
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 

Praat mee over geschikte gebieden voor 
zonnevelden en windmolens in De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen werkt hard aan de opwek van duurzame energie. Naast zonnepanelen 
op daken zoekt de gemeente ook naar gebieden voor de plaatsing van zonnevelden en 
windmolens. Dit zijn ‘zoekgebieden’. Over deze gebieden is nog geen besluit genomen. In mei 
en juni behandelt de gemeenteraad de zoekgebieden. Tijdens deze vergaderingen krijgt de 
gemeenteraad uitgebreid de kans om vragen te stellen en mee te praten over de zoekgebieden. 
Voordat de gemeenteraad een besluit kan nemen organiseert zij ook een inspreekavond. 
Inwoners vertellen dan hoe zij denken over de zoekgebieden. De inspreekavond is op 26 mei. 
Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. 

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid) geeft aan dat het belangrijk is dat de gemeenteraad 
alle informatie heeft voordat zij een besluit neemt over de zoekgebieden. ”Het is goed om te 
weten wat inwoners van de zoekgebieden vinden. Het inspreken is dus van enorm belang. Bij 
het zoeken naar geschikte plekken in de gemeente houden we zoveel mogelijk rekening met 
de zorgen van inwoners, de natuurwaarden, ons mooie landschap en de belangen van boeren. 
Maar uiteindelijk is het aan de raad om hier een besluit over te nemen.”

Nadat de gemeenteraad zoekgebieden bepaalt gaat de gemeente weer met inwoners in 
gesprek
Dat gebeurt tijdens het gebiedsproces. Het gebiedsproces start in het eerste zoekgebied. De 
gemeente stelt de zoekgebieden 1 voor 1 open onder leiding van een gebiedscoördinator. Die kijkt 
met inwoners, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden hoe zonnevelden en 
windmolens het beste in het landschap passen. De invloed van inwoners op dit proces is dus nog 
niet voorbij.  Dit alles legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. 
Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die moeten zich houden aan de 
opgestelde voorwaarden. 

Raadsleden stellen technische vragen op maandag 17 mei om 19.30 uur
Technische vragen zijn vragen van raadsleden over feiten of om verduidelijking. Zodat zij het 
voorstel van de zoekgebieden goed begrijpt en hun mening kunnen vormen. Deze vragen 
hebben geen politieke lading.  

Inspreekavond op woensdag 26 mei om 19.30 uur
Inwoners vertellen tijdens deze avond de gemeenteraad hoe zij denken over de zoekgebieden. 
De gemeenteraad luistert hiernaar. Soms stelt de raad ook vragen aan de insprekers. Door in 
te spreken kan de raad de verschillende belangen goed afwegen als zij hierover besluit. Meer 
informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. Als er veel insprekers zijn kan de raad 
besluiten een extra inspreekavond te organiseren. Deze extra inspreekavond staat gereserveerd 
op 25 mei. 

Aanmelden om in te spreken 
De gemeente vraagt inwoners die tijdens de raadsvergadering in willen spreken zich vóór 21 
mei aan te melden. Zodat de griffie een goed beeld heeft van het aantal insprekers. Dit kan 
telefonisch via 
0297 29 17 85 of 0297 29 18 89. Een e-mail sturen kan ook: m.degraaf@derondevenen.nl of 
j.jonker@derondevenen.nl. Vergeet niet het onderwerp waarover ingesproken wordt in de 
e-mail te benoemen. De definitieve deadline om aan te melden is 12.00 uur op woensdag 26 mei. 

Politieke commissie op woensdag 9 juni om 19.30 uur
Tijdens deze vergadering stellen raadsleden politieke vragen over het voorstel aan de wethouder. 
De raad besluit dan ook of het voorstel klaar is voor besluitvorming. 

Raadsvergadering op woensdag 30 juni om 19.30 uur
Tijdens deze vergadering praat de gemeenteraad met elkaar en de wethouder over het voorstel. 
Het is mogelijk om ook moties (opdrachten aan het college) en amendementen (wijzigingen in 
het voorstel) in te dienen en bespreken. 

Meer weten over duurzaamheid?
Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame 
stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief 
via www.derondevenen.nl/duurzaam. 

Koninklijke 
onderscheiding voor 
13 inwoners
13 inwoners van 
De Ronde Venen 
zijn maandag 
26 april verrast 
met een koninklijke 
onderscheiding. 11 van 
hen zijn benoemd 
tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 
1 persoon is benoemd 
tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau en 1 persoon tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
met de Zwaarden. 12 van hen ontvingen 
hun onderscheiding thuis uit handen 
van burgemeester Divendal. 1 inwoner 
kreeg zijn lintje uit handen van minister 
Bijleveld van Defensie.  

Lid in de Orde van Oranje Nassau:
Bert van Asselen (Vinkeveen)
Huub van Bemmelen (De Hoef)
Roeline Elzes (Wilnis)
Henk van Kessel (Abcoude)
Wim Klaassen (Mijdrecht)
Corry Langeveld-Droogh (Abcoude)
Jan Loman (Mijdrecht)
Jenny Loman (Mijdrecht)
Gerard van Scheppingen (De Hoef)
Marianne Walma (Wilnis)
Fred Wessel (Abcoude)

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Eliza Verhoef-Stoof (Wilnis) 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau met 
de Zwaarden
Elias Woudenberg (Abcoude)

13 inwoners
13 inwoners van 
De Ronde Venen 
zijn maandag 
26 april verrast 
met een koninklijke 
onderscheiding. 11 van 
hen zijn benoemd 
tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 
1 persoon is benoemd 

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
en op maandag van 16.00 tot 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 servicepunt is gesloten voor bezoek. 
Wel tijdens de gebruikelijke openingstijden 
bereikbaar via telefoon en e-mail. Voor hulp 
of vragen bel 0297- 58 76 00 of mail naar 
info@servicepuntderondevenen.nl. Kijk op 
www.servicepuntderondevenen.nl voor alle 
actuele informatie.

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



Werkzaamheden
Vinkeveen, verkeershinder Waverbancken
Een aantal parkeerplaatsen aan de Waverbancken zijn ter hoogte van huisnummers 23 tot en 
met 31 op 4 mei afgesloten. In verband met de werkzaamheden vragen wij u vriendelijk deze dag 
hier niet te parkeren. Deze maatregel is nodig voor het maken van een boogzinker in opdracht 
van Ziggo B.V. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
mevrouw B. Goffi van BAM Infra Telecom B.V. via 0348 47 98 40.

De Ronde Venen, asfalt-onderhoud werkzaamheden op verschillende locaties
Van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 mei worden er op 3 verschillende locaties in De Ronde 
Venen asfalt-onderhoud werkzaamheden uitgevoerd. De plaatsen waar de werkzaamheden 
plaatsvinden zijn:
- Herenweg in Vinkeveen ter hoogte van huisnummer 148B / 150 / 152 (dit is een doodlopende 
oprijlaan direct naast oprit N201)
- Donkereind in Vinkeveen ter hoogte van huisnummer 32
- Molenland in Mijdrecht ter hoogte van fietspad Burgemeester Padmosweg
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer geregeld door verkeerbegeleiders. 

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden is als volgt:

Herenweg in Vinkeveen 
Vrijdag 14 mei van 7:00 uur tot Maandag 17 mei 12:00 uur; doorgang oprijlaan is niet mogelijk. 

Donkereind in Vinkeveen
Maandag 17 mei van 07:00 tot 13:00 uur; doorgang voor huisnummer 32 is niet mogelijk.

Molenland in Mijdrecht 
Vrijdag 14 mei van 07:00 tot 16:00 uur; doorgang van Molenland richting Bozenhoven ter hoogte 
van Burgemeester Padmosweg en visa versa is met enig oponthoud mogelijk.
Maandag 17 mei van 07:00 tot 20:00 uur; doorgang Molenland tussen Burgemeester Padmosweg 
en Herenweg is niet mogelijk. 
Dinsdag 18 mei van 07:00 tot 16:00 uur; doorgang van Molenland richting Bozenhoven ter 
hoogte van Burgemeester Padmosweg en visa versa is met enig oponthoud mogelijk. Heeft u nog 
vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met de toezichthouder 
P. Woudstra van gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 83. 

Groene tip voor het voorjaar: door tuinen of balkons 
te vergroenen worden ze mooier, levendiger én 
klimaatbestendig 
Een oppervlak met minder tegels ( of een andere verharding) heeft veel voordelen. Het regenwater 
kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Daarnaast wordt de tuin of het balkon 
op hete zomerse dagen minder warm en biedt het leefruimte aan vogels, bijen en vlinders. 

Stenen eruit en dan?
Wanneer de stenen weggehaald zijn, blijft er een dor zandpakket over. Planten kunnen hier niet 
goed op groeien. Graaf het zand af en spit de grond eronder los. Bij kleigrond kun je een deel van 
het vrijgekomen zand mengen door de klei. Vul vooral de plek aan met goede tuinaarde om de 
bodem te verbeteren en voeg beplanting toe die geschikt is voor de plek.

Creëer een walhalla voor insecten
En kies voor zoveel mogelijk verschillende soorten bloeiende planten. De beste manier om 
vlinders naar de tuin te lokken is met nectarplanten. De meeste soorten hebben mooie 
bloemen, zoals IJzerhard (Verbena), Kattenstaart (Lythrum), Rode Zonnehoed (Echinacea) en 
herfstanemonen (Anemone x hybrida).Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

De gemeente De Ronde Venen heeft op 30 april 2021 een besluit genomen op de aanvraag met 
zaaknummer Z 21 176473 voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor bedrijf 
MNE B.V. op het adres Groot Mijdrechtstraat 17-G1 in Mijdrecht. De vergunning is verleend. Dat 
betekent dat er geen milieueffectrapport nodig is vanwege het opslaan van schroot.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De 
stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaarmogelijkheid
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde 
Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 
30 april 2021  en bedraagt zes weken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- De naam en adres van indiener
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u wilt voorkomen dat op korte 
termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de 
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt een verzoek om voorlopige 
voorziening alleen indienen 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 Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw 
verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Midden-Nederland via https://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.

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:

• Schildersbedrijf Van Asselen voor het adres:
Spoorlaan 37C in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op de opslagloods voor de opslag van 
verf, gereedschappen, een aanhanger en steigerdelen.

• Fa. W.P. Kuiper & Zn voor het adres:
Bovenkamp 6 in Abcoude. De melding heeft betrekking op het veranderen van het bedrijf. Er 
zijnmomenteel 2 bedrijven, Fa. W. p. Kuiper.& Zn Verhuis- & Transportbedrijf en Opslag en 
garage Eddy Westland, in het zelfde bedrijfspand gevestigd: Deze 2 bedrijven worden samen 
gezien als 1 milieu-inrichting. Binnen de inrichting vindt onderhoud plaats aan voertuigen van 
derden en opslag van gevaarlijke stoffen. Het overige deel van het pand wordt gebruikt voor 
de opslag van materialen. Aan de buitenzijde van de inrichting is een wasplaats gelegen met 
een niet gekeurde vloeistofdichte vloer. Hierdoor moet de vloer als vloeistofkerend worden 
beschouwd. De wasplaats wordt niet meer gebruikt.

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 088-0225000.



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 17 – 30 april 2021)

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

Herenweg 17 A in Vinkeveen Het bouwen van een bijbehorend bouwwerk / 
overkapping in achter erfgebied.

Z/21/181241 09-04-2021

Proostdijstraat 39 in Mijdrecht Plaatsen blokhut op schoolplein Z/21/181507 15-04-2021

Dorpsstraat 15 in Baambrugge Vervanging garagedeur Z/21/181513 15-04-2021

Viergang 73 in Mijdrecht Het realiseren van een dakkapel Z/21/181566 16-04-2021

Viergang 99 in Mijdrecht Het realiseren van een dakkapel Z/21/181596 19-04-2021

Kromme Mijdrecht 17 A in de Hoef Uitbreiding machineberging en sloop 
bestaande schuren

Z/21/181621 19-04-2021

Bovendijk 16 A in Wilnis Uitbreiding parkeerplaats Golfpark Wilnis Z/21/181695 20-04-2021
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

Groenlandsekade 54 Vinkeveen Het aanbrengen van een grondwaterkering Z/21/177074 19-04-2021

Gein-Noord 80 in Abcoude Herbouw van een schuur Z/21/176963 19-04-2021

Herenweg 144 G in Vinkeveen Plaatsen van een dakopbouw voor een extra 
woning

Z/21/177889 19-04-2021

Herenweg 193A in Vinkeveen Vernieuwen bovenbouw ark op bestaande 
arkenbak op bestaande ligplaats

Z/21/178412 19-04-2021

Koppelland 15 in Abcoude Voor het vergroten van woning Koppelland 15 Z/21/178451 20-04-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Laan van Binnenrust 1 in Abcoude Het wijzigen van winkel- naar woonfunctie Z/20/159242 06-04-2020

Baambrugse Zuwe 174 in 
Vinkeveen

Nieuwbouw van een woning Z/20/175294 20-04-2021

Midrethstraat 47 in Mijdrecht Aanpassing kozijnen voor en achterzijde Z/21/177015 20-04-2021

Rietveld 14 in Mijdrecht Vervangen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Z/21/179487 20-04-2021

Sandbergstraat 14 in Abcoude Het bouwen van een bijgebouw Z/21/178584 21-04-2021

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Rijksstraatweg 12 Baambrugge Aanvraag aanbrengen kozijnen in monument Z/21/179456 21-04-2021

Rijksstraatweg 12 Baambrugge Het plaatsen van een glazen overkapping over 
het terras

Z/21/179459 21-04-2021

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 - 
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

Ten westen van Gagelweg 6 in 
Wilnis

Herbouwen van een landbouwbrug Z/21/178571 20-04-2021

Hoogstraat 19 in Abcoude Voor het maken van een schuifraam 
Hoogstraat 19

Z/21/179366 21-04-2021

Vergunningsvrije omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding vergunningsvrij is bevonden:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum

Gein-Noord 80 in Abcoude Het plaatsen van een tijdelijk dam tbv bouw 
schuur

Z/21/176979 15-04-2021

Waverdijk 5 in Waverveen Graven van een proefsleuf voor onderzoek 
dekking boven uitstroombak

Z/21/179303 20-04-2021

Aangevraagde evenementenvergunning B-categorie
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/Aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

Dinsdag 24 tot en met 
zaterdag 28 augustus 

Abcouder Feestweek Van 16.00 uur tot 02.00 uur Hotel café 
restaurant 
Koekenbier, 
Hoogstraat 
13 3645 BP in 
Abcoude

Versterkt geluid:
Dinsdag 24 en 
woensdag 25 
augustus tot 
01.00 uur
Donderdag 26 tot 
en met zaterdag 
28 augustus tot 
01.30 uur

De aanvraag ligt voor een periode van 6 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 11 juni 
2021. Deze kan schriftelijk 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.

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:

• Kavégas B.V., Meikade 61, 6744 TC Ederveen, voor het vervoer van propaan UN 1965, klasse 2 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: 2 mei 2021).

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’.

  Vinkeveen, verkeersmaatregel inrichten openbare parkeerplaats tot 
gehandicaptenparkeerplaats nabij Cuilensmeer
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. 
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Cuilensmeer 43 in Vinkeveen.    
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 7 mei 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

  Mijdrecht, verkeersmaatregel inrichten openbare parkeerplaats tot 
gehandicaptenparkeerplaats nabij Stadhouderlaan
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. 
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Stadhouderlaan 89 in Mijdrecht.    
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 30 april 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

  Mijdrecht, verkeersmaatregel inrichten openbare parkeerplaats tot 
gehandicaptenparkeerplaats nabij Bonkelaar
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. 
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Bonkelaar 88 in Mijdrecht.    
Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 30 april 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 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 Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Stationslocatie Mijdrecht’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 
3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad 
van De Ronde Venen op 6 april 2021 het bestemmingsplan ‘Stationslocatie Mijdrecht’ (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0736.BP011stationslocmy-va02) gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 2 mei 2021 gedurende zes weken 
ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:
-  De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De 

stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

-  De verbeelding van het authentieke bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
-  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
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Inhoud 
Het plangebied van het bestemmingsplan is gelegen tussen het centrum van Mijdrecht en het Bedrijventerrein Mijdrecht. Op de 
oude stationslocatie in Mijdrecht worden maximaal 80 woningen gebouwd, waarvan de helft van het woningbouwprogramma 
bestaat uit woningen in de sociale huursector. Met de ontwikkeling van de Stationslocatie zorgt de gemeente ervoor dat de 
druk op de sociale huurmarkt afneemt. De sociale huurwoningen zijn bestemd voor vergunninghouders, inwoners die gebruik 
willen maken van wonen met zorg, starters en doorstromers. De andere helft van het woningbouwprogramma zal bestaan uit 
vrijesectorwoningen. De wens is om het huidige braakliggende terrein her te ontwikkelen tot een centrum-dorps woonmilieu 
met een mix aan verschillende doelgroepen waar het prettig wonen en verblijven is. 

Wijzigingen 
Het bestemmingsplan is, naar aanleiding van ingestelde beroepen, gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de vaststelling 
in 2019. Het betreft alleen wijzigingen op de verbeelding. Op de verbeelding zijn bouwvlakken marginaal verschoven en zijn 
er in het woongebied zones opgenomen waar wonen wordt uitgesloten. 

Beroep
Van 2 mei 2021 tot en met 14 juni 2021 kan door belanghebbenden beroep ingesteld worden tegen de wijzigingen t.o.v. 
het eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘Stationslocatie Mijdrecht’ in 2019. Beroep kan worden ingesteld bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal procederen. Meer 
informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Verordening Raadsenquête De Ronde Venen 2021
De raad van De Ronde Venen heeft besloten de Verordening Raadsenquête De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit besluit 
is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 13 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-112559.html te vinden. De verordening is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/De%20Ronde%20Venen/656560/CVDR656560_1.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Archiefverordening De Ronde Venen 2021
De raad van De Ronde Venen heeft besloten de Archiefverordening De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit besluit is 
bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 9 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-110068.html te vinden. De verordening is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/De%20Ronde%20Venen/656454/CVDR656454_1.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Beheerregeling informatiebeheer De Ronde Venen 2021
Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten de Beheerregeling informatiebeheer 
De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 9 april 2021 en 
is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-110063.html te vinden. De regeling is hier https://decentrale.
regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/656453/CVDR656453_1.html te vinden op 
www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen
Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling 
energiebesparende maatregelen woningen vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 
op 22 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-125727.html te vinden. De gewijzigde 
regeling is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/641042/
CVDR641042_2.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Offi  ciële publicatie
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 www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving 
vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden. 


