
Het kriebelseizoen is weer begonnen. Inwoners 
kunnen overlast ervaren van rupsen in tuin en 
plantsoen. 2 soorten rupsen zijn belangrijk: 
spinselmoet en eikenprocessierups. 

De spinselmot is onschuldig voor mens en 
dier. Overlast ontstaat in het rupsenstadium 
van deze mot in mei en juni. De rupsen 
komen bijna in alle boom-en struiksoorten 
voor. De gemeente bestrijdt de rupsen niet. 
Ze zijn namelijk onschadelijk, de overlast is 
tijdelijk, afzuigen werkt niet en mogelijke 
bestrijdingsmiddelen zijn niet selectief (doden 
ook andere soorten). Het melden van deze 
overlast is niet nodig.

Daarnaast is er de eikenprocessierups 
(Thaumetopoea processionea). Tussen april en 
september is de vlinder in het rupsenstadium. 
Dan is de rups een risico voor de gezondheid 
van mens en dier. Deze rupsen hebben 
namelijk brandharen ter verdediging. Deze 
haren veroorzaken uitslag, zwellingen, jeuk en 
soms braken, duizeligheid en koorts. Bovendien 
blijven de haren een aantal jaren actief.

De gemeente bestrijdt de gemeentelijke 
bomen door de rupsen op te zuigen. Waar dat 
niet mogelijk is, wordt een waarschuwingslint 
opgehangen. Ziet u eikenproccesierups in een 
boom? Meld dit dan aan de eigenaar. Hij kan 
dan de plaag bestrijden of andere maatregelen 
nemen. Voor gemeentelijke bomen kunt u 
dit melden via 0297 29 16 16. Als u in contact 
bent gekomen met de brandharen, neem dan 
contact op 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 

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 
Raadsvergaderingen
Hieronder vindt u een greep uit de agendapunten van de komende raadsvergaderingen.

Woensdag 30 juni: Meningvormende raadsvergadering
- Beleidsnota zoekgebieden voor Zonnevelden en Windmolens
- Burgerinitiatief Veenergie.NU
- Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP), fase 3, REP U10

Donderdag 1 juli: Meningvormende raadsvergadering
- Beleidsnota zoekgebieden voor Zonnevelden en Windmolens
- Burgerinitiatief Veenergie.NU
- Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP), fase 3, REP U10

Maandag 5 juli: Besluitnemende raadsvergadering
- Bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 26 Mijdrecht
- Bestemmingsplan Achterbos 80 Vinkeveen
- Begroting 2022 GGDRU

Inbreng van inwoners
De vergaderingen starten om 19.30 uur. Inwoners kunnen digitaal een inbreng hebben door 
die tevoren te mailen aan m.degraaf@derondevenen.nl of j.jonker@derondevenen.nl met 
vermelding van het onderwerp waarop ze willen reageren. 
Als u persoonlijk in de vergadering wilt meespreken, kunt u zich tevoren aanmelden. Dat kan 
door een mail te sturen aan één van de adressen hierboven of door te bellen met 29 17 85 of 
29 18 89. U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en een volledige en actuele agenda op www.derondevenen.nl > 
bestuur en organisatie > gemeenteraad

Actieve bestrijding iepziekte
Iepziekte is een besmettelijke schimmelinfectie 
die alleen voorkomt in iepen. Is een boom 
besmet, dan krijgen takken en bladeren geen 
voedsel en vocht meer. Hierdoor sterft de 
boom op zeer korter termijn af. Gemeente De 
Ronde Venen bestrijdt iepziekte actief. Zieke 
bomen worden zo snel mogelijk gekapt om 
besmetting van andere gezonde bomen te 
voorkomen.
De ziekte is te herkennen aan het plotseling, 
binnen zeer korte tijd afsterven van bladeren 
en takken. Als een iep eenmaal is besmet, 
moet de boom zo snel mogelijk gekapt 
worden. Daarvoor is geen kapvergunning 
nodig. De zieke iep wordt vervangen door een 
iepensoort die wel tegen de iepziekte kan of 
door een andere boomsoort.
Ziet u een zieke iep? Meld dit dan meteen 
aan de eigenaar van de boom. Dan kunnen 
er maatregelen worden getroffen. Voor 
gemeentelijke bomen kunt u dit melden via 
0297 29 16 16.

Let op spinselmot en eikenprocessierups

Risico’s van 
reuzenberenklauwen

De reuzenberenklauw (Heracleum 
mantegazzianum) groeit op dit moment 
weer weelderig. Het is een schitterende plant 
met grote, schermvormige witte bloemen 
en die wel 4 meter hoog kan worden. U ziet 
ze meestal in de bermen langs de weg. De 
plant vermeerdert zich met zaadvorming zeer 
explosief. 

De reuzenberenklauw is mooi, maar gevaarlijk 
als hij in aanraking komt met de huid. Het 
sap van de plant kan in combinatie met zon 
zorgen voor ernstige brandwonden. Mijd 
daarom deze plant. De gemeente maait 
voor de veiligheid extra langs de fietspaden. 
Helaas blijkt het niet altijd mogelijk om alle 
berenklauw in deze ronde mee te nemen. 

Deze voorzorgsmaatregelen kunt u zelf 
treffen:
-  Bedekt de huid als u toch langs een 

berenklauw moet.
-  In geval van huidcontact: spoel de huid 

direct met water.
-  Vermijd daarna een week elke blootstelling 

aan zonlicht.
-  Blijft de huid rood en krijgt u blaren? 

Ga dan naar de huisarts en geef aan dat 
u in aanraking bent gekomen met een 
berenklauw.

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.

Maandag van 8.30 uur tot 20.00 uur
Op dinsdag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 25 – 25 juni 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

Vinkenkade nabij 63 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke laad en losplaats voor 
verbouwing woning Plaswijk.

Z/21/0006252 21-06-2021

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 art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende 
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht Plaatsen van een pinbox Z/21/181841 14-06-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Voetangelweg nabij 9 in Abcoude Plaatsen tijdelijk schaftkeet en mobiel toilet 
t.b.v. van de brugwachter voor de periode 12 
april 2021 t/m 22 oktober 2021.

Z/21/0005894 16-06-2021

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.

Verleende tijdelijke omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunning is verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
ontvangen

Amstelkade 124 in Amstelhoek Tijdelijke woonruimte ivm verwijderen 
bestaande bebouwing

Z/21/181763 09-06-2021

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, 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.

Aangevraagde evenementenvergunning A-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Donderdag 16 september Jubileumfeest 14.00 uur – 18.00 uur Nijverheidsweg 16 
3641 RR Mijdrecht

Wegafsluiting 
Nijverheidsweg 16 
Mijdrecht, versterkt 
geluid

De aanvraag ligt 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 de aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 9 juli 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 T. 0297 29 16 16.

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

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Zaterdag 28 augustus   Het 10e rondje 
Eilanden

10.00 uur – 17.00 uur Zandeiland 1 3645 
AP in Vinkeveen 

Zwemloop met 
activiteiten, kamperen 
en versterkt geluid

Dinsdag 24 tot en met 
zaterdag 28 augustus

Feestweek Abcoude Elke dag van 16.00 
uur – 02.00 uur

Café de Eendracht 
Hoogstraat 37 1391 
BR in Abcoude

Versterkt geluid

De aanvragen liggen voor een periode van 6 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 de aanvragen in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 6 augustus 
2021. Deze kan schriftelijk 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 aanvragen kunt u krijgen via T. 0297 291616.

Hoe kunt u de buxusmot bestrijden?
Bij de gemeente komen veel vragen binnen 
over het afvoeren van besmette buxus 
beplanting. U kunt dit inleveren bij het 
afvalbrengstation in een gesloten plastic zak. 
Deze zakken gaan bij het restafval en worden 
verbrand. Dat is nodig om verdere verspreiding 
te voorkomen. 
Veel inwoners blijken chemische 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken om de rups 
van de buxusmot te bestrijden. Hier maakt de 
gemeente zich zorgen om. Het gebruik van 
deze middelen veroorzaakt enorme sterfte 
onder insecten en vogels. Het gif doodt ook 
bijen, lieveheersbeestjes en vlinders. Mezen 
die bijvoorbeeld vergiftigde rupsen meenemen 
naar het nest, zorgen ervoor dat jonge mezen 
massaal uitsterven. De natuur heeft deze 

vogels hard nodig om de verschillende plagen 
onder controle te houden. Gif is dus gevaarlijk 
voor deze natuurlijke bestrijding. Ook bij het 
gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen 
gaan alle rupsen dood. En dus niet alleen de 
rups van de buxusmot. 

Dit kunt u wel doen om de schade in uw tuin 
te beperken: 

-  Vervang je buxus struiken door een andere 
beplanting die niet gevoelig is voor vraat. 
Wij gebruiken vaak als alternatief struik 
kamperfoelie (Lonicera) en Japanse hulst 
(Ilex crenata).

-  Verwijdere rupsen met de hand. Dit is een 
heel karwei, maar wel heel effectief. Vogels 

Werkzaamheden
Mijdrecht, verkeershinder Dorpsstraat.
Het voetpad aan de Dorpsstraat is ter hoogte van huisnummer 74D op 28 juni van 7.30 uur t/m 
17.00 uur afgesloten. De winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar alleen zullen voetgangers 
moeten oversteken.
Deze maatregel is nodig in verband met het verwijderen van een gasaansluiting in opdracht van 
Stedin Netbeheer B.V.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer J. van Zoolingen van Buko Infrasupport. via 030-303 13 00.

lusten ze graag en hebben zo een gratis 
maaltje te pakken.

-  Of zet een hogedrukreiniger op de haag. 
Zo worden de rupsen en andere ongedierte 
eruit gespoten. De haag herstelt zich weer. 

-  Gebruik feromoon vallen. Hier zit een 

vrouwelijke lokstof in die de mannetjes 
van de buxusmot aantrekken. Zodra ze 
bedwelmd raken door de geur van de 
liefde, zitten ze in de val. Zo kunnen ze zich 
niet voortplanten. En wordt het risico op 
verspreiding verminderd.

18 juni 2021

Minder coronaregels
vanaf 26 juni 2021

Deze regels gelden van 26 juni tot en met minstens 15 augustus 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
geef elkaar de ruimte

Houd 1,5 meter afstand Geef elkaar de ruimte 

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk minimaal de helft 
van de tijd thuis

Dagelijks leven Bezoek thuis

Bezoek thuis mogelijk

Onderwijs

Onderwijs open

Sport

Sport mogelijk

Winkels

Winkels open Vrienden en familie

Vrienden en familie

Bezoek aan

Horeca
Horeca open

Bibliotheek
Bibliotheek is open

Museum
Museum is open

Gebedshuis
Gebedshuis is open

Zwembad
Zwembad is open

Checkgesprek en 
registratie kan

Checkgesprek en registratie kan

Discotheek met corona- 
toegangsbewijs

Discotheek is open met coronatoegangsbewijs

Parken en natuur

Parken en natuur zijn open

Dierentuin 
en pretpark

Dierentuin en pretpark zijn open 

Bioscoop 
en theater

Bioscoop en theater zijn open

Evenementen Check of een corona-
toegangsbewijs nodig is Festival

Festival mogelijk

Kermis

Kermis mogelijk

Bruiloft

Bruiloft mogelijk

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden mogelijk

Reizen Vakantie? 
Check wijsopreis.nl

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check wijsopreis.nl Check of een corona-toegangsbewijs nodig is

Check of een corona-
toegangsbewijs nodig is

Mondkapje verplicht in 
OV en op luchthavens

Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens

Coronatoegangsbewijs

Volledige vaccinatie
Negatieve test 
binnen 40 uur

Afgelopen 6 maanden 
corona gehad

Download de 
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 25 – 25 juni 2021)

Reserveren als behoefte groeit
Op meerdere locaties in De Ronde Venen zal het bedrijf Park & Charge laadpleinen realiseren. Een laadplein bestaat uit 1 of 
2 laadpalen. Een laadpaal heeft 2 aansluitingen om een elektrische auto op te laden. Bij 1 laadpaal reserveren we daarom 
met een verkeersbesluit 2 parkeerplaatsen en bij 2 laadpalen 4 parkeerplaatsen. Bij Burgemeester Haitsemaplein beginnen 
we met 2 gereserveerde parkeerplaats. Bij de gereserveerde parkeerplaats komt een bord te staan. Als de behoefte voor het 
opladen van elektrische auto’s groeit, zullen we een tweede parkeerplaats reserveren door ook hier een verkeersbord bij te 
zetten. Op deze manier groeit het aantal gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s mee met 
de behoefte.

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten om twee of vier parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische 
voertuigen op de locaties zoals hierboven beschreven, door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 1990) en een 
onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische auto’s”.

De volledige verkeersbesluiten kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

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 Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat de verkeersbesluiten worden uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd 
wilt voorkomen dat een verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om 
een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het 
besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan 
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 
16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te 
stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet 
meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning Botshol 12A in Abcoude, 
 onderdeel milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 25 juni 2021 het besluit genomen om de 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (revisie) voor een veehouderij met nevenactiviteiten op het adres Botshol 
12A in Abcoude, aangevraagd op 30 april 2021 te verlenen. De procedure is geregistreerd onder zaaknummer Z/19/144982.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage 
op het gemeentehuis.

Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen 
bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500DA Utrecht. De termijn voor het indienen 
van een beroepschrift start op 25 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact 
opnemen via info@odru.nl of telefoonnummer 088 – 022 50 00.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u een beroep instelt, en de eventuele gevolgen ervan, niet 
op. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening 
vragen.

Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA te Utrecht

U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep heeft ingesteld met uw verzoekschrift mee. In 
uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure 
zijn kosten verbonden. Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op 
deze site vindt u ook meer informatie.

Publicatie Verkeersbesluiten
Datum van bekendmaking: 18 juni 2021
Onderwerp: Verkeersbesluiten voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s.
Locaties: Rondweg en Burgemeester Haitsemaplein te Mijdrecht

Aanleiding
Samen met laadpaalexploitant Park & Charge heeft Gemeente De Ronde Venen 2 locaties uitgekozen voor de 
realisatie van openbare laadpalen. In de omgeving van deze locaties verwachten we een toename in de behoefte aan 
oplaadvoorzieningen. Om gebruik te kunnen maken van de laadpaal reserveert de gemeente een parkeerplaats bij de 
laadpaal met een verkeersbesluit. 


