
 

Officiële bekendmakingen en mededelingen 

In deze rubriek staan bekendmakingen en mededelingen van de gemeente De Ronde Venen. 
Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. De publicatie op deze pagina is 
een service en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De officiële publicaties van de 
gemeente De Ronde venen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven 
van officiële gemeentelijke publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten 
digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overheid.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u 
onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden. 
 
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 

Landzicht 18 in Abcoude Erker aan de voorzijde Z/21/193711 16-12-2021 

Kievitslaan 34 in Vinkeveen Dak verhoging Z/21/193733 16-12-2021 

Torenlaan 31 in Abcoude Het uitbreiden van de bestaande woning Z/21/193756 16-12-2021 

Veldweg in Waverveen Aanleggen van een dam Z/21/193758 16-12-2021 

Veldweg 3 in Waverveen Herbouw landbouwberging Z/21/193818 17-12-2021 

Botsholsedijk 3 A in 
Waverveen 

Het slopen van 2 schuren en het bouwen 
een werktuigenberging 

Z/21/193823 17-12-2021 

Waverveense pad 15 B 30 in 
Vinkeveen 

Nieuwbouw chalet Z/21/193852 20-12-2021 

Baambrugse Zuwe 141 D in 
Vinkeveen  

Verplaatsen en bouwen van toegangsbrug Z/21/193889 20-12-2021 

Rijksstraatweg 39 in 
Baambrugge 

Verplaatsen carport Z/21/193890 20-12-2021 

Gein-Zuid 26 in Abcoude Renovatie dakconstructie Z/21/194029 22-12-2021 

 
Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.  
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen. 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde 
Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen: 
 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen 

Zilverschoon nabij 30 in 
Abcoude 

Ontheffing inrichten tijdelijke bouwplaats voor 
onderhoudswerkzaamheden woningen in 
opdracht van GroenWest 

Z/21/0012613 21-12-2021 

Ereprijs nabij 43 in Abcoude Ontheffing plaatsen tijdelijke container voor 
verbouwing woning 

Z/21/0012557 21-12-2021 
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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 

Dominee Bleekerhof 33 
in Abcoude 

Wijzigen voorgevel/garage en 
kapsalon aan huis 

Z/21/187519 13-12-2021 

Gein-Noord 78 in 
Abcoude 

Wijzigen achtergevel bijgebouw, 
overkapping aan voorgevel 
bijgebouw en verkleinen zwembad 

Z/21/191221 16-12-2021 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verleende omgevingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde 
Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 

 
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 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

De Borsaliastraat 35 in 
Mijdrecht 

Het vervangen van de kozijnen in de 
voorgevel en het vangen van de 
gevelbekleding op de voorgevel van 
het gebouw. 

Z/21/190099 21-12-2021 

Marickenlaan 69 in 
Wilnis 

Dakkapel aan voorzijde woning Z/21/191898 21-12-2021 

Willem van Abcoudelaan 
5 in Abcoude 

Uitbreiden hoekwoning aan zij- en 
achtergevel - plaatsen dakkapel aan 
achterkant 

Z/21/190063 22-12-2021 

Viergang 3 in Mijdrecht Realiseren dakopbouw op 
garage/berging 

Z/21/188491 7-12-2021 

Botsholsedwarsweg 4E 
in Waverveen 

Bouwen van een woning Z/21/187021 22-12-2021 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Dorpsstraat nabij 1 in 
Mijdrecht 

Ontheffing plaatsen tijdelijke bouwhekken 
voor verbouwing voormalig kantoor ABN door 
Van der Leij Bouwprojecten B.V. in 
Amsterdam voor de periode 10 januari t/m 1 
augustus 2022 

Z/21/0012042 29-12-2021 

Ereprijs nabij 43 in 
Abcoude 

Ontheffing plaatsen tijdelijke container voor 
een verbouwing woning door SekuBouw in 
Volendam voor de periode 27 december 
2021 t/m 10 februari 2022 

Z/21/0012557 29-12-2021 



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 
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 bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de 
rechtbank griffierecht geheven. 
 
 
Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen - Ingetrokken door aanvrager  
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 

Rijksstraatweg 87 in 
Baambrugge 

Herstel biodiversiteit Paddenburg Z/21/187420 21-12-2021 

Industrieweg 56A in 
Mijdrecht 

Gebruik van sportschool naar 
sportschool met catering 

Z/21/192099 22-12-2021 

 
 
Abcoude, verkeersbesluit voor het instellen van een 30 km/h-zone 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben 
genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: 
 
Het veranderen van een 50 km/h-zone in een 30 km/h-zone met bijbehorende verkeersmaatregelen op de 
Burgemeester Des Tombeweg in Abcoude.  
 
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.  
 
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 31 december 2021 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. 
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Ontwerp besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning tankstation Esso Nijpoort Rijksweg 
A27 1 in Groenekan, onderdeel milieu 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 27 december 2021 het besluit 
genomen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu van 10 oktober 1989 die is afgegeven aan Esso 
Nederland B.V. voor een tankstation inclusief LPG op het adres Rijksweg A27 1 in Groenekan ambtshalve te 
wijzigen op grond van artikel 2.30 en 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ambtshalve 
wijziging is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/182022. 
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage zes weken en start op 31 december 
2021. 
 
Zienswijze indienen 
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren 
brengen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht Postbus 13101, 3507 LC Utrecht. In de zienswijzen moet het 
volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, 
datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, 
wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar 
maken bij de behandelend ambtenaar.  
 
 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2022 
De raad heeft op 29 november 2021 de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2022 
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-447819.html. De APV 2022 is hier te vinden op 
lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR666257/1 
 
Legesverordening De Ronde Venen 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Legesverordening De Ronde Venen 2022 vastgesteld. Dit besluit is 
gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
464914.html. De legesverordening 2022 is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667730/1. 
 
Verordening afvalstoffenheffing 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening afvalstoffenheffing 2022 
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464949.html . De verordening is hier te vinden op 
lokaleregelgeving.overheid.nl:  
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667744/1 . 
 
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464946.html . De verordening is hier te vinden op 
lokaleregelgeving.overheid.nl:  
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667741/1 . 
 
Verordening forensenbelasting 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening forensenbelasting 2022 
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464956.html . De verordening is hier te vinden op 
lokaleregelgeving.overheid.nl:  
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667749/1 . 
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Verordening hondenbelasting 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening hondenbelasting 2022 vastgesteld. Dit besluit is 
gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
464954.html . 
De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl:  
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667747/1 . 
 
Verordening liggeld woonschepen 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening liggeld woonschepen 2022 vastgesteld. Dit besluit is 
gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
464967.html . 
De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667757/1 . 
 
Verordening marktgelden 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening marktgelden 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd 
in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464964.html . De 
verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667756/1 .  
 
Verordening onroerende zaakbelastingen 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening onroerende zaakbelastingen 2022 vastgesteld. Dit besluit 
is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
464942.html . De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667740/1 .  
 
Verordening parkeerbelastingen 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening parkeerbelastingen 2022 vastgesteld. Dit besluit is 
gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
464962.html . De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667753/1 .  
 
Verordening rioolheffing 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening rioolheffing 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd 
in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464958.html . De 
verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667750/1 . 
 
Verordening toeristenbelasting 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening toeristenbelasting 2022 vastgesteld. Dit besluit is 
gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
464973.html . De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667759/1 . 
 
Verordening watertoeristenbelasting 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Verordening watertoeristenbelasting 2022 vastgesteld. Dit besluit is 
gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
464996.html . De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667762/1 . 
 
Wegsleepverordening De Ronde Venen 2022 
De raad heeft op 16 december 2021 de Wegsleepverordening De Ronde Venen 2022 
vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464933.html 
. De verordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667737/1. 
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Officiële publicatie op www.officielebekendmakingen.nl 
De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op 
www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit 
betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl 
(Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit 
moment gelden. 
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