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Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
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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 t/m vr: 08.30 uur - 12.30 uur
Ma: 16.00 uur - 20.00 uur

Mondkapjesplicht per 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje in
onder andere winkels, musea, restaurants en theaters sinds 1 december verplicht. Ook in het
onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen een mondkapje dragen. Voor
contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rijinstructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook
het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13
jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de
verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg.
Gebruik mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield)
bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor
een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.
1 december 2020
1 december 2020

11 december
Uitzonderingen
december 2020
2020
De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een
beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen
mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes
zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven
van interviews op radio en tv.
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van
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Per 1 december moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen waar dat verplicht is.
Per 1 december moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen waar dat verplicht is.

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
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Gemeente presenteert de resultaten van de Zon en Wind
kaart op 7 december om 20.00 uur

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

Tiny Forest geplant in Mijdrecht

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

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)
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Van 21 september tot 12 oktober hebben inwoners via de Zon en Wind kaart aangegeven welke
gebieden zij geschikt vinden voor zonnevelden en windmolens. Ruim 1500 inwoners hebben de
digitale kaart ingevuld. Tijdens een online sessie op 7 december presenteren wij de resultaten
van de digitale kaart.
Tijdens deze sessie geeft gemeente uitleg hoe deze resultaten in het verdere proces gebruikt
worden. Samen met inwoners wordt er bekeken of er overeenkomsten zijn met de eerdere
vragenlijst over randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens. Maar ook of inwoners
een sterkere voorkeur hebben voor zonnevelden of juist windmolens. Aanmelden kan via
www.derondevenen.nl/zonenwind.

Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Nieuws over corona

Het tweede Tiny Forest is geplant aan de Johan van Renessestraat in Mijdrecht. Een Tiny Forest is
een minibos, ter grootte van een tennisbaan, met inheemse beplanting. Het bos is een prettige
plek voor vogels, insecten en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.
Kinderen van groep 5 en groep 5/6 van basisschool De Fontein hebben 600 boompjes geplant
en worden ‘ranger’ van dit bos. Zij gaan het bos onderhouden en leren er alles over in het
buitenlokaal.
Initiatiefneemster van het Tiny Forest in Mijdrecht is Marieke van Otterloo, van BSO ’t Vlot. De
kinderen van de BSO hebben ook geholpen met planten. Ook bedachten de kinderen zelf een
naam voor het Tiny Forest. Wethouder Kiki Hagen heeft ‘Het Bomenbos’ officieel onthuld.
In onze gemeente worden in totaal drie Tiny Forest aangeplant door kinderen. Dit gebeurt in
samenwerking met het IVN, Instituut voor natuureducatie. Vorig jaar is het eerste Tiny Forest
aangeplant in Wilnis en in januari wordt het derde Tiny Forest aangeplant.

IK DOE ’T OMDAT
JUIST NU EXTRA
MENSEN NODIG ZIJN

TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021
KOM OOK OP 17 MAART
WERKEN BIJ HET STEMBUREAU
Meld je aan op elkestemtelt.nl

Werkzaamheden
Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Ringdijk Tweede Bedijking
De Ringdijk Tweede Bedijking is van 7 december tot en met 19 december 2020 dagelijks tussen
7.00 uur en 19.00 uur gedeeltelijk afgesloten.
Deze maatregel is nodig voor baggerwerkzaamheden in opdracht van Waternet. De
baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een schuifboot en kraan op de kant.
De bagger wordt overgeslagen in een vrachtauto. Voor het overslaan dient een gedeelte van de
weg te worden afgesloten. De werkzaamheden en daardoor ook de wegafsluiting verschuiven
dagelijks een stukje. Het verkeer kan passeren maar houd rekening met een langere reistijd.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer H. Vonk Noordegraaf van de firma J.P. Schilder B.V. via 072 – 502 19 64.
Baambrugge, gehele wegafsluiting C. Pieter van der Leestraat
Op 7 december van 9.00 uur tot 16.00 uur is de C. Pieter van der Leestraat tussen de C.P. de
Grootstraat en het Elfstedenplantsoen in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer.
Deze maatregel is nodig voor het vervangen van een ingewaterde coaxkabel in opdracht van
Ziggo.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer S. Streefland van de firma BAM Infra Telecom B.V. via 034 – 847 98 77.
Abcoude, gehele wegafsluiting Gein-Zuid
Gein-Zuid ter hoogte van huisnummer 23 is op 7 december van 8.00 uur tot 16.00 uur in zijn
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten
geldt deze wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden en er worden
verkeersregelaars ingezet.
Deze maatregel is nodig voor het leggen van een laagspanningskabel waarvan de aansluiting
onder het asfalt ligt en wordt uitgevoerd in opdracht van Liander.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer R. Doth van de firma Liander N.V. via 06 – 15 39 71 27.
Vinkeveen, gehele wegafsluiting Scholeksterlaan
De Scholeksterlaan is van 7 december van 7.00 uur tot en met 8 december 18.00 uur in zijn
geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten
geldt deze wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden en er worden
verkeerregelaars ingezet. Deze maatregel is nodig voor het kappen van bomen in opdracht van
de gemeente De Ronde Venen.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer P. Bouwman van de firma Van Ginkel Boomrooierij B.V. via 06 – 14 84 38 08.
Abcoude, gedeeltelijke wegafsluiting Brugstraat
De Brugstraat is ter hoogte van huisnummer 3 op 7 december van 7.00 uur tot 17.00 uur
gedeeltelijk afgesloten. Deze maatregel is nodig voor het vervangen van een laagspanningskabel
door middel van een open ontgraving in opdracht van Stedin. Het verkeer kan passeren maar
houd rekening met een langere reistijd.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
heer R. Jansen van de firma Quint & van Ginkel via 06- 82 46 40 12.
Asfvaltwerkzaamheden
Van maandag 14 december tot en met vrijdag 18 december zal in gemeente De Ronde Venen op
diverse locaties asfaltonderhoud (Hotbox) werkzaamheden uitgevoerd worden.
De werkzaamheden zullen tussen 7.00 en 16.00 plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat het
verkeer enig oponthoud heeft tijdens de werkzaamheden, maar door verkeersbegeleiders blijft
de doorgang mogelijk.

Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 49 – 4 december 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

Baambrugse Zuwe 165 in Vinkeveen

Renoveren en uitbreiden van de woning

Z/20/173464

19-11-2020

Burgemeester van Trichtlaan 94 in
Wilnis

Plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde

Z/20/173470

19-11-2020

Wilnisse Zuwe 55 in Wilnis

Kappen van bomen voor project
dijkverbetering Geerkade West

Z/20/173486

19-11-2020

Mouton 4 in Mijdrecht

Plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde

Z/20/173528

19-11-2020

Groot Mijdrechtstraat 39 in Mijdrecht

Het faciliteren van een overdekte rookplek

Z/20/173522

19-11-2020

Demmerik 23 in Vinkeveen

Het vervangen van een brug

Z/20/173532

19-11-2020

Kerklaan 37 in Vinkeveen

Het uitvoeren van funderingsherstel

Z/20/173610

20-11-2020

Stigterhof 16 in Abcoude

Het maken van een dak uitbreiding op het
bijgebouw

Z/20/173749

24-11-2020

Z/20/173767

25-11-2020

Amsterdamsestraatweg 10 in Abcoude Aanvraag damwand voor nieuwe
ontsluiting
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

Zand- en Jaagpad 15 in Baambrugge

Het verhogen van de kap hoofdgebouw
en het aanbrengen van een dak op een
bijgebouw

Z/20/170320

23-11-2020

Baambrugse Zuwe 118 in Vinkeveen

Diverse werkzaamheden op het
buitenterrein.

Z/20/170317

23-11-2020

Plassengebied Vinkeveen (Zuidplas
sectie A 5643)

Een bestaande (onderwater) legakker
upgraden naar een paaiplaats voor vissen

Z/20/170347

24-11-2020

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

Donkereind 17 A in Vinkeveen

Het bouwen van een bijgebouw

Z/20/170943

23-11-2020

Verleende omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Amstelkade 74 in Amstelhoek

Aanleg steiger in de Amstel

Z/20/169474

19-11-2020

Langhuis 10 in Wilnis

Het plaatsen van een dakkapel

Z/20/171844

23-11-2020

Herenweg 254 R 2 in Vinkeveen

Nieuwbouw van een recreatiewoning

Z/20/168423

24-11-2020

Hofland 2 A in Mijdrecht

Het herstellen van de fundering en het
aanbrengen van een betonvloer

Z/20/167983

25-11-2020

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.

Intrekking omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Amstelkade 51 in Wilnis

Aanvraag watervergunning van het
waterschap

Z/20/173205

24-11-2020

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.

Vinkeveen, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Scholeksterlaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 25 november 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te
plaatsen aan de Scholeksterlaan 3645 KA in Vinkeveen. Dit in verband met een verbouwing van een woning.
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.

Vervolg - Oﬃciële bekendmakingen en mededelingen (week 49 – 4 december 2020)
Wilnis, verkeersbesluit inrichten 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 Marktschipper 43,
3648 KE in Wilnis.
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 4 december 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.

Wilnis, verkeersbesluit inrichten 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:

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 (week 49 – 4 december)

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:
• Eiland van Hein voor het adres:
Bovendijk 4G1 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het oprichten van een inrichting.
• Bob Groot Grondverzet B.V. voor het adres:
Bozenhoven 36 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het verlagen van het grondwaterniveau ten behoeve van
het keuren en eventueel vervangen van ondergrondse tanks op een tankstation.
• Handling Company B.V. voor het adres:
Energieweg 18-20 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de activiteiten op huisnummer 18.
• Roké Motors Mijdrecht B.V. voor het adres:
Industrieweg 19 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.
• Melkveebedrijf Mur V.O.F. voor het adres:
Oosterlandweg 42 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het stoppen met het houden van varkens binnen de
inrichting. De voormalige varkensstal (stal F) doet nu dienst als afkalfstal voor melkkoeien. In de nieuwe, gemelde situatie
worden er meer melkkoeien en minder vrouwelijk jongvee gehouden.

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Dr. J. Severijnplantsoen
9, 3648VB in Wilnis

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:

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 4 december 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

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.

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.

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, telefoon: 088 – 022 50 00.

