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Beslissing op bezwaar Zweefvliegclub Flevo inzake 
Omgevingsverordening Flevoland en Omgevingsprogramma Flevoland  

 

 
Geachte heer, 
 
Bij brief van 29 maart 2019 heeft u bij Provinciale Staten bezwaar aangetekend tegen de 
Omgevingsverordening Flevoland en het Omgevingsprogramma Flevoland. De Omgevingsverordening 
Flevoland en het Omgevingsprogramma Flevoland zijn op 27 februari 2019 door Provinciale Staten 
vastgesteld en op 15 maart 2019 in werking getreden. 
 
Advies van de commissie bezwaar en beroep 
Uw bezwaarschrift is inhoudelijk niet behandeld door de commissie bezwaar en beroep van de 
provincie Flevoland. De commissie heeft ons geadviseerd uw bezwaarschrift niet ontvankelijk te 
verklaren. Het advies van de commissie is als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
 
Besluit 
Wij hebben besloten uw bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. De besluiten waartegen u 
bezwaar heeft aangetekend, de Omgevingsverordening Flevoland en het Omgevingsprogramma 
Flevoland, blijven hierdoor ongewijzigd in stand. 
 
Rechtsmiddelenverwijzing 
Tegen dit besluit kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. De termijn voor het 
indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit 
is verzonden. Ook tegen het besluit op een verzoek om proceskostenvergoeding kunt u beroep 
instellen bij de Rechtbank. 
 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de gronden van het beroep (motivering).  
 
Daarnaast kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland worden verzocht een voorlopige 
voorziening te treffen, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het 
vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk als u binnen de genoemde termijn ook een 
beroepschrift indient. 
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Het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen via 
https://loket.rechtspraak.nl/ of per post versturen naar Rechtbank Midden-Nederland, locatie 
Lelystad, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. 
 
Als u vragen heeft over deze beslissing op bezwaar, dan kunt u contact opnemen met mevrouw  
 
Hoogachtend, 
 
Provinciale Staten van Flevoland, 
de griffier, de voorzitter, 
    


