Mijdrecht, 19 oktober 2020

Beste inwoners,
Het is een onwerkelijke periode waarin we leven. Na het voorjaar met de ‘eerste golf’ van het coronavirus, zitten we nu in een tweede golf en een
gedeeltelijke lockdown. Ik heb gezien dat heel veel mensen – jong en oud -, bedrijven en organisaties ontzettend hun best hebben gedaan om
verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daar mogen we als gemeente trots op zijn! Helaas is de werkelijkheid dat het virus opnieuw
hard toeslaat. Nieuwe beperkingen zijn de enige mogelijkheid om hier weer uit te komen.

Veel meer besmettingen dan in de eerste golf

In de hele eerste golf waren binnen de gemeente ongeveer 100 inwoners besmet. Alleen al in de maand oktober zijn het er tot nu toe meer dan
300. Iedereen die hiermee of met de gevolgen te maken heeft gehad, wens ik sterkte en een spoedig herstel toe. Sinds vorige week gelden
in het hele land nieuwe regels. Ik begrijp dat over verschillende van de losse maatregelen vragen zijn. Draagt zo’n maatregel echt bij aan het
terugdringen van het virus? Dat is niet altijd precies te zeggen. We kunnen en moeten vooral ons best doen, met als doel dat de optelsom van
alle maatregelen zorgt dat we de verspreiding van het virus verminderen.
Niets lijkt meer vanzelfsprekend

Dat vraagt veel ons: de horeca die weer op slot zit, sportverenigingen die zich weer moeten aanpassen, mensen die thuis moeten werken,
scholen, bedrijven en organisaties die te maken hebben met zieken en medewerkers die in quarantaine zitten. Niets lijkt meer vanzelfsprekend.
Dat geldt ook voor mensen die hun sociale activiteiten missen, jongeren die in een onzekere tijd leven, oudere mensen voor wie dit een eenzame
periode is. De grote vraag is hoe lang dat duurt. Het eerlijke antwoord: dat weten we niet. We moeten geduld hebben.
Alleen samen

Ik hoop dat we in de gemeente met elkaar de veerkracht en energie kunnen opbrengen om vol te houden. Voor onszelf en naar elkaar toe.
Op die manier kunnen we overeind blijven en samen het coronavirus onder controle krijgen. Dat maakt onze gemeente mooi en bijzonder.
Ik wens u allen veel sterkte in deze moeilijke tijd!
Hartelijke groet,
Maarten Divendal
Burgemeester De Ronde Venen
PS In mijn rubriek in deze krant ga ik nader in op enkele vragen die spelen rondom het coronavirus in onze gemeente.

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

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.

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

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

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.

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
Gedeeltelijke lockdown

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

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@servicepuntderondevenen.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

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb je
koorts? Dan moeten alle huisgenoten
thuisblijven.

Groepen
Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of
1 huishouden.

Thuis

Vervoer en vrije tijd
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland en naar het buitenland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

In het ov is het dragen van een
mondkapje verplicht.

Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea, bibliotheken en monumenten: groep
van max. 4 personen of 1
huishouden. Bezoek is op basis
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden
sluiten.
Afhaalrestaurants blijven open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.
Verbod op evenementen, met
uitzondering van onder andere
markten en demonstraties.

Winkelen en boodschappen

Onderwijs
In het vo, mbo en ho draagt
iedereen een mondkapje buiten
situaties ook in
de les. In specifieke
speci
leslokalen.

Winkels sluiten uiterlijk om
20.00 uur. Supermarkten en andere
winkels die levensmiddelen
verkopen, zijn uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.
Speciale winkeltijden voor
mensen met een kwetsbare
gezondheid.

Sport
Sport met max. 4 personen, op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar zijn uitgezonderd.
Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.

Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

Geen publiek bij sport.
Sluiting van sportkantines,
douches en kleedkamers.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Werkzaamheden
Asfaltonderhoud in Vinkeveen en Wilnis
De Demmerik/Ter Aase Zuwe in Vinkeveen is op 29 oktober van 06.30 uur tot 16.30 uur afgesloten.
Dit omdat er onderhoud aan het asfalt plaatsvindt (frezen en asfalteren). Ook aan de Bovendijk in
Wilnis zullen op deze dag werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd worden. Doorgang van het
verkeer is hier nog steeds mogelijk, maar houd rekening met vertraging.
Baambrugse Zuwe, asfaltonderhoud
Op de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen worden van 2 tot en met 4 november tussen 06.30 en
16.30 uur werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de
onderheide rijweg tot en met de ophaalbrug. Doorgang van het verkeer is mogelijk, maar houd
rekening met ernstig oponthoud.
Mijdrecht, gehele wegafsluiting Midrethstraat
De Midrethstraat is vanaf de kruising Pr. Beatrixstraat tot de kruising G. v. Aemstelstraat op
29 oktober van 7.30 uur tot 17.00 uur in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer.
Deze maatregel is nodig voor het uitvoeren van hijs werkzaamheden.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met
de heer V. Zandbelt van de firma Van Schie Kraanverhuur B.V. via T. 0297 – 23 75 37.
Omleiding toerit Vinkeveen en afrit Abcoude
Op vrijdag 30 oktober tussen 20.00 en 00.00 uur wordt de A2 toerit Vinkeveen in de richting van
Amsterdam afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting Breukelen.
In de nacht van vrijdag 30 oktober op zaterdag 31 oktober wordt tussen 23.00 en 05.00 uur de afrit
Abcoude komende vanuit Utrecht afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 aansluiting
Ouderkerk a/d Amstel. Deze maatregel is nodig voor het terugplaatsen van de schademasten in
opdracht van Rijkswaterstaat.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Uitnodiging participatie
zoekgebieden
windenergie Amsterdam
Er komen zo’n 17 extra windmolens in de stad.
De vraag is nog: waar moeten ze komen?
Om antwoord op deze vraag te geven,
worden er in november verschillende online
participatiebijeenkomsten gehouden.
Geïnteresseerden kunnen op 3 manieren
meepraten over de extra windmolens:
• Interactieve online avondsessies
• Online inloopspreekuren
• Online informatiebijeenkomst
Voor de interactieve online avondsessies
en online inloopspreekuren zijn er beperkt
aantal plaatsen. Ga voor meer informatie en
aanmelding naar https://www.amsterdam.nl/
nieuws/nieuwsoverzicht/windmolen-buurt/.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 43 – 23 oktober 2020)
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

Dorpsstraat 19 in Mijdrecht

Vernieuwen van terrasschermen en
zonneschermen

Z/20/170754

07-10-2020

Ridderschapstraat 15 in Mijdrecht

Plaatsen schutting voorzijde woning

Z/20/170829

09-10-2020

Demmerik 43 in Vinkeveen

Renovatie van fundering, kozijnen en dak
van een bijgebouw

Z/20/170852

09-10-2020

Granaat 27 in Mijdrecht

Achterzijde woning bestaande dakkapel
renoveren en uitbreiden/verlengen

Z/20/170821

09-10-2020

Scholeksterlaan 23 in Vinkeveen

Realiseren dakkapel aan de voorzijde en de Z/20/170854
gehele breedte achterzijde woning

09-10-2020

Amstelhoek, sectie A, nummer 6909

Aanleg van een weilanddepot ten behoeve Z/20/170851
van tijdelijk opslaan van verspreidbare
baggerspecie

09-10-2020

Dorpsstraat 42 A in Mijdrecht

Melding weghalen muurtje en raamkozijn

Z/20/170860

11-10-2020

Buitenkruier 55 in Mijdrecht

Plaatsen dakkapellen en vervangen
kozijnen

Z/20/170893

12-10-2020

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 133 in Vinkeveen

Aanleg van een kelder met autolift

Z/20/166728

09-10-2020

Oosterlandweg 13 in Mijdrecht

Nieuwbouw van een woonhuis

Z/20/170509

12-10-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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

Stationsstraat 27 in Abcoude

Het plaatsen van zonnepanelen

Z/20/166562

07-10-2020

MIJDRECHT, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER EN BOUWMATERIALEN AAN DE HOUTZAAGMOLEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 oktober 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Krimp B.V. Aannemersbedrijf ontheffing hebben verleend
om een tijdelijke container en bouwmaterialen te plaatsen aan de Houtzaagmolen 3642 CG in Mijdrecht. Dit in verband met
een verbouwing van een woning.

Torenlaan 60 in Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel

Z/20/170928

12-10-2020

Vinkeveen, sectie A, nummer 4325

Het plaatsen van twee opslagcontainers

Z/20/170936

12-10-2020

Groot Mijdrechtstraat 17 G1 in
Mijdrecht

Het opslaan van oude metalen

Z/20/170937

12-10-2020

Amstelkade 51 in Wilnis

Uitbreiden en duurzame maatregelen voor Z/20/170195
de kap en wanden tot energie neutrale
woning

27-09-2020

Donkereind 17 A in Vinkeveen

Bouw bijgebouw

Z/20/170943

12-10-2020

Wilnisse Zuwe 55 in Wilnis

Dijkverbetering Geerkade West

Z/20/170960

13-10-2020

Vinkenkade 75 in Vinkeveen

Vervangen beschoeiing

Z/20/170969

13-10-2020

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.

VINKEVEEN, VERKEERSBESLUIT VOOR 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:

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

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

De ontheffing geldt van maandag 2 november tot en met vrijdag 18 december 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.

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Rietveld 19 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakopbouw

Z/20/167794

07-10-2020

Molenwiek 93 in Mijdrecht

Het aanpassen van het kozijn in de
voorgevel

Z/20/170189

08-10-2020

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Herenweg 276-B61,
3645 DX in Vinkeveen.

Hoogstraat 4 A in Abcoude

Vergroten van een woning op de 1e & 2e
verdieping van een woonhuis

Z/20/168682

09-10-2020

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 23 oktober 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

Herenweg 39 in Wilnis

Plaatsen van een loop/fietsbrug

Z/20/168348

12-10-2020

Baambrugse Zuwe 125 B in Vinkeveen

Nieuwbouw brug

Z/20/169407

12-10-2020

Dr. J. Severijn- plantsoen, Ds. H
ten Brinckplantsoen en Ds. W.A.
Willemseplantsoen in Wilnis

Renovatie (het verwijderen van
schoorstenen) en de verduurzaming
(isoleren en vervangen puien) van 54
woningen

Z/20/166150

13-10-2020

Lindewetering 1 in Abcoude

Plaatsen van een extra raam

Z/20/169613

14-10-2020

Willem van Abcoudelaan 16 in
Abcoude

Vergroten van de bestaande dakkapel

Z/20/167940

15-10-2020

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 MiddenNederland, 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 OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande,
verleende vergunningen gedurende zes weken ter inzage. U kunt mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl.
Globale locatie

Omschrijving

Activiteit

Zaaknummer

Datum verzonden

Gein-Zuid 18 in Abcoude

Bouwen van een loods

Bouw en gebiedsbescherming

W-2018-0337

14-10-2020

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 Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005,
3500 DA 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 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.

Beroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep instellen. Het
beroepschrift 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 beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank Utrecht,
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift 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 beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een
kopie van het beroepschrift, 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.
Digitaal beroep- en verzoekschrift
U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Utrecht 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.

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:
• Groene Hart Camping Fam. de Jong voor het adres:
De Hoef Oostzijde 119 in De Hoef. De melding heeft betrekking op het ruimer huisvesten van de varkens, het realiseren van
een uitloop en een wijziging van de veebezetting. De veebezetting omvat 11 vleesstieren, 95 fokstieren/overig rundvee,
5 geiten, 100 schapen, 2 paarden, 2 pony’s, 1 beer (varken), 241 biggen, 16 kraamzeugen en 99 guste en dragende zeugen.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf 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 via 088 – 022 50 00.

