
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 

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.

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

Dorpsbrug in Abcoude Funderingsherstel verzakte kademuur Z/20/174954 17-12-2020

Droogmakerij 10 in Wilnis Voor het plaatsen van een dakkapel Z/20/174994 18-12-2020

Stationsstraat 14 B in Abcoude Aanlegvergunning graven gat tbv 
zwembad

Z/20/175121 21-12-2020

Proostdijstraat 38 in Mijdrecht Aanvraag draagmuur Proostdijstraat 38 
Mijdrecht

Z/20/175148 21-12-2020

Herenweg 250 in Wilnis Nieuwbouw woonhuis Herenweg 250 Z/20/175146 21-12-2020

Herenweg 282 in Vinkeveen Vernieuwbouw woning Herenweg 282 
Vinkeveen

Z/20/175171 22-12-2020

Rondweg 3 A in Mijdrecht Nieuwbouw 39 woningen Stationslocatie 
Mijdrecht

Z/20/175206 22-12-2020

Donkervlietse Binnenweg 3 in 
Baambrugge

Voor het renoveren en uitbreiden van de 
bestaande woning

Z/20/175262 23-12-2020

De Duiker 9 in Wilnis voor het verbouwen van een woonschip Z/20/175284 24-12-2020

Groot Mijdrechtstraat 13 in Mijdrecht Rectificatie: Het ontgraven en dempen 
van oppervlaktewater gepubliceerd op 
04-08-2020

Moet zijn: bouwen damwandconstructie

Z/20/167393 08-12-2020

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

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:

• VRT International B.V. voor het adres:
 Groot Mijdrechtstraat 13 in Mijdrecht. 
 De melding heeft betrekking op vergroten van het
 opslagterrein door het dempen van een bestaand
 wateroppervlak (940 m2), het graven van een nieuw
 wateroppervlak (364 m2) en het compenseren van het
 resterende wateroppervlak (687 m2).

• Gebroeders Van Walraven voor het adres:
 Nijverheidsweg 26 (ook 17 C en D)  in Mijdrecht. 
 De melding heeft betrekking betreft het bouwen van
 een nieuw magazijn (750 m2), het slopen van een
 kantoordeel (250 m2) en het bouwen van een nieuw
 kantoor met vier verdiepingen (1.000 m2).

• de Kantine Mijdrecht voor het adres:
 Dorpsstraat 42A in Mijdrecht. 
 De melding heeft betrekking op het oprichten van een
 horeca bedrijf (‘de Kantine Mijdrecht’).
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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.

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

Vergaderingen 
raadscommissies
Volgende week zijn er twee bijeenkomsten 
van de raadscommissies. 
Een greep uit de agendapunten: 

Woensdag 13 januari: Ruimtelijk Zaken en 
Publieke Werken & Algemeen Bestuurlijke 
Zaken
- Voortgang en overige ontwikkelingen
- Eindrapport onderzoek Veenweidebad
- Informatienota resultaten Zon en Windkaart

Donderdag 14 januari: Algemeen Bestuurlijke 
Zaken
- Voortgang en overige ontwikkelingen
- Uitgangspunten begroting 2022 
 recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Informatienota voortgangsinformatie  
 toezicht en handhaving Vinkeveense  
 Plassen

Inbreng van inwoners
De vergaderingen starten om 19.30 uur. 
Inwoners kunnen digitaal een inbreng 
hebben door van tevoren te mailen naar 
m.degraaf@derondevenen.nl of 
j.jonker@derondevenen.nl met vermelding 
van het onderwerp waarop u wilt reageren. 

Als u persoonlijk in de vergadering wilt 
meespreken, kunt u zich tevoren aanmelden. 
Dat kan door een mail te sturen aan één van 
de adressen hierboven of door te bellen met 
0297 - 29 17 85 of 0297 - 29 18 89.

U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van 
de vergadering aanmelden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en een volledige en 
actuele agenda op www.derondevenen.nl > 
bestuur en organisatie > gemeenteraad



Wet Milieubeheer (vervolg)
• Maatschap G.B. Roeleveld en E.G. Roeleveld-Nap voor het adres:

Poelweg 2 in Waverveen. 
 De melding heeft betrekking op het stoppen met het houden van varkens binnen de inrichting. In de nieuwe, gemelde
 situatie worden er meer melkkoeien, vrouwelijk jongvee en schapen gehouden. In de voormalige varkensstal C vindt in
 de gemelde situatie opslag plaats.

• Veehouderij Bouthoorn V.O.F. Waverveen voor het adres:
 Botsholsedijk 1 in Waverveen. 
 De melding heeft betrekking op het bouwen van een berging voor hooi, stro en werktuigen. Ook wordt de bestaande
 werktuigenberging uitgebreid met een opslag voor kleine balen hooi en stro. Het aantal dieren dat binnen de inrichting
 gehouden wordt wijzigt niet ten opzichte van de eerder gemelde situatie.

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 telefonisch een afspraak maken met een medewerker 
van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088-022 50 00.

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

Stationsstraat 60 in Abcoude Voor het aanbrengen van een vlonder Z/20/170284 21-12-2020

Ridderschapstraat 15 in Mijdrecht Het plaatsen van een schutting aan de 
voorzijde van de woning

Z/20/170829 21-12-2020

Jonkersgang 8 in Abcoude Uitbreiden van de woning middels een 
aanbouw

Z/20/172569 22-12-2020

Provinciale weg 2 in Vinkeveen Herbouw huisstal Z/20/173027 24-12-2020

Conincksmeer 14 in Vinkeveen Aanvraag dakopbouw Z/20/173228 24-12-2020

Tienboerenweg 15A in Mijdrecht Het verbouwen van de woning en het 
verbouwen van de hooiberg tot Bed & 
Breakfast

Z/20/172184 23-12-2020

Vinkenkade 75 in Vinkeveen Vervangen beschoeiing Vinkenkade 75 Z/20/170969 28-12-2020

Baambrugse Zuwe 115 A in Vinkeveen Vervangen boothuis Vinkeveen Z/20/172719 29-12-2020

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Vinkenkade 77R034 Vinkeveen Aanvraag onderheid terras Z/20/173025 22-12-2020

Plevierenlaan 21 in Vinkeveen Plaatsen handelsreclame Z/20/172289 21-12-2020

Burgemeester van Trichtlaan 94 in 
Wilnis

Plaatsen dakkapel op het voordakvlak 
woning

Z/20/173470 22-12-2020

Dorpszicht 3 in Abcoude Aanvraag 2 dakkapellen Z/20/170317 22-12-2020

Baambrugse Zuwe 118 in Vinkeveen Diverse werkzaamheden op het 
buitenterrein.

Z/20/170317 22-12-2020

Gosewijn van Aemstelstraat 12 in 
Mijdrecht

Het verplaatsen van 3 kozijnen vanuit de 
kopgevel naar de achtergevel

Z/20/174653 23-12-2020

Gein-Noord 68 en Gein-Zuid 42 (THV) 
in Abcoude

Het legaliseren van 2 bestaande 
hoogspanningsmasten

Z\20\174663 23-12--2020

Het perceel tegenover 
Korenmolenweg huisnummer 4 in 
Wilnis

Aanvraag omgevingsvergunning voor 
plaatsen erf- of perceelsafscheiding

Z/20/173563 24-12-2020

Irenestraat 3 E in Wilnis Het herbouwen van een bedrijfsgebouw Z/20/172999 24-12-2020

Groot Mijdrechtstraat 13 in Mijdrecht Bouwen damwandconstructie Z/20/167393 29-12-2020

Kerkplein 26 in Abcoude Aanpassing van de beglazing in de voor- 
en achtergevel

Z/20/173097 30-12-2020

Langs de Dwarskade in Abcoude Kappen van 56  bomen, in verband met 
groot onderhoud en versteviging van de 
waterkerende dijk 

Z/20/170379 08-01-2020

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

Amsterdamsestraatweg 10 in Abcoude Aanvraag damwand voor nieuwe 
ontsluiting

Z/20/173767 24-12-2020

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.

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

Proostdijerdwarsweg 13 in Waverveen Aanvraag 2 dammen met 
proostdijerdwarsweg 13

Z/20/169470 24-12-2020

Mennonietenbuurt 22 in Amstelhoek Aanvraag aanlegplaats/steiger voor bootje Z/20/170123 30-12-2020

Vinkeveen, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan Achterbos
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 januari 2021 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 
Achterbos 3645 CA in Vinkeveen
. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van maandag 4 januari tot en met woensdag 1 september 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 Loopveltweg
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 januari 2021 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 
Loopveltweg 3645 LK in Vinkeveen. Dit in verband met een verbouwing van een woning.

De ontheffing geldt van dinsdag 29 december 2020 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.

Verordeningen
De raad heeft op 16 december 2020 de volgende verordeningen vastgesteld:
- Verordening watertoeristenbelasting 2021
- Verordening rioolheffing 2021
- Legesverordening De Ronde Venen 2021
- Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
- Verordening afvalstoffenheffing 2021
- Verordening hondenbelasting 2021
- Verordening marktgelden 2021
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
- Verordening parkeerbelastingen 2021
- Verordening liggeld woonschepen 2021
- Verordening toeristenbelasting 2021
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
- Verordening forensenbelasting 2021
- Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening De Ronde Venen 2021

Beleidsregels
Het college heeft op 15 december 2020 de Beleidsregels inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten 
De Ronde Venen 2021 vastgesteld. 

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. 

Hoogte subsidieplafond gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden 
De Ronde Venen 2021
Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat door de gemeenteraad is besloten 
het subsidieplafond voor het jaar 2021, conform artikel 2 lid 2 van de 1e wijziging Subsidieverordening gemeentelijke 
monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015, vast te stellen op € 46.800,-. Dit is het bedrag dat voor het 
komend jaar ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van instandhoudingssubsidies. 

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en (benoemde) beeldbepalende panden kunnen 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. 

Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 1 – 8 januari 2021)



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 1 – 8 januari 2021)
Hoogte subsidieplafond gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden 

De Ronde Venen 2021 (vervolg)
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 door op de gemeentelijke website 
www.derondevenen.nl het zoekwoord ‘monumentensubsidie’ in te vullen. 
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 e-mail sturen naar cultuurhistorie@derondevenen.nl. of u kunt, via het Klant Contact 
Centrum van de gemeente (0297 – 291616) terecht bij de medewerker cultuurhistorie. 

Besluit omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen) Constructieweg 25A in 
Mijdrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben aan Multifill B.V., Constructieweg 25A in Mijdrecht 
een omgevingsvergunning verleend voor een milieuneutrale verandering van een afvulbedrijf. 

Inzien
Het besluit ligt met de bijbehorende stukken van 8 januari tot en met 19 februari 2021 ter inzage. U kunt het besluit na 
afspraak (088–0225000) inzien bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht (maandag t/m vrijdag 
van 08:30 tot 12:30 uur) of na afspraak (0297-291616) bij de balie Omgevingszaken in het gemeentehuis van gemeente De 
Ronde Venen (maandag t/m vrijdag tussen 08:30 tot 11:30).

Reageren
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.


