
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 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland in lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een 

minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

14 december 2020

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

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor nood -
zakelijke reizen.

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis tot half maart. 

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.
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Renovatie dorpsbrug 
Abcoude
De Dorpsbrug in Abcoude wordt gerenoveerd. 
Het complete brugdek en het machinewerk 
worden vervangen. Daarnaast krijgt de 
hele brug een laag nieuwe verf en wordt de 
kademuur bij het bankje en de beschoeiing 
naast bakkerij Both opgeknapt. 
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, 
is de brug 3 dagen afgesloten voor verkeer: op 
maandag 11 januari, 1 en 8 maart. Op overige 
dagen kan het verkeer blijven passeren. De 
werkzaamheden zijn op 15 april klaar en de 
brug kan dan weer jaren mee. 

Gemeente rectifi ceert informatie over (rest)afval in brief 
Ruim 370 inwoners gaven inmiddels gehoor aan de oproep van gemeente De Ronde Venen om 
een kleinere afvalcontainer aan te vragen. Deze oproep stond in een brief met informatie over de 
afvalstoffenheffing die inwoners vorige week ontvingen. Bij de brief was ook de nieuwe afvalpas 
gevoegd. De gemeente heeft de oproep voor de aanvraag van een kleinere afvalcontainer inmiddels 
aangepast. Aanvragers hebben een toelichting gekregen over wanneer omruilen passend is. De 
gecommuniceerde tarieven van de afvalstoffenheffing zijn ingetrokken; deze informatie was onjuist. 
Het 1 keer in de 3 weken ophalen van restafval en ondergrondse containers en afvalbrengstations 
voortaan per afvalpas toegankelijk maken, zijn in 2021 de eerste stappen om de hoeveelheid restafval 
in gemeente De Ronde Venen te verminderen. In de week van 7 december kregen inwoners alvast 
een aan hun adres gekoppelde afvalpas opgestuurd.

Door een aaneenschakeling van vergissingen bevat de afvalpas een aantal tikfouten en is 
de oproep om de huidige afvalcontainer voor een kleinere om te wisselen onvolledig. De 
gecommuniceerde tarieven van de afvalstoffenheffing zijn daarnaast onjuist. Deze zijn 
herleidbaar naar de kosten voor extra afvalcontainers voor huishoudens in 2020. Deze informatie 
hoort dus niet in de brief thuis. 
Intern is bij de betrokkenen het belang van juiste en volledige informatievoorziening benadrukt.

Rectifi catie
Het ontwerp van de volgende bestelling afvalpassen (bijvoorbeeld voor nieuwe inwoners) is 
inmiddels aangepast. Aanvragers die hun afvalcontainer willen omruilen krijgen tot en met 
december rechtstreeks bericht met aanvullende informatie. Deze informatie is ook zichtbaar 
op de bestelpagina op de gemeentelijke website. Wie nu gemiddeld genomen eens per 6 
weken restafval aanbiedt of verwacht dat te kunnen bereiken door goed te scheiden, is zonder 
meer klaar voor een kleinere afvalcontainer. Momenteel levert dat in 2021 nog geen financiële 
voordelen op. Afhankelijk van gemeentelijke maatregelen kan dat in de toekomst wel gaan 
veranderen. Dit is aan de gemeenteraad voor wat betreft de afvalstoffenheffing 2022. De juiste 
tarieven van de afvalstoffenheffing worden via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd 
nadat deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad (medio december 2020).

Blauwe zone ten westen 
van station Abcoude
De gemeente heeft diverse opmerkingen 
ontvangen over de invoering van de blauwe 
zone met de bijbehorende aanvraag en 
uitgifte van parkeerontheffingen. Er is 
besloten om de al in gang gezette handhaving 
op het gebruik van de parkeerschijfzone en 
parkeerontheffingen voorlopig stop te zetten. 

De uitgifte van de parkeerontheffingen moet 
volledig zijn afgerond en er moet voldoende 
tijd zijn om bezoek te informeren over 
het gebruik van de parkeerontheffing. De 
handhaving start daarom vanaf maandag 4 
januari 2021. Vanaf deze datum is het gebruik 
van de parkeerontheffing en/of parkeerschijf 
voor bewoners en hun bezoekers verplicht.

tips op 
houvol.com

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 t/m vr: 08.30 uur - 12.30 uur
Ma: 16.00 uur - 20.00 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.
Op 24-12 en 31-12 is het gemeentehuis tot 
16.00 uur telefonisch bereikbaar.

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 offi ciële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op offi ciële 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.

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

Kerkstraat 12 in Abcoude De realisatie van 4 woningen in een 
voormalig winkelpand

Z/20/170321 27-11-2020

Proostdijstraat 39 in Abcoude Uitbreiden van de woning door een 
opbouw aan de zijgevel

Z/20/170354 27-11-2020

Demmerik 43 in Vinkeveen Renovatie van fundering, kozijnen en dak 
van een bijgebouw 

Z/20/170852 30-11-2020

Botsholsedijk 1 in Waverveen Het bouwen van een werktuigenberging Z/20/169036 25-11-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen Het uitbreiden van basisschool 'De Schakel' Z/20/173075 03-12-2020

Arkenpark Mur 8 in Vinkeveen Het bouwen van een nieuwe ark Z/20/164764 03-12-2020

Stationsstraat 60 in Abcoude Het wijzigen van een kozijn op de 2� 
verdieping en een interne constructieve 
wijziging

Z/20/172982 07-12-2020

Bloemhaven 55 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande 
dakkamer

Z/20/173829 07-12-2020

Bloemhaven 56 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande 
dakkamer

Z/20/173830 07-12-2020

Florijn 1 in Mijdrecht Het aanbrengen kozijn Z/20/172160 08-12-2020

Briljant 12 in Mijdrecht Vervangen van gevelkozijn aan de 
voorzijde 

Z/20/172281 08-12-2020

Conincksmeer 14 in Vinkeveen Het vergroten van de woonkamer middels 
inpandige erker.

Z/20/171843 09-12-2020

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.

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

Stationsstraat 15 in Abcoude Vervangen handelsreclame Z/20/174271 03-12-2020

Groene Wetering 3 in Abcoude Nieuwbouw woonhuis Z/20/174394 07-12-2020

Constructieweg 25 A in Mijdrecht milieu neutrale aanvraag constructieweg 
25A

Z/20/174303 04-12-2020

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

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Stationsstraat 15 in Abcoude Het vervangen van handelsreclame 
boven de pinautomaat en het frame 
pinautomaat

Z/20/174271 10-12-2020

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.

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:
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Werkzaamheden
Abcoude, gedeeltelijke wegafsluiting Hoogstraat
De Hoogstraat ter hoogte van de Dorpsbrug is op 4 januari van 7.00 uur tot 16.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. Het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor voorbereidende werkzaamheden voor het uithijsen van het rijdek 
en het terugplaatsen van een tijdelijk dek op 11 januari 2021. 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 C. Kraaij van de firma VOBI B.V. via 06 16 55 16 90.

Abcoude, gehele wegafsluiting Hoogstraat
De Hoogstraat ter hoogte van de Dorpsbrug is op 11 januari van 04.00 uur tot 23.59 uur in zijn 
geheel afgesloten voor alle verkeer. 
Deze maatregel is nodig voor het uithijsen van het rijdek en het terugplaatsen van een tijdelijk 
dek.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de 
heer C. Kraaij van de firma VOBI B.V. via 06 16 55 16 90.

Nieuwe tarieven pontveer Nessersluis per 1-1-2021: 

Tarieven 2021

Reizigers type Enkele reis afgerond Kortingskaart 
10 ritten 
afgerond

Kortingskaart 10 
ritten bewoners 
Nessersluis 
afgerond

Voetganger € 0,55 € 3,90 € 3,90

Fiets, tandem, brom- snorfiets, 
aanhanger

€ 0,75 € 4,75 € 4,30

Auto en motor € 1,75 € 12,15 € 9,65

Vrachtauto, tractor en bestelbus € 2,15 € 15,55 € 12,90

Maak volledig gesubsidieerd gebruik van een onafhankelijke plattelandscoach
De landbouwsector is altijd in beweging en staat ook nu voor verschillende uitdagingen. De 
provincie Utrecht vindt het daarom essentieel om agrarische ondernemers en erfeigenaren juist 
nu op onafhankelijke wijze bij te staan en te faciliteren.  

Iedere agrarische ondernemer en erfeigenaar in de provincie Utrecht krijgt daarom de 
gelegenheid om zich gesubsidieerd te laten coachen en begeleiden door een onafhankelijke 
plattelandscoach. 

Deze plattelandscoach begeleid je om tot keuzes te komen die jou, je familie en je bedrijf verder 
helpen.

De Provincie Utrecht heeft een budget beschikbaar gesteld om in totaal 600 Utrechtse agrarische 
ondernemers en erfeigenaren te laten coachen en begeleiden door een plattelandscoach. Kijk 
voor meer informatie en aanmelding op www.lami.nl/plattelandscoaches. Aanmelden kan ook 
telefonische via 088 – 888 66 33. 

Mantelzorgers bedankt met VVV Cadeaukaart
Willy van Blokland ontving eerder deze maand uit handen van wethouder Alberta Schuurs het 
Mantelzorgcadeau in de vorm van een VVV Cadeaukaart. 

Met deze attentie wil de gemeente alle mantelzorgers bedanken voor het belangrijke werk dat 
zij doen. 

Willy van Blokland kreeg het Mantelzorgcadeau in het Dementie Trefpunt in De Angstelborgh in 
Abcoude. (Meer over het Dementie Trefpunt vindt u elders op deze pagina.)

Mantelzorgers die ook graag een VVV Cadeaukaart ontvangen, kunnen zich tot en met 31 december 
aanmelden bij Mantelzorg De Ronde Venen. Dat kan via www.mantelzorgderondevenen.nl.
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• Primagaz Nederland B.V., Boreelplein 40, 7411 EH Deventer t.b.v. het vervoer van propaan – UN 1965 naar diverse locaties 
in de gemeente De Ronde Venen.

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 verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) 
aanvrager  bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 21 december 2020).
Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 – 022 50 00 
of info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.

Mijdrecht, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Korenmolen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 december 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Weijman Vastgoedonderhoud B.V. ontheffing hebben 
verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Korenmolen 3642 AK in Mijdrecht. Dit in verband met 
onderhoudswerkzaamheden in opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van maandag 4 januari tot en met maandag 26 juli 2021.

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.

Het werkadres:
3642 CJ Houtzaagmolen, 3642 CL Paltrok, 3642 CT 3642 CV Buitenkruier, 3642 CR De Vang, 3642 CW Viergang, 3642 AH 3642 
AJ 3642 AK Korenmolen, 3642 AL Grondzeiler en 3642 AN Staartmolen in Mijdrecht.

Abcoude, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Kerkgaarde
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 december 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Aannemingsmaatschappij VOBI B.V. ontheffing 
hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Kerkgaarde 1391 MC in Abcoude. Dit in verband met 
renovatiewerkzaamheden Dorpsbrug.

De ontheffing geldt van maandag 4 januari tot en met maandag 15 maart 2021.

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.

Mijdrecht, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Buitenkruier
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 december 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 Buitenkruier 3642 BG in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 4 januari tot en met maandag 1 februari 2021.

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.

Vinkeveen, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Pijlstaartlaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 december 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 Pijlstaartlaan 3645 GS in Vinkeveen. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van vrijdag 8 januari tot en met vrijdag 5 februari 2021.

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.

Besluit vaststellen verordeningen
De raad heeft op 30 november 2020 de Verordening maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2020 en de 
Verordening jeugdhulp De Ronde Venen 2020 vastgesteld. Deze besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van 
10 december 2020 (klik hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-326432.html en hier https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-326629.html voor de bekendmaking in het Gemeenteblad).

Beide verordeningen zijn hier https://bit.ly/DRV002 en hier https://bit.ly/DRV001 te raadplegen.

Offi  ciële publicatie
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op 
www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst 
op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-
regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden. 

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:

•  Pluk de dag kwekerij voor het adres: de Hoef Westzijde 28A in De Hoef. De melding heeft betrekking op de sloop van 2 
gebouwen. Hiervoor in de plaats twee nieuwe gebouwen waarvan het gebruik, locatie en omvang nagenoeg gelijk zijn 
aan de oude situatie.

•  RS-Eleven voor het adres: Groenlandse kade 30 in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het:
•  Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
•  Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of 

vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn;
•  Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
•  Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking;
•  Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of 

proefdraaien van verbrandingsmotoren.

•  BMD Advies Rijndelta B.V. voor het adres: Nijverheidsweg 6 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het:
•  Uitbreiden van het aantal koelingen van 2 naar 9 stuks;
•  In plaats van een inhoud van 2000 liter als eerder gemeld heeft de olietank t.b.v. de NSA een inhoud van 1000 liter;
•  Het uitbreiden van het aantal condensors van 7 naar 10 stuks;
•  Het niet langer in gebruik hebben van de eerder gemelde CV-installatie.

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, telefoon 088-022 50 00.

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 verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften 
hebben ontvangen:

ontvangstdatum verzoek: 23 september 2020
inrichting:   New York Pizza Delivery B.V. 
adres:   De Passage 22 B in Mijdrecht
betreft:   lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door een vetafscheider

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en Vergunningverlening van de Omgevingsdienst 
regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 50 00). Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter 
inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.


