
Gemeentenieuws 
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)

Gratis compost ophalen op 13 juni
Inwoners van De Ronde Venen kunnen op zaterdag 13 juni tussen 9.00 en 12.00 uur gratis twee 
zakken compost ophalen.

Met deze actie wil de gemeente haar inwoners bedanken voor de inspanningen om gft-afval 
gescheiden aan te leveren. Compost is een echt kringloopproduct: organisch materiaal van de 
bodem komt weer terug in diezelfde bodem. Beter kan het niet! 
De ophaalpunten zijn: 
- Het steunpunt in Wilnis (Ringdijk 7) 
- Het afvalbrengstation in Abcoude (Bovenkamp 15). 
Per voertuig kunnen maximaal twee zakken compost worden meegenomen. U wordt 
aangeraden er op tijd bij te zijn, want op = op. Ook inwoners van een flat waar organisch afval 
niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen compost ophalen.

Compost is goed voor uw tuin én het milieu! 
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei 
van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en 
zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt 
voor alle tuinplanten. Het hergebruik van gft-afval heeft een positief effect op het milieu. Zo 
legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus 
in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Gewijzigde papierinzameling in juni 
In de maand juni wordt het papier in de kernen op een andere dag opgehaald. Reden hiervoor 
is het coronavirus. De chauffeurs van de wagens komen uit verschillende regio’s. Om eventuele 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vrijwilligers te beschermen, wordt de 
inzameling door medewerkers van Remondis gedaan. Daarbij zijn geen vrijwilligers actief.

De nieuwe ophaaldata
Kern Oude datum Nieuwe datum

Mijdrecht Zaterdag 6 juni Donderdag 11 juni

Abcoude PIUS Dinsdag 2 juni Maandag 15 juni

Abcoude HVA, Baambrugge, De Hoef en Amstelhoek Zaterdag 13 juni Maandag 15 juni

Wilnis Zaterdag 20 juni Maandag 22 juni

Vinkeveen Zaterdag 27 juni Donderdag 2 juli

Papierinzameling buitengebied ongewijzigd
In het buitengebied wordt het papier al ingezameld door Remondis. Voor dit gebied gelden 
daarom geen wijzigingen in de ophaalmomenten. 

Zorg ervoor dat uw container vóór 7.30 uur buiten staat
De medewerkers van Remondis hebben andere tijdsschema's dan de vrijwilligers. Zorg er 
daarom voor dat uw container vóór 7.30 uur aan de straat staat.

De app Afvalwijzer is bijgewerkt met de nieuwe data
Gebruikers van de app Afvalwijzer moeten even de app opnieuw opstarten. De nieuwe 
ophaaldata zijn hierin verwerkt. Via de app blijft u zo op de hoogte van het juiste ophaalmoment. 
De gratis app Afvalwijzer kunt u via de App Store of Play Store downloaden.

Werkzaamheden
Amstelhoek en Baambrugge,
 (gedeeltelijke) wegafsluitingen  
In Amstelhoek is de Bruinlaan van  
16 juni 7.00 uur tot en met 17 juni 17.00 uur 
gedeeltelijk afgesloten.
In Baambrugge is het Zand & Jaagpad op  
16 juni van 7.30 uur tot 16.00 uur ter hoogte 
van huisnummer 4 volledig afgesloten voor 
alle verkeer.

Beide afsluitingen zijn nodig voor het 
vervangen van een ingewaterde coaxkabel in 
opdracht van Ziggo.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer N. Rosario van de firma BAM Infra 
Telecom B.V. via 0348 72 64 17.

Abcoude, wegafsluiting Dokter van 
Doornplein
Het Dokter van Doornplein is van 27 juni 17.00 
uur tot en met 28 juni 19.00 uur ter hoogte 
van de Albert Heijn volledig afgesloten voor 
alle verkeer. De parkeerplaats is gedeeltelijk te 
gebruiken en te verlaten via rijplaten.

Deze maatregel is nodig voor de verbouwing 
van de Albert Heijn. Het gebied voor en 
naast de Albert Heijn geldt deze periode 
als sloopgebied. Ook is er een opstelplaats 
gecreëerd voor een vrachtauto voor het in- en 
uithuizen inventaris en afvalstromen.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer M. Braad van de firma Hein Heun 
Groep B.V. via 054 664 10 11.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting 
Hoofdweg
Op de Hoofdweg tussen de Oosterlandweg 
en de Westerlandweg geldt van 16 juni 
7.00 uur tot en met 29 juni 17.00 uur 
éénrichtingsverkeer. De rijrichting is vanaf de 
Westerlandweg naar de Oosterlandweg. Voor 
het rijverkeer vanaf de Oosterlandweg wordt 
een verkeersomleiding aangegeven met 
omleidingsborden. Deze omleiding geldt niet 
voor de fietsers en scooters.

Deze maatregel is nodig voor het maken 
van boogzinkers en het leggen van 
laagspanningskabels.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer M. Wilting van de firma Wilting 
Grondwerken via 06 50 90 44 11.

Werkzaamheden N201
Tussen 15 en 28 juni worden aan de N201, 
tussen de A4 en de Waterwolftunnel, 
asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. 

De werkzaamheden worden in twee 
aanééngesloten fases uitgevoerd, waarbij ook 
’s nachts en in de weekenden gewerkt wordt. 
De start is op maandag 15 juni om 05.00 uur 
met de rijbaan richting de A4 (fase 1). Dit duurt 
tot 21 juni. Op maandag 22 juni gaan ze verder 
met de rijbaan richting de Waterwolftunnel 
(fase 2). Dit duurt tot 28 juni. 

Tijdens deze werkzaamheden wordt 1 rijbaan 
volledig afgesloten. In fase 1 is de oprit naar 
de N201 vanaf de Naritaweg afgesloten, de 
afrit richting de Naritaweg blijft in fase 1 in 
gebruik. In fase 2 zijn zowel de op- als de afrit 
afgesloten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op 
met het servicepunt van de provincie Noord-
Holland via servicepunt@noord-holland.nl of 
0800-020 06 00.

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
Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, gelden aangepaste 
openingstijden.

Ma: 08.30 uur - 20.00 uur
Di t/m do: 08.30 uur - 13.30 uur
Vr: 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@servicepuntderonde venen.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



Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 24 – 12 juni 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

Muijeveld 37 in Vinkeveen Maken dakopbouw op een woning Z/20/164577 27-05-2020

Gein-Zuid 9 in Abcoude Het opnieuw opbouwen van bouwdeel C Z/20/164704 29-05-2020

Baambrugse Zuwe 125 D in 
Vinkeveen

Bestaande woning wordt vervangen door een 
nieuwe villa.

Z/20/164705 29-05-2020

Boezemmolen 13 in Mijdrecht Nieuw kozijn plaatsen Z/20/164708 29-05-2020

Doude van Troostwijkstraat 64 
in Abcoude

Overkapping achtertuin Z/20/164674 29-05-2020

Angsteloord 20 in Abcoude Realisatie van een dakkapel aan de voorzijde, 
erker en aanbouw

Z/20/164707 29-05-2020

De Duiker 6 in Wilnis Vernieuwen van een woonschip Z/20/164710 30-05-2020

Geinplein 3 in Abcoude Plaatsen van een verlichte gevelreclame Z/20/164738 02-06-2020

Rijksstraatweg 85 in 
Baambrugge

Aanvraag OBM MER voor het houden van 122 
stuks overig rundvee en fokstieren

Z/20/164762 02-06-2020

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 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de 
volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Nijverheidsweg 17A-F in Mijdrecht Wijziging brandcompartimenten Z/20/161051 03-06-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 133 in Vinkeveen Bouwen van een kelder en parkeerlift Z/20/160910 02-06-2020

Burg de Beaufortlaan 5 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning

Z/20/162499 03-06-2020

Wilnisse Zuwe 34 R 4 in Wilnis Nieuwbouw van een recreatiewoning Z/20/160161 04-06-2020

Bovendijk 38 in Wilnis Realiseren van een bijeenkomstfunctie voor 
de verhuur als vergaderruimte

Z/20/158986 04-06-2020

Eerste Hoefweg 7-8-9-10-11 en 
Oostzijde 14 in De Hoef

Oprichten van 5 startersappartementen op de 
plek van het voormalige bedrijf/showroom en 
het omzetten van huidige bedrijfswoning in 
reguliere burgerwoning

Z19/156347 03-06-2020

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 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.

 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 worden gelegd:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Botshol 14 in Abcoude Afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van een 
agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning

Z/19/150732 12-06-2020

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 op 
8 juni 2020 (verzenddatum 8 juni 2020) voor onderstaande inrichting een exploitatievergunning is verleend: 
-  Dorpsstraat 26, 3648 AH in Wilnis 

En dat op 8 juni 2020 (verzenddatum 9 juni 2020) voor onderstaande inrichting een Drank- en Horecawetvergunning is 
verleend:
-  Burgemeester Haitsmaplein 1-2, 3641 EW in Mijdrecht

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 per e-mail via 
iv@derondevenen.nl of telefoon 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.

 MIJDRECHT, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE KWIKSTAART

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 juni 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 
Kwikstaart 3641 ZL in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing. Het werkadres is Karekiet 3641 ZE in Mijdrecht. 

De ontheffing geldt van woensdag 3 juni 2020 tot en met vrijdag 3 juli 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 TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER AAN DE WINDMOLEN 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 juni 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Zideris ontheffing hebben verleend om een tijdelijke container 
te plaatsen aan de Windmolen 3642 DA in Mijdrecht. Dit in verband met het inrichten van het pand op de 1,5 meter 
voorwaarden (corona).

De ontheffing geldt vanaf donderdag 4 juni 2020. De duur is afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen.

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.

 ABCOUDE, ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN HET DOKTER VAN DOORNPLEIN. 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 mei 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Hein Heun Groep B.V. ontheffing hebben verleend om een tijdelijke 
bouwplaats in te richten op de parkeerplaats aan het Dokter van Doornplein 1391 LT in Abcoude. Dit in verband met de 
verbouwing van de Albert Heijn.

De ontheffing geldt van vrijdag 26 juni 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Braad van de firma 
Hein Heun Groep B.V. via 054 664 10 11. 

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.

 COLLEGEBESLUITEN OVER SUBSIDIE VOOR GROENE DAKEN EN GEVELS 
Het college heeft op 10 maart 2020 besluiten genomen over het verlenen van subsidie voor groene daken en gevels:
- Subsidieregeling Subsidie groene daken en gevels 2020;
- Besluit mandaat Subsidieregeling Subsidie groene daken en gevels 2020.

Deze besluiten zijn op 29 mei jl. gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-126575.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-126581.html

Offi ciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op 
www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst 
op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). 
Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment 
gelden. 

 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:
- G. van Dam en G.W.H.M. Welling voor het adres:
Burgemeester Padmosweg 169 3648 BD in Wilnis. De melding heeft betrekking op het starten van een aantal 
nevenactiviteiten, namelijk het bieden van zorg (dagbesteding) en een kinder- /buurtboerderij. 
- Studio Harvest voor het adres:
Gein-Noord 32 1391 HA in Abcoude. De melding heeft betrekking op het starten van de activiteiten. Binnen het bedrijf 
worden foto’s gemaakt voor modebedrijven. In de tuin is een bovengrondse propaantank (1630 L) aanwezig. 

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.


