
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 

Rondeveense campagne 
‘Hou vol’ van start 

Begin september is in De Ronde Venen de 
regionale publiekscampagne ‘Hou vol – zo 
houden we corona onder controle’ gestart. 
Veel van de inwoners lukt het gelukkig goed 
om zich aan de adviezen te houden. Dat 
positieve gegeven wil de gemeente op een 
sympathieke manier aanmoedigen.
De campagne loopt tot eind september in alle 
26 gemeentes van de Veiligheidsregio Utrecht, 
van Amersfoort tot en met Zeist.

Kinderburgemeesters samen aan zet tegen pesten
Kinderburgemeesters Sanne Wigt en Lucas Koorn komen in actie tijdens de Week tegen Pesten 
(21 tot en met 25 september). Samen met Mirelle Valentijn van de Stichting Omgaan met Pesten 
hebben zij een programma bedacht om pesten tegen te gaan en de slachtoffers van pesten een 
hart onder de riem te steken. Hun TikTok-video wordt ingezet als aftrap van deze week.

Om kinderen die gepest worden te helpen en anderen te wijzen op de gevolgen van pesten, 
maakten Sanne en Lucas samen een TikTok-video. Ook burgemeester Maarten Divendal en 
wethouder Kiki Hagen kregen een rol. 
“Veel kinderen zitten op TikTok’’, vertelt Sanne over het online platform waarop kinderen en 
jongeren korte filmpjes delen waarin ze zingen, playbacken en dansen. “Met onze video laten 
we zien dat pesten niet oké is. We brengen bordjes in beeld met de teksten: ‘Jij bent mooi zoals 
je bent’, ‘Pesten is niet oké’, #samenaanzet en #verschilmakers. Wij hopen natuurlijk dat zoveel 
mogelijk mensen deze video bekijken en dat die uiteindelijk viral gaat.’’ 

Meld je aan voor schoonmaakacties zwerfafval
Zaterdag 19 september is het World Cleanup Day. De grootste wereldwijde opruimactie van 
het jaar! Doel is om samen zoveel mogelijk zwerfaval op te ruimen. Dit doen we ook in onze 
gemeente, samen met verschillende andere organisaties. 

Met elkaar maken we de wandelpaden en riviertjes in het landschap van De Hollandse Waterlinie 
en de Stelling van Amsterdam schoon. De gemeente regelt opruimmaterialen en kano’s om 
afval uit het water te halen. De opruimactie is op zaterdag 19 september van 10.00 tot 12.00 uur. 
Het start- en eindpunt is het Viscentrum, Molenweg 19 in Abcoude, nabij het Fort. Meld je aan 
via: nmederondevenen@odru.nl.

Je kunt ook meehelpen bij Vinkeveen Haven op 19 september tussen 10.00 en 12.00 uur. Je mag 
gratis kano’s en supplanken gebruiken. Je kunt ook meedoen met eigen boot, als opstapper of 
lopend. Voor deelnemers zijn er vuilniszakken, grijpers, routekaarten en handschoenen. Meld je 
aan voor deze opruimactie via: www.vinkeveenhaven.nl.
Er is ook een opruimactie bij Twistvlied Wickelhof in Mijdrecht. De Werkgroep Groen nodigt 
iedereen uit om van 10.00 tot 12.30 uur mee te doen. Voor opruimspullen wordt gezorgd. Neem 
wel eigen werkhandschoenen mee. Startpunt is De Trekvogel in Mijdrecht. 

Werkzaamheden
Pieter Joostenlaan krijgt opknapbeurt
De Pieter Joostenlaan in Wilnis krijgt tot december een opknapbeurt. Tot die tijd is de weg dicht 
voor doorgaand verkeer. 
Tussen de Burgemeester Padmosweg en de kruising Pastoor Kannelaan/Veenweg krijgt de weg 
nieuw asfalt. De bestaande bomen langs de Joostenlaan worden gekapt en er komt nieuw groen. 
Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige ledverlichting en worden leidingen vervangen.  
De bussen van Syntus worden omgeleid.
Meer informatie staat op www.derondevenen.nl onder werkzaamheden.  

Baambrugse Zuwe afgesloten
De Baambrugse Zuwe in Vinkeveen is ter hoogte van huisnummer 165 (Arkenpark de Plashoeve) 
op 22 september een groot deel van de dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tussen 7.00 
en 16.00 uur worden namelijk kabels en leidingen gelegd voor het Arkenpark. Voetgangers en 
fietsers die afstappen kunnen de werkzaamheden passeren. 
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer R. Leeuwis van de firma Van Vulpen via 0183 64 50 60.

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

Het is weer mogelijk om zonder afspraak 
langs te komen op de Servicepunten 
in Abcoude, Wilnis en Mijdrecht. 
Abcoude is dagelijks geopend van  
09.00 tot 13.00 uur. Wilnis en Mijdrecht 
van maandag t/m donderdag van  
09.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 09.00 
tot 13.00 uur. Het maken van afspraken 
blijft daarnaast ook nog steeds mogelijk.

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

Briljant 10 in Mijdrecht Aanvraag aanbouw Briljant 10 Mijdrecht Z/20/169134 28-07-2020

Anselmusstraat 23 in Mijdrecht Plaatsen van een dakopbouw op de woning Z/20/169136 28-07-2020

Vinkenkade 77 R 13 in Vinkeveen Legaliseren tuinmuur en onderheien terrein Z/20/169049 02-09-2020

Constructieweg 100 in Mijdrecht Uitbreiding bedrijfsruimte Z/20/169132 03-09-2020

Tuinderslaan 13 en 15 in Mijdrecht 13 en 15 omzetten van bedrijfswoning naar 
plattelandswoning

Z/20/169199 04-09-2020

Herenweg 209 in Wilnis Aanvraag vernieuwen dak Z/20/169196 04-09-2020

Scholeksterlaan 80 in Vinkeveen Woning energiezuinig maken Z/20/169211 06-09-2020

Secretaris Munniklaan 51 in Wilnis Plaatsen van een dakserre Z/20/169281 07-09-2020

Proostdijstraat 1 in Mijdrecht Stuccen buitenzijde van de woning Z/20/169334 08-09-2020

Stationsstraat 11 in Abcoude Plaatsen van zonnepanelen Z/20/169359 09-09-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Pieter Joostenlaan 26 in Wilnis Verbouwen van de brandweerkazerne Z/20/167346 10-09-2020

Tienboerenweg 15A in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een noodwoning Z/20/167750 10-09-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Watertuin 68 in Wilnis Na-isoleren en wijzigen gevels  woonark en 
vernieuwen bijgebouw

Z/20/167318 03-09-2020

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

Z/20/164707 04-09-2020

Rijksstraatweg 36 in Baambrugge Plaatsen van een opslagloods Z/20/158956 07-09-2020

Rijksstraatweg 40 in Baambrugge Verbouwing woning Z/20/165658 07-09-2020

Bovenkamp 7, 7a, en 7b 
(aangevraagd als Bovenkamp 7) in 
Abcoude 

Wijzigen van de bedrijfsruimte Z/20/164341 08-09-2020

Amsterdamsestraatweg 26, 26A, 
26B in Abcoude

Renovatie en wijziging van kantoorpand 
naar 3 woningen

Z/20/158542 09-09-2020

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.

 RECTIFICATIE
Op 4 sept. is een kapvergunning gepubliceerd voor het kappen van twee bomen. 
Bij de locatie stond Aquamarijn 30/Barnsteen 33 (nabij). Dit moet Aquamarijn 30/Barnsteen 23 (nabij) zijn. De juiste versie is: 

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR KAPPEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Datum verzonden

Mijdrecht: Aquamarijn 30 / 
Barnsteen 23 (nabij)

Kappen van 2 bomen ivm slechte conditie Kappen Z/20/167100 25-08-2020

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van donderdag 9 september ligt bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de onderstaande, verleende 
vergunning gedurende zes weken ter inzage.
Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via 
omgevingszaken@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Gein-Noord 62 in Abcoude Nieuwbouw van een stal/werktuigenberging Z/19/147088 07-09-2020

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan 
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt 
door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel 

kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvraag om 
omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Kadastraal nummer 5217, sectie A in 
Vinkeveen

Bouw van een waterwoning Z/20/165621 07-09-2020

 VERKEERSBESLUIT TURELURENLAAN 13, VINKEVEEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Turelurenlaan 13, 
3645 KG Vinkeveen.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 18 september 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.

 ONTWERP-VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN EN ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING 
‘WATERKWALITEITSSCHERM DE GEER’ 
Bekendmaking ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en ontwerp-omgevingsvergunning (Zaaknummer Z/20/161361) 
Waterkwaliteitsscherm in de Geer bij de Oudhuizersluis in Wilnis. 
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een waterkwaliteitsscherm in de Geer bij de Oudhuizersluis, ter 
hoogte van Wilnisse Zuwe 60, 3648 NL Wilnis. 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afgegeven, voor het afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
“Buitengebied-West”. 

Ter inzage 
De ontwerp-omgevingsvergunning en alle daarbij bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
liggen, conform artikel 3.10 Wabo, vanaf 19 september 2020 gedurende zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van de ontwerp-omgevingsvergunning en de 
bijbehorende stukken kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 
0297 29 16 16. U kunt het plan ook bekijken op www.derondevenen.nl. 

Zienswijze indienen 
In de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage liggen kunt 
u schriftelijk of mondeling uw zienswijzen indienen. 
Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van De Ronde Venen. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen dienen 
gericht te worden aan de gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Myra van Woerden van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via 0297 29 16 16. Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit 
en men belanghebbende is. 

Crisis- en Herstelwet 
Procedurele bepalingen uit de Crisis en Herstelwet (CHW) zijn van toepassing. Gelet op bijlage I, onder 3 van de CHW geldt 
dat de procedurele bepalingen uit afdeling 2 van de CHW op dit besluit van toepassing zijn. Deze procedurele bepalingen 
zijn gericht op een, eventueel van toepassing zijnde, versnelling van de procedure, maar gaan uiteraard niet ten koste van 
de rechtszekerheid.

 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 op 18 september 2020 een beschikking tot het opleggen van 
maatwerkvoorschriften hebben afgegeven voor de inrichting:
Escape Mijdrecht, Dorpsstraat 37A, 3641 EA Mijdrecht. De beschikking betreft het lozen van bedrijfsafvalwater zonder 
geleiding door een vetafscheider en slibvangput.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: de naam en het adres van de indiener; 
een handtekening; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan het indienen van het bezwaar contact op te nemen met de gemeente. 

Voorlopige voorziening
Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige 
voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank 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. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten 
verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij:
- Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 
 uur (na telefonisch overleg 088 – 022 50 00);
- Gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
Voor informatie over openingstijden en een afspraak voor het inzien van de stukken www.derondevenen.nl

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 38 – 18 september 2020)


