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
Het gemeentehuis is weer open op de tijden
die u van ons gewend bent.
Maandag: 8.30 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag:
8.30 – 16.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.30 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.
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
Het Servicepunt is alleen open op afspraak.
Kom langs, maar kom alleen.
Openingstijden
Abcoude
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude
Ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur
Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur
Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen
Ma t/m wo 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur
Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis
Ma t/m do 9.00 – 16.00 uur
Vr 9.00 – 13.00 uur
Contactgegevens
T. 0297 58 76 00
E. info@servicepuntderondevenen.nl
Website
www.servicepuntderondevenen.nl

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57 | info@degroenevenen.nl

Verkiezingsdebat op RTV Ronde Venen
Op 7 maart zendt RTV Ronde Venen
live een verkiezingsdebat uit tussen
de lijsttrekkers die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Het debat staat
onder leiding van Patrick Lodiers, bekend als
presentator op radio en TV. Heeft u een vraag
en wilt u dat die tijdens het debat wordt
gesteld? Stuur dan een mail met uw vraag
naar communicatie@derondevenen.nl.
Op 16 maart zijn er verkiezingen voor de
nieuwe gemeenteraad. Om inwoners
te helpen bij het maken van hun keuze
organiseert de gemeente samen met RTV
Ronde Venen een verkiezingsdebat. Dat wordt

op maandag 7 maart live uitgezonden. Aan
het verkiezingsdebat nemen alle lijsttrekkers
deel. Tijdens het debat gaan zij in discussie
over verschillende stellingen.
Wilt u ook een vraag stellen aan 1 of meerdere
lijsttrekkers? Dat kan! Stuur dan een e-mail
naar communicatie@derondevenen.nl met
daarin uw vraag. Er wordt dan contact met u
opgenomen.
Het verkiezingsdebat begint om 19.30 uur en
duurt tot ongeveer 21 uur. Het is live te volgen
via RTV Ronde Venen, RTV Ronde Venen zendt
uit op de Ziggokanalen 41 en 36 (Abcoude en
Baambrugge) en op 1368 (andere providers).

Nieuws over corona
voor inwoners en ondernemers
De gemeente informeert u over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kijk hiervoor op www.
derondevenen.nl/corona
Vragen over het coronavirus of vaccinatie?
U kunt terecht bij
•		 het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
•		 de GGD regio Utrecht: www.ggdru.nl/corona of 030 - 630 54 00 (doordeweeks tussen
8.30 en 17.00 uur, in het weekend tussen 9.00 en 16.00 uur)
•		 het landelijk informatienummer: 0800 - 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
•		 www.rijksoverheid.nl/corona

Werkzaamheden
Vinkeveen, gehele wegafsluiting
Baambrugse Zuwe
De Baambrugse Zuwe is ter hoogte van
huisnummer 127 op 25 februari van 7.00
uur tot 16.00 uur geheel afgesloten. Vanaf
de Herenweg zijn huisnummers 123 en 130
bereikbaar en vanaf de Vinkenkade zijn
de huisnummers 125D en 134 bereikbaar.
Het verkeer zal worden geregeld door
verkeersregelaars. Voor fietsers (als zij
afstappen) en voetgangers geldt deze
afsluiting niet. Deze maatregel is nodig
voor het oplossen van een laagspanning
storing waarvoor er in het asfalt moet
worden gezaagd.
Heeft u vragen? Op werkdagen kunt u
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen
met de mevr. D. Snijders van de firma Quint
& van Ginkel via 030 - 666 82 43 of 06 - 82
54 66 80.

Bekendmakingen en mededelingen (week 7 – 18 februari 2022)
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:

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

Molenland 8 in Mijdrecht

Verbouw van een boerderij

Z/21/193500

07-02-2022

Baambrugse Zuwe 141G in Vinkeveen

Het bouwen van tweede brug en twee
autopoorten

Z/21/192314

09-02-2022

Veldweg in Waverveen

Het maken van een dam

Z/21/193758

10-02-2022

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
ontvangen

Mijdrechtse Zuwe 91 in Amstelhoek

Bouwen van een steiger als aanlegplaats

Z/22/195774

03-02-2022

Drossaardstraat 49 in Mijdrecht

Dakopbouw plaatsen

Z/22/195847

04-02-2022

Geerkade 31 in Wilnis

Uitbreiding mestkelder

Z/22/195829

03-02-2022

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Tuinderslaan 10 in Mijdrecht

Aanvraag wijzigen hoogte van dakgoot aan
linkerzijgevel

Z/22/195825

03-02-2022

Datum
verzonden

de Hoef Oostzijde 103 in de Hoef

Z/22/194894

01-02-2022

Achterbos 10B in Vinkeveen

Golfslagkering

Z/22/195862

03-02-2022

Vernieuwen en verbreden bestaande
dakkapel achterzijde woning

Waterlelie 20 in Wilnis

Aanbrengen van onderheide betonvloer

Z/22/195867

04-02-2022

Assessorstraat 2 in Mijdrecht

Plaatsing dakkapellen aan voor- en
achterzijde woning

Z/22/195875

05-02-2022

Kerkplein 7 in Abcoude

Realiseren kantoorruimte en twee
appartementen

Z/22/195876

06-02-2022

Herenweg 193 C in Vinkeveen

Vervanging woonark

Z/22//195921

07-02-2022

Mijdrechtse Zuwe 22 in Mijdrecht

Dichtzetten bestaande hooiberg

Z/22/195963

07-02-2022

Saffier 1 in Mijdrecht

Bouwen van een garage

Z/22/196144

09-02-2022

Bovendijk 24 in Wilnis

Nieuwbouw bedrijfsruimte

Z/22/196164

10-02-2022

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:

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.

Vergunningsvrije omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding vergunningsvrij is bevonden:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Meerweg 18 in Abcoude

Plaatsen zonnepanelen

Z/21/192132

14-01-2022

Aanvraag evenementenvergunningen A-categorie

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Datum
ontvangen

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Ereprijs nabij 31 in Abcoude

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing woning

Z/2022003900

Rietgors nabij 9 in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing woning

Z/2022-004178 13-02-2022

09-02-2022

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

Verleende omgevingsvergunningen

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

Omschrijving

Zaaknummer

Datum
verzonden

Vinkenkade 77R 54 in Vinkeveen

Tuinverharding bestaande tuin

Z/21/193045

01-02-2022

Baambrugse Zuwe 234 in Vinkeveen Uitbreiding vrijstaand woonhuis begane
grond

Z/21/191826

07-02-2022

Industrieweg 17 in Mijdrecht

Realiseren 3 bedrijfsruimtes in verlengde
van bestaande bedrijfspand

Z/21/193537

07-02-2022

Plaswijk 62 in Vinkeveen

Vervangen van bestaande verdieping door
verdieping met vliering

Z/21/191512

08-02-2022

Ridderschapstraat 13 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorgevel en achtergevel

Z/21/190740

10-02-2022

Winkeldijk 20 A in Vinkeveen

Het verbouwen van botenloods Zwier
Z/21/183994
Vinkeveen tot logies- en bijeenkomstfunctie

10-02-2022

Verleende omgevingsvergunningen

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

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Agaat nabij 12 in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing woning voor de periode 24
januari t/m 4 april 2022

Z/2022-003596 08-02-2022

Fluitekruid nabij 62 in Abcoude

Tijdelijke plaatsen container door Seku
Bouw, Julianalaan 141R,131 DH in Volendam
voor een verbouwing voor de periode 25
februari t/m 11 maart 2022

Z/22/0000482 08-02-2022

Meerzicht nabij 8 in Abcoude

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing woning voor de periode 28
februari t/m 21 maart 2022

Z/2022-003420 09-02-2022

Hofland nabij 14B in Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke container voor een
verbouwing woning voor de periode 28
februari t/m 14 maart 2022

Z/2022-003585 09-02-2022

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 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.

Datum

Evenement/aanvraag

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Gewijzigde datum van 5
Boksgala
maart 2022 naar zaterdag
4 juni 2022

Van 18.30 uur – 23.00 uur

Sporthal de Phoenix,
Hoofdweg 85, 3641 PR in
Mijdrecht

Versterkt
geluid

Donderdag 26 mei en
vrijdag 27 mei 2022

Donderdag van 09.00 uur
tot vrijdag 21.00 uur

CSW terrein, Pieter
Joostenlaan 7 3648 XR in
WILNIS

Versterkt
geluid

Minikamp

Deze aanvragen liggen 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 deze aanvragen in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken
tot en met 4 maart 2022. 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.

Aanvraag exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag exploitatievergunning is ingediend:
Adres

Activiteit

Opmerkingen

Dorpsstraat 65, 3641 EB in Mijdrecht

Afhaalpizzeria

Overname bedrijf

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 zienswijze kenbaar maken tot en met 4 maart
2022. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van gemeente De Ronde Venen, team Integrale Veiligheid,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag exploitatievergunning’. Informatie over
deze aanvraag kunt u krijgen via 0297 - 29 16 16.

Besluit Alcoholwet- en exploitatievergunning

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een Alcoholwet- en
exploitatievergunning is verleend:
- Herenweg 240, 3645 DW in Vinkeveen verleend op 14 februari 2022 (verzenddatum 14 februari 2022).
De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 – 29 16 16.
Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Ontwerp besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning Nijverheidsweg 11-13-15
in Mijdrecht, onderdeel milieu

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 14 februari 2022 het besluit genomen om
de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu die is afgegeven aan Tentego B.V. voor een tankstation op het adres
Nijverheidsweg 11-13-15 in Mijdrecht 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/21/187556.
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage zes weken en start op
21 februari 2022.
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.

Bekendmakingen en mededelingen (week 7 – 18 februari 2022)
Ontwerpwijzigingsplan “Oosterlandweg 25” in Mijdrecht

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van
19 februari 2022 het ontwerpwijzigingsplan ‘Oosterlandweg 25’ in Mijdrecht (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.
BPW015oosterl25-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen.
Het ontwerpwijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
• De papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde kunt u een afspraak maken door
te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt
rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.BPW015oosterl25-ow01.
• De authentieke ontwerpplanbestanden 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.
Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Oosterlandweg 25’ maakt het planologisch mogelijk om de vorm van het bouwvlak te wijzigen,
zodat de stallen uitgebreid kunnen worden aan de achterzijde van de bestaande stallen.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 19 februari tot en met 1 april 2022, kan een ieder op het ontwerpwijzigingsplan
een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan
naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan college
van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u een afspraak maken met Gert Jan Kerssies van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag tot en met donderdag tijdens
kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 – 29 16 16.

Ontwerpwijzigingsplan “Bozenhoven 125/125a Mijdrecht” en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van
19 februari 2022 het ontwerpwijzigingsplan ‘Bozenhoven 125/125a Mijdrecht (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.
BPW014bozenh125-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen.
Het ontwerpwijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
• De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het
ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te
bellen met 0297 29 16 16.
• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt
rechtstreeks bij het wijzigingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0736.BPW014bozenh125-ow01.
• 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.
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor wijzigingsplan Bozenhoven 125/125a Mijdrecht
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat een ontwerpbesluit
hogere grenswaarden ter inzage ligt.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 februari 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij
de balie in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht van ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.3012.30 uur, Telefonisch (0297-291616) is het gemeentehuis te bereiken op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur en 17.00
uur en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.
Toelichting
Met het wijzigingsplan ‘Bozenhoven 125/125a Mijdrecht’ wordt het bouwvlak van de kavel enkele meters verplaatst en
vergroot. Het bouwvlak schuift circa 6,5 meter in zuidoostelijke richting, meer naar het midden van de kavel, om zo een
evenwichtiger gebruik van het perceel mogelijk te maken. Hiermee past de beoogde nieuwbouw van een twee-onder-eenkapwoning beter in het bebouwingslint.
Ten behoeve van de aanpassing van het bestemmingsplan is onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai. Uit het
akoestisch onderzoek blijkt dat voor de woningen een hogere waarde dient te worden vastgesteld ten gevolge van het
wegverkeer op de Bozenhoven. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze hogere waarden vast te stellen.
Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegd.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 19 februari tot en met 1 april 2022, kan een ieder op het ontwerpwijzigingsplan
een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. En belanghebbenden
kunnen tijdens deze termijn een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarde naar voren brengen. Deze zienswijze
kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,
postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen met betrekking tot het ontwerp wijzigingsplan kunt u een
afspraak maken met mevrouw Baars van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren
telefonisch te bereiken via 0297 – 29 16 16.
Voor vragen of mondelinge zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u terecht bij de
heer Van Leeuwe van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren te bereiken via
telefoonnummer 06 – 824 750 70.

Ontwerpnota bodembeheer De Ronde Venen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij de Nota Bodembeheer in ontwerp
hebben vastgesteld.
Door middel van deze Nota bodembeheer worden concrete richtlijnen gegeven voor een duurzaam beheer van de bodem.
De nota is grotendeels gebaseerd op wettelijk landelijk (generiek) voorgeschreven beleid. Op een aantal onderdelen is eigen
(gebiedsspecifiek) beleid geformuleerd.
Voor het vaststellen van de nota bodembeheer met een besluit volgen wij de openbare voorbereidingsprocedure
volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit pas genomen wordt, nadat er een
inspraakprocedure is geweest voor belanghebbenden.
Ter inzage
De ontwerpnota bodembeheer en de bijbehorende stukken zijn van 10 februari tot en met 24 maart 2022 in te zien bij de
balie in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht van maandag t/m donderdag 08.30-16.00
uur, vrijdag 08.30-12.30 uur. Telefonisch (0297 – 29 16 16) is het gemeentehuis te bereiken op maandag t/m donderdag
tussen 08.30 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.
Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpnota
en bijbehorende stukken naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor vragen kunt u
terecht bij Flip van Leeuwe van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren te
bereiken via telefoonnummer 06 – 824 750 70.

