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Geef uw monument op voor Open Monumentendag

Zaterdag 10 en zondag 11 september zijn de Open Monumentdagen. Tijdens deze dagen krijgen
bezoekers de unieke kans om rijks- en gemeentelijke monumenten in hun woonomgeving
bekijken. De gemeente zoekt eigenaren van monumenten die hun gebouw willen openstellen
op (een van) deze dagen.
Woont of werkt u in een monument? Laat anderen dan meegenieten van uw unieke locatie en
open de deuren.
Opgeven
Wij hopen dit jaar weer een mooie route uit te kunnen stippelen met veel verschillende
bijzondere monumenten. Opgeven kan tot 15 juli 2022 via communicatie@derondevenen.nl.

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is weer open op de tijden
die u van ons gewend bent.

Hulp aan Oekraïne

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog
in Oekraïne en willen graag helpen om het
leed te verzachten. Steun bieden kan op
verschillende manieren, meer informatie
hierover is te vinden op de website van de
gemeente. Hier vindt u ook een overzicht
met veelgestelde vragen en antwoorden.
Speciaal voor particulieren die een
opvangplek willen aanbieden heeft de
Rijksoverheid een handreiking opgesteld.
Deze en alle andere actuele informatie
rondom Oekraïne is te vinden op
www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne.

Welke (woon)wensen
heeft u voor de buurt
De Maricken II?

Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag:
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur
Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

Aan de noordzijde van
Wilnis ligt de nieuwe
woonwijk, De Maricken
II. Het plan is om hier een
aantrekkelijke
groene
buurt voor jong en oud
te ontwikkelen. Als gebiedsontwikkelaars
en gemeente vinden wij het belangrijk om
de wensen van mensen uit de buurt en
toekomstige bewoners mee te nemen in de
ontwikkeling van het plan.
Ga
naar
www.derondevenen.nl/vragendemaricken2 of scan de QR-code hierboven
en geef uw mening! Enorm bedankt voor uw
reactie.

U kunt het gemeentehuis alleen
bezoeken als u een afspraak heeft.
Voor eventuele wijzigingen van
openingstijden adviseren wij u om
www.derondevenen.nl te raadplegen.
Langskomen bij de gemeente?
Maak een afspraak!
Voor de balie Burgerzaken (bijvoorbeeld
voor
paspoort,
ID-kaart,
rijbewijs
of uittreksels) maakt u een afspraak
via www.derondevenen.nl/afspraak of
telefonisch: 0297 29 16 16.
De balie Omgevingszaken is open
op afspraak, maandag tot en met
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
U maakt een afspraak door te mailen naar
E. omgevingszaken@derondevenen.nl.
AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation Mijdrecht
Industrieweg 50 | 3641 RM Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 uur - 12.00 uur
en 12.30 uur - 16.00 uur
Vr. 9.00 uur - 12.00 uur
Za. 9.00 uur – 12.00 uur en 12.30 uur - 16.00 uur
Op ofﬁciële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op ofﬁciële feestdagen en op de zaterdag
tijdens de feestweek gesloten.
SERVICEPUNTEN
Het Servicepunt is alleen open op afspraak.
Kom langs, maar kom alleen.
Openingstijden
Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur
Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur
Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur
Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur
Contactgegevens
T. 0297 58 76 00
E. info@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl
UIT IN DE RONDE VENEN
De uitagenda met evenementen in De
Ronde Venen. Theater, film, festivals,
lezingen, cabaret, musicals en meer! Kijk op
www.uitinderondevenen.nl.

Bekendmakingen en mededelingen (week 27 – 8 juli 2022)
In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of
verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De
oﬃciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.oﬃcielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van
oﬃciële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren
doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Regenboog 71 in Vinkeveen

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/203547

16-06-2022

Stationsstraat 5 in Abcoude

Zonnepanelen stationsstraat 5 Abcoude

Z/22/203897

22-06-2022

Voordijk 7 in Abcoude

Voordijk 7 Abcoude - achteruitbreiding

Z/22/203917

23-06-2022

Viergang 1 in Mijdrecht

Dakkapel vervangen/vergroten Mijdrecht Z/22/203923

23-06-2022

Oosterlandweg 25 in Mijdrecht

Eijk- van der, Oosterlandweg 25 te
Mijdrecht

Z/22/203936

23-06-2022

Meerkoetlaan 84 in Vinkeveen

Aanvraag dakkapel aan de voorzijde

Z/22/203981

24-06-2022

Nijverheidsweg 13 in Mijdrecht

Bouw laadkuil Nijverheidsweg 13-15
Mijdrecht

Z/22/204016

24-06-2022

Starnheim 7 in Abcoude

Uitbreiden dakverdieping

Z/22/204035

24-06-2022

Voordijk 55 in Abcoude

Zonnepanelen Voordijk 55

Z/22/204091

27-06-2022

Herenweg 171 in Vinkeveen

Interne verbouwing

Z/22/204102

27-06-2022

Constructieweg in Mijdrecht

Kap bomen Constructieweg in Mijdrecht

Z/22/204108

27-06-2022

Wilnisse Zuwe 15D in Wilnis

Nieuwbouw schuur

Z/22/204118

27-06-2022

Bozenhoven 6 in Mijdrecht

Nieuwbouw woonhuis

Z/22/204130

28-06-2022

Proostdijstraat 26 in Abcoude

Aanvraag dakkapel aan voorzijde

Z/22/204141

28-06-2022

Botsholsedwarsweg 8 A in Waverveen

Uitbreiding KDV/BSO De Stal

Z/22/204146

28-06-2022

Rietgors 12 in Mijdrecht

Plaatsen buitenunit airco op dakkapel

Z/22/204153

28-06-2022

Evenement zomertuin in het dorp Abcoude
– afsluiting wegen
In verband met het evenement Zomertuin in het centrum
van het dorp Abcoude wordt de Hoogstraat en ’t Markvelt in
Abcoude op zondag 3 juli 2022 de gehele dag voor doorgaand
verkeer afgesloten. De buslijnen zullen de gehele dag
rijden via de 3e Brug, De Weert en de Burgemeester des
Tombeweg.

Mijdrecht, gehele wegafsluiting
Kerkstraat
De Kerkstraat is vanaf 12 juli 2022 om 07.00 uur t/m 30
september 2023 om 16.00 uur in zijn geheel afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voor voetgangers
geldt deze wegafsluiting niet. Fietsers kunnen passeren als
zij afstappen. Winkels en bedrijven zijn bereikbaar. Deze
maatregel is nodig i.v.m. het plaatsen van een bouwsteiger
en een bouwkraan voor het laden en lossen van materiaal
tijdens bouwwerkzaamheden. Heeft u nog vragen? Op
werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact
opnemen met de heer W. Matena van de firma Leeflang
Bouwbedrijf via T. 0297 – 53 04 99.

Abcoude, tijdelijke wegafsluiting
Stationsstraat
Locatie wegafsluiting
De Stationsstraat is t.h.v. van huisnummer 22 op 13 juli
2022 van 11.00 uur t/m 18.00 uur geheel afgesloten voor
vrachtverkeer en gedeeltelijk voor het overige verkeer.
Overig verkeer kan passeren, maar houd rekening met
enige vertraging. Bij calamiteiten krijgen de nood- en
hulpdiensten een vrije doorgang door het werk vak.
Reden afsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. een verhuizing waarvoor
een verhuiswagen op een gedeelte van de rijbaan komt te
staan.
Heeft u nog vragen?
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact
opnemen met de heer W. Kuiper van de firma Fa. W.P.
Kuiper & Zn. Verhuizingen via T. 0294 - 28 43 60 of M. 06
– 53 38 03 94.

Vervolg - Bekendmakingen en mededelingen (week 27 – 8 juli 2022)
In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. Bijvoorbeeld over bouwplannen of
verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De
oﬃciële publicaties van de gemeente De Ronde Venen vindt u op www.oﬃcielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van
oﬃciële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren
doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Cliffordweg 1 in Waverveen

De vervangende nieuwbouw van een
bestaande schuur

Z/22/204168

28-06-2022

Burgemeester Padmosweg 206 in
Wilnis

Het verbouwen en vergroten van het
bestaande hoofdgebouw

Z/22/204197

29-06-2022

Herenweg 272 in Wilnis

Het Verbouwen & Verduurzamen van
het woonhuis

Z/22/204194

29-06-2022

Winkeldijk 25 in Vinkeveen

Het plaatsen van een tijdelijke Loods

Z/22/204192

29-06-2022

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Baambrugse Zuwe 163 in Vinkeveen

Op 28 juni 2022 heeft de gemeente
een aanvraag ontvangen voor een
omgevingsvergunning voor het van een
uitweg aan de Baambrugse Zuwe 163 te
Vinkeveen. De aanvraag is geregistreerd

Z/2022/017100 28-06-2022

Op 1 juli 2022 heeft de gemeente
een aanvraag ontvangen voor een
omgevingsvergunning voor een
ontheffing plaatsen Vuilcontainer

Z/2022/017452 01-07-2022

Dorpsstraat 74 in Mijdrecht

Datum ontvangen

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Vermogenweg 223 in Mijdrecht

Nieuwbouw bedrijfspand

Z/22/198519

27-06-2022

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Vrijdag 9 september
2022

Schoolfeest

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Van 19.30 uur – 00.00 uur Veenlanden College,
Diamant 9 3641 XR in
Mijdrecht

Versterkt geluid

Deze aanvragen liggen voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een
afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot
en met 24 juni 2022. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Integrale
Veiligheid, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over
deze aanvragen kunt u krijgen via T. 0297 29 16 16.

Aanvraag evenementenvergunning B-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Vrijdag 17 september
2022 en zaterdag 17
september 2022

Viering 75 jaar CSW

Tijdstip
Vrijdag van 15.00 uur –
01.00 uur
Zaterdag van 08.00 uur –
01.00 uur

Locatie

Activiteit

CSW terrein, Pieter
Joostenlaan 7 3648 XR
in Wilnis

Versterkt geluid

Deze aanvraag ligt voor een periode van 6 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een
afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 19 augustus
2022. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, team Integrale
Veiligheid, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over
deze aanvraag kunt u krijgen via T. 0297 291616.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Vinkenkade 6 in Vinkeveen

Onderheien van een terras

Z/21/193342

24-06-2022

Prinses Beatrixstraat 11 in Baambrugge Plaatsen van dakkapel voorzijde

Z/22/199821

27-06-2022

Garsten 4 in Abcoude

Plaatsen dakopbouw

Z/22/195214

27-06-2022

Kastelein 30 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/22/202338

27-06-2022

Hollandse kade 18 in Abcoude

Het plaatsen van 3 vlaggenmasten

Z/22/200642

27-06-2022

Hoogstraat 24 in Abcoude

Plaatsen warmtepompen/zonnepanelen
en vervangen van dakgoot tussen 22
en 24

Z/22/199646

29-06-2022

Renovatie van het woonhuis

Z/22/200170

Baambrugse Zuwe 224 in Vinkeveen

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

29-06-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het
besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te
gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Proostdijstraat 54 in Mijdrecht

De gemeente heeft op 30 juni 2022 een besluit
genomen op de aanvraag met zaaknummer
2022-016714 voor een omgevingsvergunning
voor een ontheffing plaatsen Vuilcontainer
open voor de periode 2 juli 2022 t/m 31 augustus
2022 i.v.m. een verbouwing woning nabij de
Proostdijstraat 54 te Mijdrecht. De vergunning
is toegekend.

Z/2022/016714

30-06-2022

Bozenhoven 125 en 125a in Mijdrecht Kennisgeving besluit op aanvraag
omgevingsvergunning Bozenhoven 125 en 125a
te Mijdrecht. De gemeente heeft op 30 juni
2022 een besluit genomen op de aanvraag
met zaaknummer 2022-015479 voor een
omgevingsvergunning voor het aanleggen van
een uitweg op locatie Bozenhoven 125 en 125a.
De omgevingsvergunning is toegekend

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 128 C in Vinkeveen

Het vergroten van de woning en
het wijzigen van de kozijnen en het
voorportaal

Z/22/199966

22-06-2022

Heulweg 22 in Vinkeveen

Het plaatsen van een dakopbouw

Z/22/200825

22-06-2022

Weigering omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Dorpsstraat 34. 34A en 34B

voor het wijzigen van de
brandcompartimentering (toevoegen
van een woning)

Z/22/194806

24-06-2022

Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Pijlstaartlaan 7 in Vinkeveen

Interne verbouwing (Brandveiligheid)

Z/22/200601

30-6-2022

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door
de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er,
als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Z/2022/015479

30-06-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Vinkeveense Plassen sectie H 2185

Realiseren vooroeververdediging

z/20/175363

27-06-2022

Kapvergunning Botshol

Natuurgebied de Botshol in Abcoude

Z/22/199435

29-06-2022

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de omgevingsvergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er,
als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Vervolg - Bekendmakingen en mededelingen (week 27 – 8 juli 2022)
Aanvraag ontheffing geluidhinder
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag ontheffing overig geluidhinder is
ingediend:
Datum

Evenement/aanvraag

Zaterdag 20 augustus
2022

Besloten feest

Tijdstip
Van 14.00 uur – 23.00 uur

Locatie

Activiteit

Kanovereniging,
Herenweg 196 3645
DV in Vinkeveen

Versterkt geluid

De aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak
maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 22 juli 2022.
Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling Ruimte, Postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze aanvraag
kunt u krijgen via T. 0297 291616.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben
verleend aan:

• Benegas B.V., Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC Putten, t.b.v. het vervoer van Propaan en Butaan naar diverse locaties in de
gemeente De Ronde Venen.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de)
aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 8 juli 2022).
Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00
of per mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.

BESLUIT ALCOHOLWET- EN EXPLOITATIEVERGUNNING
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een Alcoholwet- en
exploitatievergunning is verleend:
• Dorpsstraat 17, 3641 EA in Mijdrecht verleend op 28 juni 2022 (verzenddatum 28 juni 2022).
De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via
E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 291616.
Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

