
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 

Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen
Deel 3: Zorgboerderij Den Haring
Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier 
buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunnen ze zien in 
een serie korte films.

Sinds medio maart is elke maand een korte film te zien over een locatie voor dagbesteding, 
onder meer via www.derondevenen.nl/dementievriendelijk. 
In deel 1 stond het Dementie Trefpunt centraal, deel 2 ging over Buurderij van Dam in Wilnis.
•  Deel 3: Zorgboerderij Den Haring – dagbesteding in een landelijke omgeving 
  Op zorgboerderij Den Haring in Baambrugge staat de oudere mens met geheugenproblemen 

centraal. De omgeving is landelijk en de sfeer gemoedelijk. 

Dat zorgt ervoor dat zij zich snel thuis voelen. 
Sommigen vinden het alleen al prettig om 
rond te lopen op de boerderij, te genieten 
van de beesten, van de tuin, terwijl anderen 
graag helpen met het bereiden van de warme 
maaltijd. Niets moet, alles is bespreekbaar. 
De begeleiders van Den Haring gaan niet uit 
van de beperkingen van de ouderen, maar 
stimuleren, verbeteren en continueren juist 
wat ze wél kunnen. 

•  Meer weten? 
  Kijk op www.zorgboerderijdenharing.nl 
  of neem contact op met Nita Verhoef 
  via 06-4055 3305 of 
  info@zorgboerderijdehnharing.nl 

Deze serie korte films is een initiatief van de 
Alzheimer Cafés Abcoude en Vinkeveen en de 
gemeente. Het is onderdeel van de gezamenlijke 
inspanning van de gemeente en Tympaan–
De Baat om ook in coronatijd inwoners met 
dementie en hun mantelzorgers van informatie 
te voorzien. Alle filmpjes zijn te vinden op 
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk. 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

9 juni

Ontvang thuis
max. 4
personen

Groeps -
grootte max. 4
personen

Recreatie
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Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
Als het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen en we ons aan 

de basisregels houden, kunnen we stap voor stap de coronamaatregelen loslaten.

17 mei 2021

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april

Hbo en wo
open

28 april

Einde
avondklok

Ontvang thuis
max. 2
personen

Horeca buiten
open

Detailhandel
open

De stappen zijn op hoofdlijnen. Voor elke stap wordt bekeken of het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten genoeg is 
gedaald om de stap te kunnen zetten. Per sector gelden voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

21 juli

Ontvang thuis
max. 8
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Groeps -
grootte max.
8 personen

Nog geen datum

De basisregels en 
alle maatregelen
vervallen, zoals:

Mondkapjes-
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buiten open
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binnen
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Kunst- en
cultuur-
beoefening
binnen
toegestaan

Met toegangs -
testen meer
mogelijk

Met toegangs -
testen meer
mogelijk

Met toegangs -
testen meer
mogelijk
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De stappen zijn 
hoofdlijnen. Voor 
elke stap wordt 
bekeken of het aantal 
ziekenhuisopnames van 
coronapatiënten genoeg 
is gedaald om de stap te 
kunnen zetten. Per sector 
gelden voorwaarden 
voor opening, zoals 
een maximum aantal 
bezoekers.

Als het aantal 
nieuwe opnames van 
coronapatiënten in 
ziekenhuizen blijft 
dalen en we ons aan 
de basisregels houden, 
kunnen we stap voor stap 
de coronamaatregelen 
loslaten.

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



Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 20 – 21 mei 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

Houtzaagmolen 43 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel Z/21/182437 05-05-2021

Westerlandweg 13 in Mijdrecht Aanvraag OBM Z/21/182554 07-05-2021

Proostdijerdwarsweg 13 in 
Waverveen

Het aanleggen van twee dammen en twee in-/
uitritten

Z/21/182573 07-05-2021

Herenweg 43 A in Wilnis Verbouw woonhuis Z/21/182650 10-05-2021

Nabij Spoorlaan in Abcoude Plaatsen tijdelijke container Z/21/0004846 11-05-2021

Godebaltstraat 32 in Mijdrecht Voor het aanleggen van een uitweg Z/21/0004587 01-05-2021

Amsterdamsestraatweg 20 in 
Abcoude

Voor het aanleggen van een uitweg Z/21/0004842 10-05-2021

Turkoois nabij nummer 54 in 
Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke bouwkeet en mobiel toilet Z/21/0004827 10-05-2021

Herenweg 270 in Wilnis Voor het verbreden van een uitweg Z/21/0004631 03-05-2021

Nabij Groenland in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container Z/21/0005026 10-05-2021

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

't Markvelt 11 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak woning

Z/21/180072 12-02-2021

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
verzonden

Constructieweg 20 in Mijdrecht Het uitbreiden van het bedrijfspand Gerrijn BV Z/21/176940 10-05-2021

Demmerik 46 in Vinkeveen Het isoleren en verhogen van de woning Z/21/180685 12-05-2021

Vinkenkade 1c in Vinkeveen Het realiseren van 2 loopbruggen aan de 
voorzijde en verplaatsen van 1 brug aan de 
achterzijde van het perceel

Z/21/178585 13-05-2021

Turkoois nabij nummer 54 in 
Mijdrecht

Plaatsen tijdelijke bouwkeet en mobiel toilet Z/21/0004827 14-05-2021

Nabij Groenland in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container Z/21/0005026 17-05-2021

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.

Verleende omgevingsvergunning voor kappen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Verzenddatum

Constructieweg, nabij 
nrs. 27-33 in Mijdrecht

Kap van 6 essen 
(vanwege aanleg fietspad)

Kap (met herplant) Z/21/179168 06-05-2021

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.

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

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Verzenddatum

Dokter Koomansstraat 10 in Abcoude Het vervangen van het bestaande 
bijgebouw in achtererfgebied.

Z/21/182247 12-05-2021

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

Datum Evenement/
aanvraag Tijdstip Locatie Activiteit

dinsdag 20 juli t/m 
zaterdag 24 juli

Teenevent Dinsdag 20 juli tot en met vrijdag 23 juli 
18.45 uur – 23.45 uur
Zaterdag 24 juli 09.00 uur -13.00 uur

’t Speelwoud, nabij 
Pieter Joostenlaan 24 
3648 XR in Wilnis

Versterkt geluid

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 schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 4 juni 2021. 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.

Besluit Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een Drank- en 
Horecawet- en een exploitatievergunning zijn verleend: 
-   Hoofdweg 85C, 3641 PR in Mijdrecht d.d. 10 mei 2021 (verzenddatum 11 mei 2021)

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te 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. 

Mijdrecht, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Gosewijn van Aemstelstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 mei 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bébouw Midreth B.V. ontheffing hebben verleend om een tijdelijke 
bouwplaats in te richten aan de Gosewijn van Aemstelstraat 3641 AP in Mijdrecht. Dit in verband met de nieuwbouw 
appartementencomplex in opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van maandag 31 mei 2021 tot en met vrijdag 17 september 2021.
• Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer B. Broeke van Bébouw 
Midreth B.V. via 0297 - 76 01 00.

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 DA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Mijdrecht, verkeersbesluit inrichten openbare parkeerplaats tot 
gehandicaptenparkeerplaats nabij Botdrager 16

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel:

Werkzaamheden
Abcoude, verkeershinder Dorpszicht
De Dorpszicht is ter hoogte van huisnummer 3 op 26 mei en 27 mei van 8.00 uur tot 11.30 uur 
gedeeltelijk afgesloten. 
Deze maatregel is nodig voor het verwijderen en het plaatsen van dakkapellen met een 
autolaadkraan. Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer 
J.L.J.A. Uenk van Klaasen Dakkapellen via 0341-45 21 12.

Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting Marickenlaan
De Marickenlaan is ter hoogte van huisnummer 24 op 29 mei van 8.30 uur tot 12.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. Verkeer moet via tegengestelde richting er omheen rijden (andere rijbaan).
Deze maatregel is nodig voor een verhuizing waardoor een verhuiswagen de rijbaan blokkeert. 
Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd.

Vinkeveen, gehele wegafsluiting Groenlandse kade
De Groenlandse kade is ter hoogte van huisnummer 103 op 25 mei en 31 mei van 7.00 uur tot 18.00 
uur in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Voor voetgangers en fietsers en geldt deze wegafsluiting niet. De omleidingsroute wordt 
aangegeven met borden en het verkeer zal worden geregeld met verkeersregelaars.
Deze maatregel is nodig voor het op 25 mei reinigen, inspecteren en frezen van het riool en op 
31 mei de relining (rioolrenovatietechniek) van het riool.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer 
W. A. J. de Groot van Hendrikse Relinen via 0035-82 53 39 60.

Wilnis, gehele wegafsluiting Geerkade
De Brug aan de hoek van Spengen is op 26 mei van 7.00 uur tot 16.00 uur in zijn geheel afgesloten 
voor alle verkeer.

Deze maatregel is nodig voor een reparatie aan de brug waarvoor tijdens hijswerkzaamheden in 
de ochtend tijdelijk ook de Geerkade ter hoogte van huisnummer 24 zal zijn afgesloten.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met 
de toezichthouder P. Woudstra van de gemeente De Ronde Venen via 0297 – 29 18 83 of 
s.vandam@derondevenen.nl 



Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 20 – 21 mei 2021)

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Botdrager 16 in Mijdrecht.    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 21 mei 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te 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.

Ontwerp addendum Structuurvisie De Ronde Venen 2030
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 het ontwerp addendum van de 
Structuurvisie De Ronde Venen 2030 ter inzage ligt.

Inhoud
Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de bouw van sociale huurwoningen in de gemeente te bevorderen. 
Onder andere door vast te leggen dat voor nieuwe woningbouwprojecten het aandeel sociale huurwoningen minimaal 
30% moet bedragen. Maar niet bij ieder project is dit percentage haalbaar. Een vereveningsfonds sociale woningbouw 
maakt het mogelijk om het verplichte aandeel sociale woningbouw financieel te compenseren. Met de gelden die worden 
gestort in dit fonds kan het tekort aan sociale woningbouw elders in de gemeente gecompenseerd worden. Op deze wijze 
borgen we dat er in totaal gemiddeld 30% sociale woningbouw in de gemeente gerealiseerd wordt. Dit is een vorm van 
bovenplanse verevening. De gemeentelijke Structuurvisie moet hiervoor de basis bieden. De Structuurvisie De Ronde Venen 
2030 wordt hiervoor door middel van een aanvulling (addendum) aangepast. De aanvulling heeft betrekking op hoofdstuk 
7 uit de Structuurvisie. Hierin wordt aangekondigd dat de gemeente een vereveningsfonds instelt. 

Ter inzage
Het ontwerp addendum van de Structuurvisie is zowel op de website van de gemeente als op papier in te zien. Op de 
website www.derondevenen.nl vindt u het addendum onder “Bekendmakingen”. De papieren versie ligt ter inzage in het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerp addendum kunt u een afspraak maken 
door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met het klantcontactcentrum 0297 29 16 16.

Reageren
Binnen de inspraaktermijn kunt u mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp addendum van de Structuurvisie. 
Schriftelijke reacties richt u aan de Gemeenteraad, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor het inbrengen van een mondelinge 
reactie kunt u via m.heidema@derondevenen.nl een afspraak maken met mevrouw M. Heidema van de afdeling Ruimte. 

Ontwerp besluit tot verlening van een omgevingsvergunning Groot Mijdrechtstraat 17, 
onderdeel milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 17 mei 2021 het besluit genomen om de 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (oprichting) voor een bedrijf voor opslag van vet op het adres Groot 
Mijdrechtstraat 17 in Mijdrecht, aangevraagd op 31 januari 2021 te verlenen. De procedure is geregistreerd onder 
zaaknummer Z/21/176739  

Inzage
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 21 mei 2021 tot en met 2 juli 2021 

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht Archimedeslaan 6 te 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. 

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 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:
• Dick de Wit Totaal voor het adres:
Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie 
waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken vindt plaats vanaf 16 mei 2021 
t/m 15 augustus 2021. De duur van de werkzaamheden zal maximaal één werkdag zijn tussen 7:00 en 19:00 uur. 

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf 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 - 022 50 00.

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:
•  Gerrijn B.V. voor het adres: Constructieweg 20 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op de uitbreiding van de 

opslaghal met 500m2.
•  Brabebo B.V. voor het adres: Eerste Zijweg 2A in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het tijdelijk weer beschikbaar 

hebben van een eerder aan derden verhuurd opslagterrein.
•  Snoek Tuinen voor het adres: Lange Coupure 1A in Abcoude. De melding heeft betrekking op herbouw van het 

bedrijfspand.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf 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, 3584BA 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.


