
 
Gemeentenieuws 
 

Hulp aan Oekraïne       

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne en willen graag helpen om het leed te verzachten. Steun 
bieden kan op verschillende manieren, meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente. 
Hier vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Speciaal voor particulieren die een 
opvangplek willen aanbieden heeft de Rijksoverheid een handreiking opgesteld. Deze en alle andere actuele 
informatie rondom Oekraïne is te vinden op www.derondevenen.nl > hulp aan Oekraïne. 
 

Bekendmaking hoogte subsidieplafond gemeentelijke monumenten en 
beeldbepalende panden De Ronde Venen 2023 

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat door de gemeenteraad is 
besloten het budget (‘subsidieplafond’) voor het jaar 2023, conform artikel 2 lid 2 van de 1e wijziging 
Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015, vast te 
stellen op € 27.800,-.  

Dit is het bedrag dat voor het komend jaar in totaal beschikbaar is om  instandhoudingssubsidies voor 
particuliere eigenaren uit te betalen.  

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en (geregistreerde) beeldbepalende panden kunnen een subsidie 
aanvragen voor restauratie of onderhoud. Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van de volgorde 
van binnenkomst van volledige aanvragen, zoals gespecificeerd in de verordening.  

De te ontvangen subsidie voor de instandhouding bedraagt:  

maximaal € 6.500,-.voor gebouwen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument; maximaal € 3.000,- voor 
gebouwen die zijn aangewezen als beeldbepalend pand, en maximaal € 2.000,- voor andere objecten, geen 
gebouw zijnde.  

Bij grootschalig funderingsherstel bedraagt de mogelijke extra subsidie:  
maximaal € 10.000,- voor gemeentelijke monumenten, en   
maximaal € 5.000,-   voor geregistreerde beeldbepalende panden.   
 
Voor het aanvragen van de subsidie is er een speciaal aanvraagformulier, dat te vinden is via de gemeentelijke 
website: 
https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Bouwen_verbouwen_en_slopen/Monumenten/Financi_le
_regeling_voor_een_monument_aanvragen 
 
Algemene informatie over monumenten is ook te vinden via www.monumenten.nl. 
De volledige tekst met toelichting van de 1e wijziging Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten en 
Beeldbepalende Panden De Ronde Venen 2015 is gepubliceerd op  www.overheid.nl , optie ‘Lokale wet- en 
regelgeving’, uw 4 postcode-cijfers en zoeken op titel Subsidieverordening monumenten.  
 
Voor meer informatie kunt u een mailbericht sturen naar cultuurhistorie@derondevenen.nl. of kunt u, via het 
Klant Contact Centrum van de gemeente (0297 – 291616) terecht bij de medewerker cultuurhistorie. 
 
 
 
 

http://www.derondevenen.nl/document.php?fileid=35330&f=6ea9e3467e3e913734b77f4047dacdf5&attachment=1&c=31292
https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Bouwen_verbouwen_en_slopen/Monumenten/Financi_le_regeling_voor_een_monument_aanvragen
https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Bouwen_verbouwen_en_slopen/Monumenten/Financi_le_regeling_voor_een_monument_aanvragen
http://www.monumenten.nl/
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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 (week 52 – 30 december 2022)          
 
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 

Wipmolen 1 in Mijdrecht Verduurzamen 38 
woningen 

Z/22/221025 15-12-2022 

Sectie E nummer 947 en 
1726 In Wilnis 

Bouwen brug met 
beweegbaar deel 

Z/22/221005 15-12-2022 

Gagelweg 1 in Wilnis Plaatsen kleine windmolen 
bij bedrijf 

Z/22/221604 16-12-2022 

Baambrugse Zuwe 143 J in 
Vinkeveen 

Tijdelijke duikwinkel met 
vulstation 

Z/22/221702 16-12-2022 

Gein-Noord 34 in Abcoude Slopen van bestaand 
gebouw en herbouw 
woning 

Z/22/221906 16-12-2022 

Waverveense pad 15 C 27 
in Vinkeveen 

Slopen van een 
zomerhuisje 

Z/22/222211 18-12-2022 

Groot Mijdrechtstraat 17 G1 
in Mijdrecht 

Extra tijdelijk kantoor MNE Z/22/222345 19-12-2022 

in Abcoude Slopen en vervangen van 
de bovenbouw 

Z/22/222349 19-12-2022 

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

http://www.overheid.nl/


 
Verleende omgevingsvergunningen (week 52 – 30 december 2022) 
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende 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 
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, o.v.v. 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. 
 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 52 – 30 december 2022) 
 
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 

Baambrugse Zuwe 39 
in Vinkeveen 

Een dakopbouw op de woning Z/22/217297 20-12-2022 

Spoorlaan in 
Vinkeveen 

Bouw van een dam 
Z/22/216602 

20-12-2022 

 
Weigering omgevingsvergunningen (week 52 – 30 december 2022) 
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden: 
 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden 

Industrieweg 67 in 
Mijdrecht 

Plaatsen betonmortel-silo Z/22/217457 20-12-2022 

 
 
 
 
 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Demmerik 128C in Vinkeveen Nieuwbouw van een 
woning 

Z/22/215026 16-12-2022 

Ringdijk 2e Bedijking Sectie A 
nummer 4332 in Mijdrecht 

Reconstructie Ringdijk 2e 
Bedijking 

Z/22/199849 19-12-2022 

Achterbos 80 in Vinkeveen 
 

Nieuwbouw 2 woningen 
en 2x B&B 

Z/22/204462 19-12-2022 

’t Markvelt 22 in Abcoude Plaatsen dakkapel Z/22/218277 21-12-2022 



 
Intrekking omgevingsvergunningen (week 52 – 30 december 2022) 
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken: 
 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Herenweg 276R 14 en 
17  in Vinkeveen 

Het plaatsen van twee 
dakkapellen op twee 
recreatiewoningen 

Z/22/215901 15-12-2022 

 
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, o.v.v. 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. 
 
Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (week 52 – 30 december 2022) 
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 
 

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden 

Provinciale weg 11 in 
Vinkeveen 

Het verplaatsen van een 
wasstraat en de nieuwbouw 
van een bedrijfsruimte 

Z/22/213402 30-11-2022 

 
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de omgevingsvergunning 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, o.v.v. 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. 



 


