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GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht
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Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
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E. gemeente@derondevenen.nl
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www.derondevenen.nl
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facebook.com/derondevenen
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twitter.com/gemeentedrv

Openingstijden gemeentehuis
Om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, gelden aangepaste
openingstijden.
Maandag t/m vrijdag:
08.30 uur – 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 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
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@servicepuntderondevenen.nl
I.	www.servicepuntderondevenen.nl
Om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, zijn de kantoren gesloten.
U kunt u de Servicepunten alleen via e-mail
en telefoon bereiken.
Dat kan op de volgende tijden:
ma t/m do: 9.00 – 16.00 uur
vrijdag: 9.00 – 13.00 uur
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

Gemeentehuis en afvalbrengstations gesloten op
Tweede Pinksterdag

Het gemeentehuis en de afvalbrengstations zijn gesloten op Tweede Pinksterdag, maandag
1 juni. Dinsdag kunt u weer terecht bij de gemeente.
De openingstijden van het gemeentehuis zijn aangepast om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Het gemeentehuis is van 8.30 tot 12.30 uur open.
Regel zoveel mogelijk online
Probeer zo veel mogelijk online te regelen met de gemeente. Voor het geval u ’s ochtends naar
het gemeentehuis wilt komen, maak dan een afspraak, anders krijgt u geen toegang. Maar
alleen als het echt noodzakelijk is, kunt u via 0297 29 16 16 een afspraak maken om langs te
komen. Telefonisch is de gemeente maandag tot en met donderdag de gehele dag bereikbaar,
op vrijdag tot 12.30 uur.
De openingstijden van de afvalbrengstations veranderen door de coronamaatregelen niet.
Meer informatie over de openingstijden vindt u in het colofon elders op deze pagina.

Overlast van spinselmot en eikenprocessierups
Het is weer voorjaar en dat wil zeggen dat er weer sprake kan zijn van overlast van rupsen in tuin
en plantsoen. In dit opzicht zijn twee soorten rupsen belangrijk.
Spinselmot
De spinselmot geeft overlast als het dier in het rupsenstadium is, in de maanden mei en juni.
De rupsen verzamelen zich in nesten van witte draden en spinnen waardoor grote delen van
bomen en struiken ingesponnen worden. Dit is een weinig fraai gezicht. Ook wordt als hinderlijk
ervaren dat de rupsen zich bij gevaar laten vallen en overal naartoe kruipen.
Dit alles neemt niet weg dat deze webstructuren en rupsen absoluut onschadelijk zijn voor
mens en dier. Ook de aangetaste beplanting kan zich prima van deze plaag herstellen, omdat
het maar om een overlastperiode van enkele weken (vier tot zes) per jaar gaat. De rupsen
hebben een voorkeur voor bepaalde bomen en struiken, maar hun mogelijke keuze is zo breed
dat ze feitelijk in bijna alle boom- en struiksoorten kunnen voorkomen.
Omdat de rupsen onschadelijk zijn, de overlast tijdelijk is, afzuigen niet werkt (rupsen laten zich
als verdediging vallen) en mogelijke bestrijdingsmiddelen niet selectief zijn (die doden dus ook
andere soorten), worden deze rupsen door de gemeente niet bestreden.
Het melden van deze overlast is niet noodzakelijk.
Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De rups komt – zoals de naam al aangeeft
– vooral voor op de eik, maar ook op andere boomsoorten. Tussen april en september is de
vlinder in het rupsenstadium.
Deze rupsen zijn een risico voor de gezondheid van mens en dier. Ze beschikken namelijk over
brandharen ter verdediging. Deze haren veroorzaken uitslag, zwellingen, jeuk en soms braken,
duizeligheid en koorts. Bovendien blijven de haren een aantal jaren actief. Het is dus belangrijk
om de rupsen te bestrijden, maar dit is niet altijd mogelijk.
Bestrijding
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de eigenaar verantwoordelijk is voor zijn boom.
Bestrijding van de rups en het voorkomen van gezondheidsklachten is dus aan de boomeigenaar.
De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in haar eigen bomen middels zuigen op plekken
die veelvuldig gebruikt worden (bijvoorbeeld speelplaatsen en paden) en waar bestrijding
mogelijk is (het nest moet te bereiken zijn). Overige plekken krijgen een waarschuwingslint met
een opvallende opdruk, zodat contact met de rupsen te vermijden is voor gebruikers van de
openbare ruimte.
Overlast melden
Het is belangrijk de aanwezigheid van deze plaag te melden aan de eigenaar van de boom
zodat die kan beoordelen of bestrijding mogelijk is of andere maatregelen kan treffen. Voor
gemeentelijke bomen kunt u dit melden bij onze servicelijn via telefoonnummer 0297 29 16 16.
Als u in contact komt met de brandharen adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

Nieuws over corona

Kijk op www.derondevenen.nl/corona
voor het laatste nieuws
De gemeente informeert u over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Kijk hiervoor op www.derondevenen.nl/
corona
Regelingen voor ondernemers
Op de website van de gemeente vindt
u een overzicht van de regelingen voor
ondernemers (vanuit de Rijksoverheid en
vanuit de gemeente). Bekijk deze op www.
derondevenen.nl/regelingenondernemers
Kernteam van de gemeente bereikbaar
Het Kernteam van de gemeente
is bereikbaar. Heeft u hulp en
ondersteuning nodig, een vraag over
werk en inkomen of over het opgroeien
en opvoeden van uw kinderen? Dan
kunt u terecht bij het Kernteam. Dit
kunt u rechtstreeks benaderen via
0297 – 29 16 02. Voor uw vragen en advies
kunt u ook terecht bij de Servicepunten,
bereikbaar via 0297 – 58 76 00.
Vragen over het coronavirus?
Bekijk de informatie op:
• de website van het RIVM:
www.rivm.nl/coronavirus
• de website van de GGDrU:
www.ggdru.nl
• de website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/corona
Of bel met:
• het landelijk informatienummer:
0800 - 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
• de informatielijn van de GGDrU:
030 - 630 54 00
(doordeweeks tussen 8.30 en 17.00 uur,
in het weekend tussen 9.00 en 16.00
uur)

Vergadering
gemeenteraad op 4 juni
De Rondeveense gemeenteraad komt
op donderdag 4 juni weer samen. Om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
is publiek nog niet welkom op de bijeenkomst.
Inwoners kunnen de raadsvergadering volgen
via RTV De Ronde Venen.
Agendapunten
Op de raadsagenda van 4 juni staan onder
meer de volgende punten:
- Aanpassing verkeersstructuur Vinkeveen
(centrumplan)
- Uitvoeringsplan grondstoffen 2020-2022
- Aanvullend investeringsbudget veerpont
Nessersluis
De volledige en actuele agenda van deze
bijeenkomst vindt u op www.derondevenen.nl
> bestuur en organisatie > gemeenteraad. De
vergadering begint om 19.30 uur.
Inspreken per e-mail
Insprekers wordt verzocht hun bijdrage
tevoren via e-mail aan te leveren. Dat
kan door een bericht te sturen aan
m.degraaf@derondevenen.nl of
j.jonker@derondevenen.nl en daarbij het
onderwerp te vermelden.

Ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen (week 22 – 29 mei 2020)
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

Burgemeester Dedelstraat 22 in
Abcoude

Vervangen en vergroten dakkapel

Z/20/163839

13-05-2020

Bovendijk 38 in Wilnis

Verhuur vergaderruimte milieudeel

Z/20/163853

13-05-2020

Sectie E Perceel 5038 in
Vinkeveen

Plaatsen Damwand

Z/20/163868

13-05-2020

Barnsteen 18 in Mijdrecht

Plaatsen van een dakkapel

Z/20/163937

14-05-2020

Vermogenweg 221 en 223 in
Mijdrecht

Nieuw bedrijfsgebouw Vermogensweg in
Mijdrecht

Z/20/164008

14-05-2020

Angsteloord 71 in Abcoude

Verbouwing woning in Abcoude

Z/20/164103

15-05-2020

Derde Zijweg 3 in Mijdrecht

Het realiseren van een rijbaan- fok- en
trainingsstal

Z/20/164169

19-05-2020

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

VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Amstelkade 103 A in Amstelhoek Oprichten woonhuis

Z/20/157272

18-05-2020

Hoogstraat 32 in Abcoude

Aanvraag afwijking bestemming

Z/20/161367

18-05-2020

Burgemeester de Beaufortlaan
14 in Abcoude

Vergroten van een woning

Z/20/161366

18-05-2020

Hofland 194 in Mijdrecht

Splitsen van de bestaande woning in twee
wooneenheden

Z/20/161357

19-05-2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 127 C1
Vinkeveen

Bouw van een woning

Z/20/159898

19-05-2020

Baambrugse Zuwe 127 C1
Vinkeveen

Aanleggen van een brug en toegangshek

Z/20/159323

19-05-2020

Futenlaan 36 Vinkeveen

Plaatsen van een dakkapel

Z/20/161369

19-05-2020

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 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.

VERGUNNINGSVRIJE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding vergunningsvrij is bevonden:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Zand- en Jaagpad 21 in
Baambrugge

Aanvraag vervanging beschoeiing

Z/20/161368

20-05-2020

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de Wabo dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Dorpsstraat 1 in Mijdrecht

Transformatie van een kantoorgebouw in 13
woningen en winkelruimte

Z/19/140239

18-05-2020

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u
in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt
ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.

BEKENDMAKING DRANK- EN HORECAWET- EN EXPLOITATIEVERGUNNING

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat
voor onderstaande inrichtingen een Drank- en Horecawetvergunning en een Exploitatievergunning is verleend:
- Zandeiland één 1, 3645 BZ in Vinkeveen verleend op 20 mei (verzenddatum 22 mei 2020)
- Herenweg 144F, 3645 DT in Vinkeveen verleend op 22 mei (verzenddatum 22 mei 2020)
- Herenweg 276 B, 3645 DX in Vinkeveen verleend op 26 mei (verzenddatum 27 mei 2020)
De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken per e-mail via iv@derondevenen.nl of telefoon 0297 29 16 16.
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.

WILNIS, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE BURGEMEESTER VAN TRICHTLAAN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 mei 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de
Burgemeester van Trichtlaan 3648 VJ in Wilnis. Dit in verband met een verbouwing van een woning.
De ontheffing geldt van woensdag 13 mei 2020 tot en met maandag 31 augustus 2020.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een
omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat
uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige
voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500
DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden.

MIJDRECHT, ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN DE ROERDOMP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 mei 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Aannemersbedrijf A. van Ooijen ontheffing hebben verleend om een
tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Roerdomp 3641 TG in Mijdrecht. Dit in verband met bestratingswerkzaamheden
aan de Scholekster. De ontheffing geldt van maandag 8 juni 2020 tot en met maandag 22 juni 2020. Het werkadres is
Scholekster, 3641 TT en 3641 TV, in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een
omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat
uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige
voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500
DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BOTSHOLSEDWARSWEG 2D
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang
van 30 mei 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Botsholsedwarsweg 2d’ in Waverveen (met planidentificatienummer
NL.IMRO.0736.BPP046botsholsdw2d-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder
ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
-

De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het
ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te
bellen met 0297 29 16 16.

-

De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0736.BPP046botsholsdw2d-ow01. 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

Toelichting
Het bestemmingsplan ‘Botsholsedwarsweg 2d’ maakt het planologisch mogelijk om op de plek van het voormalige
schoolgebouw ‘De Poldertrots’ in Waverveen een vrijstaande woning en vier aaneengebouwde woningen te realiseren.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken
bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden
gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250,
3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ellen Hoorn van de afdeling Ruimte. Zij
is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 29 16 16.

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 een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
- Veehouderij P.J. Stam voor het adres: A.C. Verhoefweg 2 3641 PC in Mijdrecht.
De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting door het houden van 50 schapen tijdens de
aflammerperiode in een bestaande opslagruimte en het houden van 4 paarden, in de bestaande werktuigenberging.
- Platimex Systems B.V. voor het adres:Industrieweg 46 3641 RM in Mijdrecht.
De melding heeft betrekking op het oprichten van een reclame- en beletteringsbureau.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven 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, 3584 BA 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, telefoon: 088 – 022 50 00.

