
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)

Gemeentenieuws 
Werkzaamheden
Mijdrecht, afsluiting voetpad Proostdijlaantje
Het Proosdijlaantje is vanaf de Prinses 
Beatrixlaan tot de Burgemeester Padmosweg 
van 13 juli 7.00 uur tot en met 28 augustus 
17.00 uur volledig afgesloten voor voetgangers 
en overig verkeer. Het Proosdijlaantje is een 
dijk en keert het water uit de ringvaart en 
watergangen die daarmee in verbinding 
staan en beschermt daarmee de polder Derde 
Bedijking.

Deze maatregel is nodig voor groot onderhoud 
aan de dijk en baggerwerkzaamheden in 
opdracht van Waternet.

Meer informatie kunt u vinden 
op www.waternet.nl. Heeft u nog 
vragen? Op werkdagen kunt u tussen  
8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
de heer C.L. van Heezen van de firma  
De Heer Land en Water via telefoonnummer 
0182- 30 93 72. Of stuur een mail naar 
proostdijlaantje@waternet.nl. 

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



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

Zwenkgras 2 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel Z/20/166243 30-06-2020

De Vergulde Wagen 13 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde woning

Z/20/166255 30-06-2020

Herenweg 298 A in Wilnis Het realiseren van 7 studio's in een bestaand 
pand

Z/20/166272 01-07-2020

In Mijdrecht Project ‘Toepassingslocatie Mijdrecht’ het 
ophogen van percelen

Z/20/166275 01-07-2020

Meerkoet 10 in Mijdrecht Gevelwijziging van garage Z/20/166300 01-07-2020

Heulweg 12 in Vinkeveen Het aanbrengen van een dakopbouw Z/20/166402 03-07-2020

Proostdijstraat 10 in Abcoude Uitbouwen van de woning Z/20/166419 03-07-2020

Ds. H ten Brinckplantsoen 1 in Wilnis Aanvraag tijdelijke bouwplaats 
Brinckplantsoen

Z/20/166427 05-07-2020

Baambrugse Zuwe 125 D in 
Vinkeveen

Vervangen van een brug Z/20/166510 07-07-2020

Stationsstraat 27 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen Z/20/166562 02-07-2020

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 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

Demmerik 7, 7A en 9 in Vinkeveen Nieuwbouw van twee woningen en een 
zomerwoning

Z/20/164254 09-07-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Vermogenweg 221 (kantoor) en 223 
(bedrijfsruimte) in Mijdrecht

Nieuwbouw van een kantoorgebouw Z/20/164008 06-07-2020

Angsteloord 71 in Abcoude Verbouwing van de woning Z/20/164103 06-07-2020

Wilnisse Zuwe 15 C in Wilnis Nieuwbouw woonhuis Z/20/161164 06-07-2020

Kievit 10 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning

Z/20/165622 06-07-2020

Dorpsstraat 24 in Baambrugge Verbouwen van de woning Z/20/162890 07-07-2020

De Horn 4 in Baambrugge Nieuwbouw van een ligboxenstal en het 
kappen van een boom

Z/20/159977 06-07-2020

Haagwinde 13 in Abcoude Het aanbrengen van een erker aan de 
voorzijde

Z/20/164579 07-07-2020

Burg van Baaklaan 14 in Wilnis Het aanbrengen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning

Z/20/166030 07-07-2020

Veenmolen 1 t/m 14, Weidemolen 1 
t/m 8, Veendijk 2 t/m 62, Veendijk 
29 t/m 39, Spoorzicht 1 t/m 49 en 2 
t/m 32 Wilnis

Het  bouwen van 100 woningen “De 
Maricken” Fase V

Z/20/160906 08-07-2020

Geinplein 3 in Abcoude Plaatsen van een verlichte gevelreclame Z/20/164738 08-07-2020

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 Activiteit(en) Zaaknummer Datum

Amsterdamsestraatweg 26, 26A en 
26B in Abcoude

De renovatie en wijziging van 
kantoorpand naar 3 woningen. 

- Bouwen
- Monument
- Slopen
- Afwijken
bestemmingsplan

Z/20/158542 15-07-2020

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.

 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:

- Schenk Papendrecht BV, Burgemeester Keijzerweg 6, 3352 AR Papendrecht, voor het vervoer van propaan en butaan 
naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 20 juli tot en met 31 augustus 2020. Belanghebbenden 
kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn 
ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:
Het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht: 
info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen. 

 MIJDRECHT, ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN DE BOZENHOVEN 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 juli 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan De Heer Land en Water ontheffing hebben verleend om een tijdelijke 
bouwplaats in te richten aan de Bozenhoven 3641 AJ in Mijdrecht. Het werkadres is aan het Proostdijlaantje in Mijdrecht. Dit 
in verband met groot onderhoud aan de dijk en baggerwerkzaamheden in opdracht van Waternet.
De ontheffing geldt van dinsdag 14 juli 2020 tot en met donderdag 3 september 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, ONTHEFFINGEN TIJDELIJK PLAATSEN INFORMATIEBORDEN EN INRICHTEN TIJDELIJKE OVERSLAG 
BAGGERDEPOTS AAN HET PROOSTDIJLAANTJE HOEK MIDRETHSTRAAT, GRAAF VAN SOLMSSTRAAT, 
ANSELMUSSTRAAT, PROOSDIJSTRAAT EN DE VIERGANG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 juli 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan De Heer Land en Water ontheffingen hebben verleend om enkele 
tijdelijke informatieborden te plaatsen en enkele overslag baggerdepots in te richten aan het Proosdijlaantje hoek 
Midrethstraat (3641 CB), Graaf van Solmsstraat (3642 BJ), Anselmusstraat (3641 AN), Proosdijstraat (3641 AT) en de Viergang 
(3642 CW) in Mijdrecht. Dit in verband met groot onderhoud aan de dijk en baggerwerkzaamheden in opdracht van 
Waternet.

De ontheffingen gelden van maandag 20 juli 2020 tot en met donderdag 3 september 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, HET INRICHTEN VAN EEN OPENBARE PARKEERPLAATS TOT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. 
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Zonnekroon 9, 3641LL in 
Mijdrecht. 

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 17 juli 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 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 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 MIJDRECHT, HET INRICHTEN VAN EEN OPENBARE PARKEERPLAATS TOT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. 
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Prinsenhuis 25, 
3641 ET in Mijdrecht. 

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 17 juli 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. 

Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 29 – 17 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 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘DEMMERIK 128A’ 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 1 juli 2020 het bestemmingsplan “Demmerik 128a”  in Vinkeveen 
(NL.IMRO.0736.BPP031demmerik128a-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 juli 2020 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 naar 0297 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 
  https://digitaleplannen.nl/0736/manifest_STRI2012_0736.xml
-  U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Inhoud
Het bestemmingsplan ‘Demmerik 128a’ maakt het planologisch mogelijk dat op het desbetreffende perceel een drietal 
woningen gebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt de bedrijfswoning op Demmerik 128 omgezet naar een normale 
woning. Om dit alles mogelijk te maken wordt de bedrijfsbebouwing op Demmerik 128a en 96d gesloopt. 

Beroep
Van 19 juli tot en met 31 augustus 2020 kan tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze 

kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. 
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
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het 
beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om 
voorlopige voorziening moet 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.

 BESTEMMINGSPLAN ‘PLASHOEVE’ NIET VASTGESTELD 
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 1 juli 2020 besloten heeft het bestemmingsplan “Plashoeve” (NL.IMRO.0736.BPP023plashoeve-ow01) niet 
vast te stellen. Dit bestemmingsplan had betrekking op de locatie Plashoeve aan de Baambrugse Zuwe 167 in Vinkeveen.

Het raadsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 juli 2020 gedurende zes weken ter 
inzage en zijn op de volgende manier 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 naar 0297 29 16 16.

Beroep
Van 19 juli tot en met 31 augustus 2020 kan tegen het niet vaststellen van het bestemmingsplan bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door 
belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. 
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
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het 
beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om 
voorlopige voorziening moet 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.

Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 29 – 17 juli 2020)


