beschikking aan de aanvrager, die mogelijk niet samenvalt met de termijn van 

terinzagelegging. De exacte verzenddatum kunt u opvragen bij de Omgevingsdienst  

Flevoland & Gooi en Vechtstreek (telefoonnummer: 088-6333000). 

 

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 (telefoonnummer: 088-6333000). 

 


