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Onderwerp:
Aanvraag kapvergunning, Zeeasterweg 42 in Lelystad

Geachte heer,
Op 27 september 2017 heeft u een aanvraag ingediend voor het kappen van 8 bomen op
het terrein van de stortplaats aan de Zeeasterweg in Lelystad. De aanvraag betreft OLOnummer 3217083. Het betreft een aanvraag op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder g,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Op deze aanvraag is de reguliere
procedure van toepassing. De aanvraag is in week 40 van 2017 bekendgemaakt in de
Flevopost.
Op 20 november 2017 is de procedure met 6 weken verlengd.
De gemeente Lelystad heeft van de geboden gelegenheid om advies uit te brengen geen
gebruik gemaakt.
Vergunning van rechtswege
Omdat de proceduretermijn inmiddels verstreken is, is de aangevraagde vergunning voor
het kappen van bomen per 4 januari 2018 van rechtswege verleend.
De vergunning wordt gepubliceerd in de Flevopost en op www.ofgv.nl.
Bezwaar
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een
bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de
verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan:
Gedeputeerde Staten van Flevoland
Postbus 55, 8200 AB Lelystad.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam, adres, de datum en
een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, bevatten. Ook moet
een kopie van het besluit worden bijgevoegd en worden gemotiveerd waarom bezwaar
wordt gemaakt tegen dit besluit.
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Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag dat de termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien tegen het besluit bij
Gedeputeerde Staten van Flevoland een bezwaarschrift is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat Gedeputeerde Staten op dat bezwaar hebben beslist.
Voorlopige voorziening
Indien er bezwaar is gemaakt kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland verzoeken de opschorting (het niet in werking treden van
het besluit vanwege een daartegen ingediend bezwaarschrift) op te heffen. Een verzoek
om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom
sprake is van een spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige
voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.
Hoogachtend,
Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Mevr. F.M. Plat
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
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Gemeente Lelystad

