
Nieuws over corona
voor inwoners en ondernemers
De gemeente informeert u over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk 
hiervoor op www.derondevenen.nl/corona 

Vragen over het coronavirus of vaccinatie? 
U kunt terecht bij
•  het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus 
•  de GGD regio Utrecht: www.ggdru.nl/

corona of 030 - 630 54 00 

  (doordeweeks tussen 8.30 en 17.00 uur, in 
het weekend tussen 9.00 en 16.00 uur)

•  het landelijk informatienummer: 0800 - 
13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).

•  www.rijksoverheid.nl/corona

Gemeentenieuws 

Werkzaamheden
Abcoude, verkeershinder Stationsstraat
Aan de Stationsstraat is ter hoogte van 
huisnummer 51A op 29 oktober een 
parkeerplaats afgesloten. Deze maatregel 
is nodig voor een verhuizing waarvoor een 
verhuiswagen moet worden geparkeerd. Het 
verkeer kan passeren maar houd u rekening 
met een langere reistijd.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
de heer P. Blokzijl van Van ’t Net Verhuizingen 
06 47 69 26 15.

Abcoude, verkeershinder Kerkstraat
Een aantal parkeerplaatsen en het trottoir zijn 
ter hoogte van huisnummer 10 van 18 oktober 
7.00 uur tot 19 oktober 16.00 uur afgesloten. In 
verband met de werkzaamheden vragen wij u 
vriendelijk deze dagen hier niet te parkeren.
Deze maatregel is nodig voor het leggen van 
kabels & leidingen. Het verkeer kan passeren 
maar houd u rekening met een langere reistijd.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de mevrouw G. van Wijk van de firma Van 
Vulpen B.V. via 183-61 11 04.

Wilnis, volledige wegafsluiting 
Oudhuijzerweg
Op 26 oktober van 07.00 uur tot 27 oktober 
17.00 uur vinden er asfalt-onderhoud 
werkzaamheden plaats aan de Oudhuijzerweg 
in Wilnis en is doorgang niet mogelijk. 
Verkeerbegeleiders zullen het verkeer 
opvangen en begeleiden. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen tussen 
09.00 en 11.00 uur kunt u contact opnemen 
met de heer P. Woudstra van gemeente De 
Ronde Venen via 0297 – 29 18 55. 

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 41 – 15 oktober 2021)

De offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan offi  ciële 
bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u 
in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De 
offi  ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

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

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke loods Z/21/189807 27-09-2021

Kwikstaart 38 in Mijdrecht Vergroten kozijn voorgevel Z/21/189862 01-10-2021

Herenweg 224 in Wilnis Gedeeltelijke vervanging woonhuis Z/21/189953 04-10-2021

Herenweg 256 in Vinkeveen Drie dakkapellen aan voorzijde woning Z/21/189970 05-10-2021

Trasmolen 25 in Mijdrecht Vervangen garagedeur voor vast kozijn Z/21/189989 05-10-2021

Dorpsstraat 15 in Baambrugge Plaatsing steiger aan voorgevel t.b.v. 
verbouwing

Z/21/190018 05-10-2021

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 Datum 
ontvangen

Diamant nabij 17 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container Z/21/0009848 05-10-2021

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 bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Regenboog 51 in Vinkeveen Uitbreiding terras en tuin Z/21/182874 01-10-2021

Donkervlietse Binnenweg 3 in 
Baambrugge

Een tijdelijke huisvesting Z/21/185558 06-10-2021

Wilnis, sectie E perceel 1636 Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden Z/21/184797 06-10-2021

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 Midden-
Nederland, 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. 

Wet Milieubeheer 

Burgemeester en wethouders van de gemeente De 
Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), bekend dat:

Zij de volgende melding op basis van het Activiteitenbesluit 
hebben ontvangen van:
• Roké Motors Mijdrecht B.V voor de adressen:
 Ondernemingsweg 9 en Industrieweg 19 in Mijdrecht
. De melding heeft betrekking op het verhuizen 

van de inrichting. De bedrijfsactiviteiten op de 
Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht worden volledig 
gestopt en op de lndustrieweg 19 in Mijdrecht worden 
deze gestart. ln de melding is aangegeven dat er 
op de lndustrieweg 19 in Mijdrecht een gesloten 
bodemenergiesysteem wordt aangelegd. De aanleg 
van het gesloten bodem energiesysteem is reeds 
beoordeeld als Besluit lozen buiten inrichting / melding 
(z/20/169044 / D - 449643, d.d. 23 november 2020) 
en wordt daarom niet nogmaals beoordeeld in deze 
melding. De documenten van het gesloten bodem 
energiesysteem zijn daarom niet opgenomen in 
onderstaande opsomming.

• Ton van Sligtenhorst voor het adres:
 Uitweg 4 in Vinkeveen
.  De melding heeft betrekking op het oprichten van het 

bedrijf Toon van Sligtenhorst. Tuingereedschap en 
Toebehoren op het adres Uitweg 4 in Vinkeveen. Op 
20-09-2021 is de melding aangevuld. De melding is (nu) 
volledig en voldoet aan de indieningsvereisten.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn 
landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om 
hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te 
dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken 
bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA 
Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 
tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt 
u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van 
team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088-
0225000.

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

Contactgegevens
T. 0297 29 16 16 | F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl

Website
www.derondevenen.nl

Volg de gemeente op Facebook 
facebook.com/derondevenen

  instagram.com/gemeentedrv
  twitter.com/gemeentedrv

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

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.

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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële feestdagen en op de zaterdag 
tijdens de feestweek gesloten.

SERVICEPUNTEN
Diensten op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, en ondersteuning bij digitale 
diensten van de gemeente.

T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E.  info@servicepuntderonde venen.nl
I.  www.servicepuntderondevenen.nl

Het servicepunt is gesloten voor bezoek. 
Wel tijdens de gebruikelijke openingstijden 
bereikbaar via telefoon en e-mail. Voor hulp 
of vragen bel 0297- 58 76 00 of mail naar 
info@servicepuntderondevenen.nl. Kijk op 
www.servicepuntderondevenen.nl voor alle 
actuele informatie.

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl
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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 
verzonden

Diamant nabij 17 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container door Q en 
Q Interieurbouw in Uithoorn voor een 
verbouwing van een woning voor de periode 
18 oktober 2021 t/m 17 december 2022

Z/21/0009848 14-10-2021

Braspenning 2 in Mijdrecht Wijzigen bestaande uitweg Z/21/0009500 14-10-2021

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 Midden-
Nederland, 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.

Verlenging beslistermijn 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

Rijksstraatweg 87 in Baambrugge Herstel biodiversiteit Paddenburg Z/21/187420 07-10-2021

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn geweigerd:

Straatnaam Aard van het project Aanvraagnr. Datum

Mijdrechtse Zuwe 13 t/m 21 in Mijdrecht Aanleggen van een uitweg aan de 
Mijdrechtse Zuwe 13 t/m 21

Z/21/0009608 08-10-2021

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 Midden-
Nederland, 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.

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

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 20 november 2021 Sinterklaas intocht 14.30 uur – 16.30 uur De Hoef Oostzijde 42-43 
1426 AE De Hoef

Versterkt 
geluid 

Deze aanvragen liggen voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een 
afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 - 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot 
en met 29 oktober 2021. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling 
Concernstaf - Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag 
evenement’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Voornemen om een vergunning te verlenen voor Scheepswerf aan Herenweg 259a en 281 
in Vinkeveen
De gemeente is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeente heeft op 8 juli 2021 een ontwerpbesluit 
genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/20/173203. Het gaat om een aanvraag omgevingsvergunning milieu voor het 
bedrijf op de adressen Herenweg 259A en Herenweg 281 in Vinkeveen. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het 
veranderen van een scheepswerf.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om ergens toestemming voor te krijgen. Het gaat 
bijvoorbeeld om een bedrijf te starten of te wijzigen, iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit 
bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. 

Wilt u reageren op de vergunning die de gemeente van plan is te verlenen?
De vergunning die de gemeente van plan is te verlenen is vastgelegd in het ontwerpbesluit. U kunt binnen zes weken na 9 
juli 2021 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode 
kunt u ook de documenten met informatie over het ontwerpbesluit in het gemeentehuis bekijken. De gemeente bekijkt 
alle reacties bij het nemen van een definitief besluit. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het gemeentehuis 
de website van de gemeente. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen of 
mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar 
info@odru.nl met het zaaknummer Z/20/173203.

Hoe dient u een zienswijze in?
U omschrijft waarom u het niet eens bent met de vergunning. U stuurt uw schriftelijke zienswijze naar burgemeester en 
wethouders van de gemeente De Ronde Venen, per adres: Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht of 
u stuurt een mail naar info@odru.nl. U zet in de zienswijze in elk geval de volgende gegevens:

- uw naam, adres en handtekening;;
- de datum;
- met welke vergunning u het niet eens bent;
- waarom u het niet eens bent met de vergunning;
- wat de beslissing volgens u moet zijn;
- het zaaknummer Z/20/173203.

Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht via 
het telefoonnummer 088 – 022 50 00.

Conceptverkeersbesluit Parkeerschijfzone Station Abcoude ter inzage

U kunt tot en met maandag 1 november uw zienswijze op dit conceptbesluit kenbaar maken. Stuur daarvoor een mail naar 
verkeer@derondevenen.nl . Het conceptbesluit staat op de gemeentelijke website.

Hoe verder?
We verzamelen alle zienswijzen. We vragen de mening van de omwonenden van de aanliggende wijk, de bedrijven van de 
Hollandse Kade, de NS en de provincie. Vervolgens kijken we of het wenselijk is om het verkeersbesluit aan te passen. Dit 
verkeersbesluit leggen we 6 weken ter inzage met de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Wat gaan we doen?

We maken een parkeerschijfzone bij het Station
Deze zone komt op de twee grote parkeerterreinen. De maximale parkeerduur van 2 uur maakt het voor treinreizigers, 
zoals de bezoekers van evenementen in Amsterdam, onaantrekkelijk om via Station Abcoude te reizen. Bezoekers van het 
Sporthuis Abcoude en de bedrijven van de Hollandse Kade kunnen zo blijven parkeren.

Bewoners kunnen een ontheffi  ng aanvragen
Dit geldt voor bewoners van onze gemeente en enkele nabijgelegen dorpen (zoals Vreeland en Loenen). Met een 
ontheffing kunnen zij langer dan de maximale parkeerduur van 2 uur parkeren. Deze ontheffing is alleen geldig voor 
deze parkeerterreinen. Met deze ontheffing zorgen we ervoor dat het Station een belangrijke functie blijft vervullen in de 
bereikbaarheid van onze gemeente.

We verlengen de werkingsduur van de parkeerschijfzone
Nu is het verplicht om in de parkeerschijfzone van de Ereprijs, Fluitekruid en Waterlelie tot 22.00 uur een parkeerschijf 
te gebruiken. Dit verlengen we tot 24.00 uur. We willen zo voorkomen dat bezoekers van evenementen toch in de wijk 
parkeren.

We stellen parkeerverboden in op de Hollandse Kade
Zo willen we voorkomen dat treinreizigers net buiten de zones parkeren en voor overlast zorgen. Deze parkeerverboden zijn 
ook goed voor de bereikbaarheid en veiligheid op het bedrijventerrein.

Vragen, opmerkingen en zienswijzen?
U kunt mailen naar  verkeer@derondevenen.nl.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127a in Vinkeveen’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat 
de raad van De Ronde Venen op 30 september 2021 het bestemmingsplan “Baambrugse Zuwe 127a in Vinkeveen” (met 
planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BPP049bzuwe127a-va01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 16 oktober 2021 gedurende zes 
weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:
- De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De 
stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 297 29 16 16.
- De verbeelding van het authentieke bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
- De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie 
http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.
- U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Wijzigingen
Het bestemmingsplan is bij vaststelling op twee punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het 
gaat om drie ambtshalve wijzigingen van de regels:
- Voor een steiger was geen bouwhoogte opgenomen. Artikel 4.2.1.b. is toegevoegd: de steiger mag niet hoger zijn dan het 
peil;
- Artikel 5.5.1.c. van het ontwerpbestemmingsplan is geschrapt;
- In artikel 10.2.1 onder a is het woord worden 1x geschrapt.

Inhoud
Het bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127a in Vinkeveen’ maakt het planologisch mogelijk om een woning te bouwen 
op het perceel, met daarnaast een 10 meter brede sloot.

Beroep
Van 17 oktober tot en met 29 november 2021 kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is 
beslist.


