Gemeentenieuws
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.

Vergaderingen begrotingsraad

Deze week zijn er drie vergaderingen van de begrotingsraad. Een greep uit de agendapunten:
Woensdag 28 oktober:
-		 Vaststellen programmabegroting 2021
-		 Speerpunten van beleid en fracties
-		 Debat over de algemene beschouwingen / speerpunten van beleid aan de hand van
ingediende moties en amendementen
Donderdag 29 oktober:
-		 3e termijn bespreking ingediende moties en amendementen
Maandag 2 november:
-		 Vaststelling korte weergave van de raadsvergadering van 1 oktober
-		 Voorgenomen deelname Veiligheidsregio Utrecht aan de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s
-		 Stukken uit de meningvormende raadvergadering

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

Ma t/m vr: 08.30 uur - 12.30 uur
Ma: 16.00 uur - 20.00 uur

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en een volledige en actuele agenda op www.derondevenen.nl >
bestuur en organisatie > gemeenteraad. De vergaderingen zijn terug kijken via de gemeentelijke
website.

Telefonisch is het gemeentehuis
maandag t/m donderdag bereikbaar tot
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

Werkzaamheden

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

Vecht; Mededeling; aanpassing geen bediening;
In verband met werkzaamheden geldt het volgende:

kunt u ook terecht bij de Servicepunten,
bereikbaar via 0297 – 58 76 00.

-		 Gewijzigde bedieningstijden; Vreeland, brug in de N-201 in Vreeland
•		 maandag 2 november 9:00 tot en met vrijdag 13 november 16:30 uur
		 Gedurende deze periode bediening maandag tot en met vrijdag:
		 9:30 - 10:00 uur
		 12:30- 13:00 uur
		 15:30- 16:00 uur

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

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

-		 Geen bediening; Vreeland, brug in de N-201 in Vreeland:
•		 vrijdag 13 november 16:30 tot en met dinsdag 17 november 17:00 uur
Amstelhoek, gehele wegafsluiting Amstelkade
De Amstelkade is ter hoogte van huisnummer 70, van 2 november 7.30 uur tot en met
18 december 16.00 uur in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. Voor fietsers en voetgangers
geldt dat zij gebruik kunnen maken van de gewone route over de Amstelkade tussen 16.30 uur
en 6.30 uur. De omleidingsroute wordt aangegeven met bebording en de woningen en bedrijven
zijn voor de hulpdiensten altijd bereikbaar.
Deze werkzaamheden zijn nodig omdat de hoofdwaterleiding van Waternet deels moet worden
vervangen vanwege schade. De BAM zal deze werkzaamheden uitvoeren in opdracht van
Waternet.
Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met Patrick van der Werf via
telefoonnummer 06 20 43 15 97 of stuur een email naar patrick.van.der.werf@waternet.nl.
Mijdrecht, vervangen van alle verlichtingsarmaturen
Na het vervangen van de openbare verlichting op het nieuwe ingerichte Burgemeester
Haitsmaplein en Kerkplein in Mijdrecht, wordt in het centrumgebied en het parkeerterrein aan
de Rondweg gestart met het vervangen van alle verlichtingsarmaturen door energiezuinige
LED- armaturen.
Het gaat om de volgende straten:
-		 Prinses Irenelaan
-		Helmstraat
-		 Kerkvaart (centrumzijde tot aan de brug)
-		Kerkstraat
-		Helmstraat
-		 De Lindeboom
-		Stationsweg
-		Raadhuisplein
-		 Raadhuislaan (centrumzijde tot aan de brug)
-		Dorpsstraat
-		Croonstadtlaan
-		 De Passage
-		 Prinses Beatrixlaan
-		 Bozenhoven (centrumzijde tot aan rotonde Rondweg
-		 Parkeerterrein langs de Rondweg
Naast het vervangen van de armaturen, worden er lichtmasten bijgeplaatst, rechtgezet en
geschilderd.
Het schilderwerk wordt als laatste uitgevoerd en is weersafhankelijk.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin 2021 gereed zijn.
Houd rekening met tijdelijke wegafzettingen.
Wij vragen om uw begrip voor de mogelijke hinder die deze werkzaamheden met zich mee
brengen.

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)

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 44 – 30 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

De Vergulde Wagen 1 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Z/20/171007

14-10-2020

Dorpsstraat 36 B, C en D in Wilnis

Het realiseren van drie bergingen

Z/20/171022

14-10-2020

Heulweg 109 in Vinkeveen

Het uitbreiden van de woning aan de zijen achterkant

Z/20/171149

15-10-2020

Engellaan 16 in Amstelhoek

Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde en het aanbrengen van een
dakraam aan de voorzijde

Z/20/171217

19-10-2020

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

Hofland 2 A in Mijdrecht

Herstellen van de fundering en het
aanbrengen van een betonvloer

Z/20/167983

21-10-2020

Prins Bernhardlaan 13 t/m 21 in
Mijdrecht

Nieuwbouw van 21 appartementen

Z/20/168860

21-10-2020

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

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

Bovendijk 16 A in Wilnis

Het uitbreiden van de parkeerplaats

Z/20/168919

20-10-2020

AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN A-CATEGORIE
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:
Datum

Evenement/Aanvraag Tijdstip

Locatie

Activiteit

Maandag 25 januari 2021

ANWB Streetwise

Stationsweg
Wilnis 1

Gedeeltelijke
wegafsluiting
Stationsweg in
Wilnis van 07.30
tot 12.00 uur

07.30 uur – 12.00 uur

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 13 november 2020. 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 0297 29 16 16.

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:
• Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52 A, 2235 SH Valkenburg, t.b.v. het vervoer van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F naar
diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.
De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 2 november tot en met 14 december 2020.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de 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.

Zaaknummer

Datum verzonden

U kunt de stukken inzien bij:
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 11 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.

Waverveense pad 15 C 39 in Vinkeveen Een terrasoverkapping tussen de pergola

Z/20/167977

12-10-2020

Cornelis Beerninckstraat 76 in
Mijdrecht

Het plaatsen van een overkapping

Z/20/168406

20-10-2020

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.

Starnheim 15 in Abcoude

Het plaatsen van een erker en het
realiseren van een dakuitbreiding

Z/20/169654

20-10-2020

Globale locatie

Omschrijving

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘BOTSHOLSEDWARSWEG, 2D’ IN WAVERVEEN
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 oktober 2020 het bestemmingsplan “Botsholsedwarsweg 2d” in Waverveen (NL.IMRO.0736.
BPP046botsholsdw2d-va01) gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 oktober 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 E. omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met T. 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 http://ro-online.robeheer.nl/0736/
manifest.html.
- U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.
Wijzigingen
Het bestemmingsplan is bij vaststelling op twee punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het
gaat om twee ambtshalve wijzigingen van de verbeelding:
- De aanduiding ‘specifieke vorm van groen – voorwaardelijke verplichting’ is toegevoegd.
- De noordelijke bestemmingsgrens van de bestemming ‘Verkeer’ is circa 1,8 meter in zuidelijke richting verschoven.
Inhoud
Het bestemmingsplan ‘Botsholsedwarsweg 2d’ maakt het planologisch mogelijk om op de plek van de voormalige
basisschool ‘De Poldertrots’ in Waverveen een vrijstaande woning en vier rijtjeswoningen te realiseren.
Beroep
Van 1 november tot en met 14 december 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.

MIJDRECHT, VERKEERSBESLUIT VOOR HET INSTELLEN VAN EEN VOETGANGERSZONE EN EEN VERPLICHTE
RIJRICHTING EN HET AANWIJZEN VAN TWEE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN
Aanleiding
Na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden aan supermarkt Boni is het plein voor de Janskerk opnieuw ingericht.
Het plein is na de herinrichting niet meer bestemd voor parkeren van voertuigen. Voor minder valide bezoekers van de
Janskerk en de begraafplaats wordt het mogelijk om op korte afstand te parkeren.
Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten om een zone voetgangersgebied in te stellen op het Kerkplein te Mijdrecht door
het plaatsen van één bord G7-ZB met onderbord de tekst ‘fietsers en verkeer (t)rouwdiensten toegestaan’ en 1x aan het
begin van de voetgangersverbinding, zijde Burgemeester Haïtsmaplein met op het onderbord de tekst ‘fietsers en laden/
lossen Boni toegestaan’. Tevens besluiten wij tot het instellen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, door het
plaatsen van een verkeersbord E06, en het plaatsen van een verplichte rijrichting D5l met onderbord ‘uitgezonderd fietsers
en verkeer (t)rouwdiensten’ op kruising Kerkstraat-Kerkplein en een inrijverbod C2 met hetzelfde onderbord op de kruising
Helmstraat-Kerkplein. Alle genoemde maatregelen zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende ontwerp.
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

MIJDRECHT, VERKEERSBESLUIT VOOR HET INRICHTEN VAN EEN OPENBARE PARKEERPLAATS TOT EEN
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 Grondzeiler 30, 3642 AM
in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 30 oktober 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.

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:
• Holland Scherm B.V. voor het adres:
de Hoef Westzijde 32 in De Hoef. De melding heeft betrekking op het realiseren van een werkplaats voor het bewerken van
houtproducten en het fabriceren van betonproducten.
• Maatschap A.T. van Dijk en C.F. Bakhuisen voor het adres:
Gagelweg 3 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het wijzigen van het huisvestingssysteem A. 1.14 naar A 1.13 in de
melkrundveestal. Er vindt geen wijziging in dieraantallen plaats. De melding heeft ook betrekking op het maken van
sleufsilo’s van de kuilplaten, het realiseren van een vaste mestopslag en het beëindigen van het houden van varkens. De
oude varkensstal wordt nu als werkplaats en opslagruimte gebruikt. De mestkelder van de voormalige varkensstal moet
schoon zijn en mag niet meer worden gebruikt voor de opslag van mest.

Vervolg - Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 44 – 30 oktober 2020)
• Buts & Partner voor het adres:
Gein-Noord 27 in Abcoude. De melding heeft betrekking op de aanleg van een nieuwe opslag voor vaste mest met een
opslagcapaciteit van maximaal 600 m3.
• Veehouderij Hogeveen voor het adres:
Ringdijk 2e bedijking 29 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het niet meer houden van (vlees)varkens binnen
het bedrijf. De voormalige varkensstal wordt nu gebruikt als opslag en de bijbehorende mestkelder is leeg en schoon. Ook
stopt het bedrijf met het houden van melkkoeien en het uitbreiden van het aantal te houden stuks vrouwelijk jongvee en
schapen.
• I. Oudshoorn voor het adres:
Veldweg 1B in Waverveen. De melding heeft betrekking op het stoppen met het gedeelte varkenshouderij van de
gemengde veehouderij. In de nieuwe, gemelde situatie wordt de oude varkensstal aangepast en worden daarin melkkoeien

en jongvee gehouden. In de melkveestal wordt het veebestand ook iets uitgebreid. De vaste mestplaats wordt naast de
oude varkensstal gerealiseerd.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven 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.

