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)

De Ronde Venen op weg naar een
klimaatneutrale gemeente
Een groot deel van onze inwoners ziet dat er veranderingen op komst zijn en is bereid om daaraan mee te
werken. Dat zien we in onze gemeente bijvoorbeeld aan de groei van het aantal huizen met zonnepanelen. Toch
merken we dat inwoners ook veel vragen hebben, bijvoorbeeld over wat het betekent om geen aardgas meer te
gebruiken. Maar ook hoe wij als gemeente duurzame energie op gaan wekken. In dit bericht geven we u graag
antwoord op enkele vragen.
Hoeveel duurzame energie moeten we opwekken om klimaatneutraal te zijn?
De gemeente De Ronde Venen wil klimaatneutraal zijn in 2040. Dat betekent dat wij onze eigen energie gaan opwekken
op een duurzame manier. En dat we onze huizen verwarmen met andere warmtebronnen dan aardgas. Om
klimaatneutraal te zijn hebben we 2200 terra joule (TJ) duurzame energie nodig. In de berekening gaan we ervan uit dat
we flink energie besparen door extra te isoleren en dat we ook nieuwe technieken gaan gebruiken. Van de 2200 TJ
gebruiken we een deel voor de verwarming en een deel voor elektriciteit.

Als gemeente zijn wij een snelle volger. Dit betekent dat wij gebruikmaken van de ervaringen van andere gemeenten die
vooroplopen, en dat wij genoeg tijd hebben om te onderzoeken wat het beste bij onze gemeente past. Gemeenten in de
achterhoede hebben die tijd niet.

Bijschrift: Een aardgasvrije en groene gemeente, dat is de visie die wij hebben voor De Ronde Venen in 2040. Maar wat
betekent dit nou? In deze tekening staan de stappen naar een klimaatneutrale gemeente.
Hoe gaan we van het aardgas af?
Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij, waardoor de aarde opwarmt. Dat willen we niet. Daarom heeft het Rijk
bepaald dat Nederland in 2050 van het gas af gaat. Hoe en in welk tempo is nog niet bepaald. Daarover gaan we graag
met u in gesprek. De afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan naar de alternatieven voor aardgas binnen de
gemeente. Iedere wijk of buurt is anders en heeft zijn eigen mogelijkheden en kansen. In juni hebben we inwoners een
vragenlijst in laten vullen om te weten hoe zij denken over een aardgasvrije gemeente. Ook houden we dit najaar
bijeenkomsten voor inwoners. De ideeën van inwoners gebruiken wij om de route naar een aardgasvrije gemeente uit te
stippelen. Dit leggen wij vast in de Transitievisie Warmte. In dit document staat beschreven wanneer welke wijken of
buurten van het aardgas af kunnen. Voor de wijken of buurten die voor 2030 van het gas af gaan maken wij ook de
mogelijke alternatieven voor aardgas bekend.
Wat komt er in de plaats van aardgas?
We onderzoeken alle technieken waarmee we kunnen voldoen aan onze warmtevraag. Die technieken zijn o.a. warmte
uit de bodem (geothermie), uit oppervlaktewater (aquathermie), uit het riool (riothermie) en via wamtepompen (haalt
warmte uit de bodem of lucht). Ook waterstof en het meer omstreden biomassa nemen we mee in het onderzoek, zodat

we een compleet beeld kunnen schetsen van de mogelijkheden. De beschikbaarheid van waterstof zal bepalend zijn voor
de mate waarin we het kunnen gebruiken om onze huizen te verwarmen. Voor het verwarmen van huizen bekijken we
met inwoners per wijk naar welke techniek daar het beste past.
Hoe komen we aan onze elektriciteit?
Alle daken vol leggen met zonnepanelen levert slechts 20% van onze energie op. Daarom hebben we niet alleen
zonnepanelen op daken nodig, maar ook zonnevelden (zonnepanelen op land) en windmolens. Als we geen windmolens
plaatsen, hebben we maximaal 305 hectare aan zonnevelden nodig. Als we geen zonnevelden plaatsen, hebben we 12
middelgrote (90 m) en 20 grote molens (175 m) nodig. We zijn zeer behoudend geweest in onze berekeningen. Dit
hebben wij gedaan om te voorkomen dat er meer zonnevelden en windmolens in De Ronde Venen komen dan nodig.
Onderzoeken we ook andere technieken voor het opwekken van elektriciteit?
Zonnepanelen en windmolens zijn bewezen technieken die direct ingezet kunnen worden voor de opwek van energie.
Andere technieken voor het opwekken van elektriciteit sluiten wij niet uit. We verwachten 30% van onze energiebehoefte
op te wekken met nieuwe technieken. Denk aan zonnepanelen in geluidswallen of ramen die gemaakt zijn van
zonnepanelen. Maar ook goede opslagmethoden waardoor we minder energie hoeven op te wekken. Omdat deze
technieken nog niet doorontwikkeld zijn of nog te duur zijn worden deze technieken nog niet (op grote schaal) gebruikt.
Extra voorwaarden voor zonnevelden en windmolens
De plaatsing van zonnevelden en windmolens dient zorgvuldig te gebeuren. Om de belangen in onze gemeente zo goed
mogelijk te beschermen hebben wij extra voorwaarden voor zonnevelden en windmolens opgesteld. Zo zorgen de
voorwaarden ervoor dat inwoners betrokken worden bij zon- en wind projecten en dat de financiële opbrengsten ten
goede komen aan de omgeving. In de voorwaarden is ook gekeken naar inpassing in het landschap en de natuur en de
gevolgen voor de agrarische sector. Deze voorwaarden komen bovenop de huidige wetgeving.
Help ons met zoeken naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens
In september zoekt de gemeente samen met inwoners, belangengroepen en agrariërs naar geschikte gebieden voor
zonnevelden en windmolens. Via een digitale kaart geven inwoners aan welk gebied wel of niet geschikt is voor
zonnevelden en windmolens. In november presenteert de gemeente de resultaten van de digitale kaart en de voor - en
nadelen van de gebieden die in de kaart zijn aangewezen. Aan de hand van werksessies met inwoners, belangengroepen
en agrariërs worden concept zoekgebieden uitgewerkt en de volgorde bepaald waarin de gebieden aan de beurt zijn. Aan
het eind van dit zorgvuldige proces zal de gemeenteraad besluiten over de zoekgebieden, waarschijnlijk in april 2021.
Bel gerust als u vragen of opmerkingen heeft
Heeft u nog meer vragen? Ons telefoonnummer is 0297 29 16 16. U bereikt ons elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Wij helpen u graag.
Meer weten over duurzaamheid?
Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op
www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.

Werkzaamheden
N201 afgesloten tussen Vinkeveen Ir. Enschedeweg
De Provincialeweg N201 tussen Vinkeveen en de Ir. Enschedeweg is vanaf 10 augustus 2 weken afgesloten. Tussen 10
augustus en 24 augustus vindt in opdracht van de provincie Utrecht onderhoud plaats aan het asfalt. Om het werk veilig
uit te voeren is de weg afgesloten.
Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de N212 en de N401. Het fietspad langs de N201 blijft gewoon te
gebruiken. De afrit naar Vinkeveen vanaf de N201 (komend van de A2) en de oprit naar de N201 (in de richting van de
A2), blijven bruikbaar.
Om de hinder te beperken wordt het werk in de vakantie uitgevoerd. KWS Infra voert het werk uit van maandag tot en met
zaterdag van 5.00 tot 23 uur. Zondag is een rustdag.
Donderdag 20 augustus van 20.00 tot 06.00 uur is de toe- en afrit van en naar Vinkeveen afgesloten omdat deze wordt
geasfalteerd.

Officiële bekendmakingen en mededelingen (week 31 – 31 juli)
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze
rubriek staan officiële 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 officiële 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

Ondernemingsweg 2 in Mijdrecht

Het aanpassen van de gevel en
voorzien van reclame

Z/20/167024

16-07-2020

Kleiweg 24 in Baambrugge

Raam vervangen door dubbele
openslaande deur in voorgevel

Z/20/167064

16-07-2020

Bovendijk 4 G1 in Wilnis

Vergroten toiletgebouw

Z/20/167084

17-07-2020

Oosterlandweg 25 in Mijdrecht

Verlenging van de rundveestal en
jongveestal

Z/20/167090

17-07-2020

Amstelkade 69 A in Wilnis

Plaatsen carport

Z/20/167093

17-07-2020

Energieweg 113 in Mijdrecht

Vervallen sprinklerinstallatie door
compartimentering

Z/20/167083

17-07-2020

Aquamarijn 30 in Mijdrecht

Kappen 2 elzen vervangingsplan
barnsteensloot

Z/20/167100

17-07-2020

Plevierenlaan 42 in Vinkeveen

Plaatsen dakopbouw en dakkapel

Z/20/167111

17-07-2020

Nieuwe Amsterdamse Straatweg in
Abcoude

Kappen 24 populieren

Z/20/167113

17-07-2020

Botsholse Dwarsweg in Waverveen

Kappen 56 populieren

Z/20/167114

17-07-2020

Amstelkade 61 in Amstelhoek

Aanleggen steiger in de Amstel

Z/20/167120

19-07-2020

Rijksstraatweg 147 in Baambrugge

Aanleg hoofdwaterleiding

Z/20/167158

20-07-2020

Opaal 29 in Mijdrecht

Plaatsen antennespriet

Z/20/167183

20-07-2020

Oldenhoff 9 in Abcoude

Het uitbouwen van de woning

Z/20/167190

20-07-2020

Achterbos 36 R 7 in Vinkeveen

Het aanpassen en het uitbreiden van
het botenhuis

Z/20/167187

20-07-2020

Houtzaagmolen 39 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel op de
achtergevel 1e etage

Z/20/167251

21-07-2020

Kadastraal bekend Mijdrecht, sectie A,
nummer 3733

Dijkverbetering kade langs de Rondweg Z/20/167266
Mijdrechtse Zuwe

21-07-2020

Amstelkade 51 in Wilnis

Het tijdelijk plaatsen van een
noodwoning

21-07-2020

Z/20/167283

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

Wilnisse Zuwe 15 B in Wilnis Oprichten woonhuis

Z/20/159985

17-07-2020

Angsteloord 20 in Abcoude

Realisatie van een dakkapel aan de
voorzijde, erker en aanbouw

Z/20/164707

22-07-2020

't Markvelt 10 in Abcoude

Het aanvragen van een sloopvergunning

Z/20/164886

22-07-2020

Gein Zuid 9 in Abcoude

Het opnieuw opbouwen van bouwdeel C

Z/20/164704

23-07-2020

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Rietveld 56 in Vinkeveen

Realiseren van een dakopbouw

Z/20/162924

20-07-2020

Plaswijk 50 in Vinkeveen

Oprichten woning

Z/20/163241

20-07-2020

Doude van Troostwijkstr 64 in
Abcoude

Overkapping achtertuin

Z/20/164674

20-07-2020

Muijeveld 37 in Vinkeveen

Maken dakopbouw op een woning

Z/20/164577

22-07-2020

Burg de Beaufortlaan 14 in
Abcoude

Plaatsen van een dakkapel

Z/20/165013

22-07-2020

Kerkstraat 6 in Abcoude

Plaatsen van een dakkapel

Z/20/161370

22-07-2020

Koningsvaren 83 in Abcoude

Uitbreiden begane grond van de
woning

Z/20/164816

22-07-2020

De Passage 22C in Mijdrecht

Het plaatsen van gevelreclame

Z/20/165147

22-07-2020

Herenweg 293 D in Vinkeveen

Het plaatsen van een nieuwe ark

Z/20/166789

22-07-2020

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.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Zand- en Jaagpad 15 in
Baambrugge

Plaatsen dakopbouw op de woning

Z/20/163801

16-07-2020

