Ofﬁciële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Colofon
Telefoonnummer:
0346 25 40 00
Postadres:
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
www.stichtsevecht.nl
Bezoekadres:
• Centrale dienstverlening:
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. U
bent welkom van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 - 12.30 uur zonder afspraak. Van
12.30 - 17.00 uur alleen bezoek op afspraak.
• Servicepunt Breukelen:
Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen.
Op maandag tot en met donderdag geopend
van 9.00 - 12.00 uur.
• Servicepunt Loenen:
Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de
Vecht. Op maandag tot en met donderdag
geopend van 13.00 - 16.00 uur.

Omgevingsvergunningen kunnen worden
onderverdeeld in vergunningen die worden
voorbereid met de reguliere (korte) voorbereidingsprocedure en vergunningen die worden
voorbereid met de uitgebreide (langere) procedure. De reguliere voorbereidingsprocedure
kent een beslistermijn van acht weken. Deze
termijn mag eenmalig verlengd worden met zes
weken. Bij niet tijdig beslissen wordt de vergunning van rechtswege verleend. De uitgebreide
voorbereidingsprocedure kent een beslistermijn
van 26 weken. Dit is echter geen fatale termijn;
bij niet tijdig beslissen wordt de vergunning niet
van rechtswege verleend.
Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
U hebt de mogelijkheid om onderstaande
aanvragen op het gemeentekantoor in te zien.
U kunt hiervoor een afspraak maken met het
Omgevingsloket, bereikbaar op telefoonnummer 0346 25 40 00. U kunt in dit stadium nog
geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.
• Karel Doormanweg 10 Breukelen
het wijzigen van de gevelsigning C1000
ontvangen: 13 december 2011
• ‘t Heijcop 3 t/m 520 Breukelen
het verwijderen van het asbesthoudende
zeil in de keukens
ontvangen: 9 december 2011
• Straatweg 25 Breukelen
het gedeeltelijk slopen
van een gebouw (Weijer)
ontvangen: 14 december 2011
• Portengen 25 Kockengen
het kappen van een boom
ontvangen: 14 december 2011
• Spengen 17 Kockengen
het verwijderen van een asbesthoudend dak
ontvangen: 1 december 2011
• Kerklaan 6 Loenen aan de Vecht
het dempen van twee slootjes
ontvangen: 14 december 2011
• Middenhoek 25 Loenen aan de Vecht
het wijzigen van de gevel aan de voorzijde
van de woning
ontvangen: 9 december 2011
• Slotlaan 2 Loenersloot
het vervangen en verplaatsen van de schuur
ontvangen: 11 december 2011
• kadastraal bekend gemeente Maarssen,
sectie K, nr. 1209
het oprichten van een woning
met schuur/overkapping
ontvangen: 9 december 2011
• Doornhoecklaan 34 Maarssen
het uitbreiden van de woning
op de eerste verdieping
Ontvangen: 10 december 2011
• Duivenkamp 827 Maarssen
het vervangen bestaande houten gevel
voor metselwerk
ontvangen: 14 december 2011
• Spechtenkamp 247 Maarssen
het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van de woning
ontvangen: 12 december 2011
• Klompweg 37 Nigtevecht
het vernieuwen van een damwand
en het plaatsen van twee afmeerpalen
ontvangen: 11 december 2011
Verlenging beslistermijn
voor een omgevingsvergunning
Regulier:
• Nabij Provincialeweg N401
en Wagendijk 69 Kockengen
het bouwen van twee aanlegsteigers
ten behoeve van voetveer
Verleende omgevingsvergunning
Regulier:
• De Plassen Noord 247 Breukelen
het vernieuwing van de beschoeiing
verzonden: 12 december 2011
• Noordelijke Kievitsbuurt
(achter Scheendijk 7) Breukelen
het vernieuwen van de beschoeiing
verzonden: 15 december 2011
• Shell-tankstation langs Rijksweg A2
Breukelen
aanpassingen in de verkoopruimte
bij het Shell-tankstation “Ruwiel”
verzonden: 15 december 2011
• Scheendijk (eiland in zuidelijke
Kievitsbuurt) Breukelen
het vernieuwen van een beschoeiing
verzonden: 13 december 2011
• Zandpad 53 Breukelen
het plaatsen van een tijdelijke noodbrug
verzonden: 12 december 2011
• De Werf 2/2a/3 Loenen aan de Vecht
het realiseren van een inrit
verzonden: 13 december 2011
• Binnenweg 8 Loenersloot
het wijzigen van de voorgevel
verzonden: 14 december 2011
• Burg. Huydecoperhof 3 Maarssen
het onderkelderen van de woning
verzonden: 14 december 2011
• Oukoop 5 Nieuwer Ter Aa
het herbouwen van de jongveestal
annex werktuigenberging
verzonden: 9 december 2011
Uitgebreid:
• Harmonieplein 2 Maarssen
gebruiksvergunning t.b.v. buitenschoolse
opvang voor kinderen
verzonden: 9 december 2011
Verleende reguliere bouwvergunning
• Vreelandseweg 97 Nigtevecht
het oprichten van een bijgebouw
en het vernieuwen van de entree
verzonden: 14 december 2011
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift
indienen. Dit moet schriftelijk binnen

zes weken na genoemde verzenddatum van
het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en
adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening, een aanduiding van het
besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en
de gronden van bezwaar. Het bezwaarschrift
moet worden ingediend bij burgemeester en
wethouders van gemeente Stichtse Vecht,
Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.
Het indienen van een bezwaarschrift schort
de werking van het besluit, en de eventuele
gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is
van een spoedeisend belang kan de bezwaarmaker vooruitlopend op de beslissing op het
bezwaarschrift een voorlopige voorziening
bij de rechtbank vragen. Dit kan door middel
van het sturen van een verzoekschrift aan de
Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht, sector bestuursrecht,
Postbus 13023, 3507 LA te Utrecht. Bij het
verzoekschrift dient een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen bezwaar
wordt ingediend gevoegd te zijn. Voorts moet
onderbouwd worden waarom er sprake is van
een spoedeisend belang. Aan deze procedure
zijn kosten verbonden.
Ingetrokken aanvraag
omgevingsvergunning
• Oud Over 113 ws Loenen aan de Vecht
het kappen van een boom
verzonden: 13 december 2011
Geen zienswijzen ontvangen op ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen
• Spengen 12 Kockengen;
• Albrechtlaan 4 Loenen aan de Vecht;
• Bisonspoor 4000 Maarssen.
Aanvragen omgevingsvergunning
buiten behandeling
Regulier:
• ter hoogte van Huyck Aertsenstraat 1
Breukelen
het plaatsen van schaftketen,
opslagunits, containers en toiletunits
verzonden: 14 december 2011
• Sluysoort 48 Maarssen
het plaatsen van een airconditioning
regelunit op het dak van de woning
verzonden: 14 december 2011
• Laan van Niftarlake 101 Tienhoven
het vernieuwen van het dak van het
monumentale pand Het Olde Regthuys
verzonden: 14 december 2011
Kennisgeving voornemen:
ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen met betrekking tot de
volgende aanvraag:
• Dorpsstraat 62 Loenen aan de Vecht
het renoveren van het dak van de theekoepel
activiteiten: bouwen, rijksmonumenten
(uitgebreid)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking met
bijbehorende stukken liggen met ingang van
22 december 2011 gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentekantoor te Maarssen.
Tijdens de periode van terinzagelegging kan
een ieder, bij voorkeur schriftelijk zijn mening
(zienswijze) geven over het voornemen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan
burgemeester en wethouders. Alleen belanghebbenden kunnen op basis van naar voren
gebrachte zienswijzen beroep instellen tegen
de deﬁnitieve beschikking.
Vergunningsvrij
• Floraweg 16 Maarssen
het kappen van een boom
verzonden: 13 december 2011
• Kaatsbaan 48 Maarssen
het realiseren van een terras aan de zijkant
van het restaurant Belle van Zuylen
verzonden: 14 december 2011
• Dorpsstraat 12 Oud-Zuilen
het kappen van een boom
verzonden: 13 december 2011

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht 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
landbouw milieubeheer hebben ontvangen
van Landbouwbedrijf Van Weerdenburg voor
het uitbreiden van de bestaande rundveestal,
op het adres Ter Aase Zuwe 4A, 3626 AR
Nieuwer Ter Aa;
• zij meldingen op basis van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
• RWZI Maarssen voor het veranderen van de
bovengrondse (5000 liter) aluminiumchloride
tank, op het adres Diependaalsedijk 120,
3601 GN Maarssen;
• Smederij N.W. v.d. Vlist voor het oprichten
van een smederij, op het adres Straatweg
1F, 3604 BA Maarssen;
• Maatschap Doornenbal voor het plaatsen
van een propaantank (1800 liter), op het
adres Zandpad 22, 3621 NL Nieuwersluis;
• Corduco Vastgoed bv voor het oprichten van
een jachthaven met 40 ligplaatsen en brasserie, op het adres Daalseweg 79-81, 3611
AA Oud-Zuilen
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk
om hierover zienswijzen naar voren te brengen
of beroep in te stellen.
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De stukken zijn digitaal in te zien via de website www.milieudienstnwu.nl, rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet. De stukken zijn ook in
te zien op het gemeentekantoor te Maarssen,
hiervoor dient u eerst een afspraak te maken
met een medewerker van het Omgevingsloket
via telefoonnummer 0346 25 40 00.

Algemene Plaatselijke Verordening

• Vergunning voor het organiseren van een
Kerstmarkt op zondag 18 december 2011
van 12.00 tot 18.00 uur op de Kerkbrink
in Breukelen is verleend aan Winkeliersvereniging Breukelen, Kerkbrink 25 te Breukelen
(vergunning 07-12-2010).
• Vergunning is verleend voor het exploiteren
van aankondigingsborden in de werkgemeente Maarssen van 01-08-2011 tot en
met 31-12-2012 aan Driehoek Buitenreclame
Benelux B.V. Rielseweg 810 te Tilburg
(verzonden 09-12-2011).
• Vergunning voor de verkoop van vuurwerk
is verleend aan Tuincentrum Vechtweelde,
Herenweg 35 te Maarssen op 29, 30 en
31 december 2011 (verzonden 09
december 2011).
• Vergunning is verleend tot het exploiteren
van horecabedrijf, restaurant, zalencentrum
Pannekoekhuis de Maarsseveense Plassen,
Herenweg 53 III te Maarssen (verzonden
13-12-2011).
• Vergunning voor de verkoop van vuurwerk is
verleend aan Hubo, Pieter de Hoogstraat 6
te Maarssen op 29, 30 en 31 december 2011
(verzonden 07-12-2011).
• Standplaatsvergunning is verleend voor het organiseren van een oliebollen bak- en verkoopactiviteit bij de PKN-kerk op de Kerkweg 19 te
Maarssen op vrijdag 30 december 2011 tussen
09.00 en 17.00 uur (verzonden 13-12-2011).
• Vergunning voor de verkoop van vuurwerk is
verleend aan Primera, Zwanenkamp 300
te Maarssen op 29, 30 en 31 december 2011
(verzonden 07-12-2011).
• Onthefﬁng sluitingsuur is verleend aan Het
Wapen van Nigtevecht, Dorpsstraat 100
te Nigtevecht in de nacht van 31 december
2011 op 1 januari 2012 van 02.00 uur tot
04.00 uur (verzonden 09-12-2011).
• Standplaatsvergunning is verleend voor
de verkoop van bloemen en planten op de
Fetha in Vreeland voor de donderdag van
08.00 tot 13.00 uur van 01-02-2012 tot en
met 31-05-2012 (verzonden 07-12-2011).
Wet Milieubeheer
• Onthefﬁng voor het verbranden van afvalriet
is verleend aan Rietdekkersbedrijf & Rietmattenfabricage Q.P. van Zanten, Koningstraat 4
te Kockengen van 15 december 2011 tot en
met 5 januari 2012 op de kavels ten
Noorden van Kockengen, voorbij Heicop
32 te Kockengen (verzonden 13-12-2011).
• Onthefﬁng voor het verbranden van snoeihout
is verleend aan Lisman van Raay Stichting,
Rijksstraatweg 53 te Nieuwersluis van 5
december 2011 tot en met 31 maart 2012
(verzonden 07-12-2011).
Drank- en Horecawet
• Onthefﬁng artikel 35 Drank- en horecawet is
verleend aan Ondernemersvereniging Hart
van Maarssen te Maarssen op 16 december
2011 tussen 17.00 en 22.00 uur voor het evenement Kerst aan de Vecht op de Kaatsbaan
in Maarssen (verzonden 09-12-2011).
• Drank- en horecavergunning is verleend aan
restaurant, zalencentrum, Pannekoekhuis de
Maarsseveense Plassen, Herenweg 53 III
te Maarssen (verzonden 13-12-2011).
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen
zes weken na genoemde verzenddatum
van het besluit. Het bezwaarschrift moet de
volgende gegevens bevatten: de dagtekening,
volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding
van het besluit waarmee u het niet eens bent
en de reden(en) waarom u het hiermee niet
eens bent. Het bezwaarschrift moet worden
ingediend bij burgemeester en wethouders
van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE
te Maarssen.

Belastingverordeningen 2012

De raad heeft op 21 december 2011
de volgende verordeningen vastgesteld:
• Afvalstoffenhefﬁng
• Forensenbelasting
• Hondenbelasting
• Kadegelden
• Leges
• Lijkbezorgingsrechten
• Marktgelden
• Onroerende zaakbelasting
• Parkeerbelasting
• Precariobelasting
• Rioolhefﬁng
• Roerende zaakbelasting
• Toeristenbelasting
• Watertoeristenbelasting
Jaarlijks dienen voor het nieuwe belastingjaar
de belastingverordeningen inclusief de tarieven
te worden vastgesteld. De tarieven in een
aantal verordeningen zijn aangepast aan de
inﬂatiecorrectie en een aantal zijn gewijzigd
omdat deze niet kostendekkend waren.
Deze verordeningen treden op 30 december
2011 in werking. De datum van ingang van de
hefﬁng is bepaald op 1 januari 2012. De verordeningen liggen gedurende één maand na
deze bekendmaking voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor en de servicepunten
in Breukelen en Loenen aan de Vecht.
Adresgegevens en openingstijden vindt u in
het colofon. Na deze periode zijn de stukken
bij het archief in te zien. Tegen betaling is een
kopie verkrijgbaar.

Ontwerp-omgevingsvergunning en
ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Wet geluidhinder Kerkweg 136

Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht maken op grond van het
bepaalde in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de
ontwerp-omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een woning en tevens sloop van
de bestaande woning aan de Kerkweg 136
te Kockengen en het ontwerpbesluit hogere
grenswaarde Wet geluidhinder (Wgh) met
ingang van vrijdag 23 december 2011
gedurende zes weken ter inzage ligt.
Inhoud
Initiatiefnemer is voornemens een woning op
te richten aan de Kerkweg 136 te Kockengen.
De bestaande woning zal worden gesloopt.
Daarnaast zal er voor maximaal één jaar een
tijdelijke woonunit geplaatst worden op het
perceel. Om het onderhavige project mogelijk
te maken wordt de zogenoemde uitgebreide
voorbereidingsprocedure gevolgd. Er wordt
gebruik gemaakt van de lijst van categorieën
van gevallen waarvoor op 22 november 2011
door de gemeenteraad is besloten dat er geen
verklaring van geen bedenkingen is vereist.
Inhoud ontwerpbesluit hogere
grenswaarde (Wgh)
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de
voorkeursgrenswaarde Wetgeluidhinder ten
aanzien van het wegverkeer met maximaal 5 dB
wordt overschreden. In het ontwerpbesluit wordt
een hogere grenswaarde vastgesteld om de
nieuwbouw van de woning mogelijk te maken.
Inzien
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning
vanaf vrijdag 23 december 2011 gedurende
zes weken inzien op het gemeentekantoor
in Maarssen. Het adres en de openingstijden
vindt u in het colofon.
U kunt (alleen) de ontwerp-omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.PBKerkweg136KKGOW01) vanaf vrijdag 23 december 2011 digitaal
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via
www.stichtsevecht.nl komt u direct op de juiste
pagina van www.ruimtelijkeplannen.nl.
Reageren
U kunt vanaf vrijdag 23 december 2011
gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail)
of mondeling een zienswijze kenbaar maken.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan
Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE
Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling
kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak
maken met de mevrouw A. Havermans
0346 25 43 92.

Voorontwerpbestemmingsplan
Breukelen Centrum

Burgemeester en Wethouders van gemeente
Stichtse Vecht maken bekend dat met ingang
van vrijdag 9 december 2011 gedurende zes
weken het voorontwerpbestemmingsplan
Breukelen Centrum ter inzage ligt.
Inhoud
Gemeente Stichtse Vecht werkt aan een actueel bestemmingsplan voor de kern Breukelen.
Het plangebied omvat globaal het gebied gelegen tussen de Straatweg en de rivier de Vecht
en het gemeentekantoor Boom en Bosch.
Dit bestemmingsplan is een doorvertaling
van de structuurvisie die in 2010 voor het
centrum van Breukelen is opgesteld.
Bij dit bestemmingsplan gaat het vooral om
het opnieuw vastleggen van de bestaande
situatie en bestaande bouwmogelijkheden.
Ook worden voorwaarden en regels gesteld
waaronder nieuwe ontwikkelingen mogen
plaatsvinden.
Inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf
vrijdag 9 december 2011 gedurende zes weken
inzien op de in het colofon vermelde locaties
en openingstijden. Het plan (NL.IMRO.1904.
BPcentrumBKL-VO01) kunt u vanaf vrijdag
9 december 2011 digitaal raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Informatieavond
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over
het voorontwerpbestemmingsplan Centrum
Breukelen? Dan nodigen wij u uit om de informatieavond in Breukelen te bezoeken. Hierbij
zal een aantal medewerkers van gemeente
Stichtse Vecht aanwezig zijn om op uw verzoek
het plan nader toe te lichten. De avond wordt
gehouden op woensdag 14 december van
19.30 tot 21.30 in het voormalige gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13 te Breukelen.
Reageren
Heeft u een fout gezien of bent u het niet eens
met onderdelen van het voorontwerpbestemmingsplan Breukelen Centrum? Vanaf vrijdag
9 december 2011 kan een ieder gedurende zes
weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling
een inspraakreactie indienen. Uw schriftelijke
reactie kunt u richten aan: Het college van
Burgemeester en Wethouders van gemeente
Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE
Maarssen onder vermelding van ‘voorontwerpbestemmingsplan Breukelen Centrum’. Voor
vragen of een afspraak voor een mondelinge
inspraakreactie, kunt u contact opnemen met
de heer T. Verkammen. Hij is van maandag t/m
vrijdag telefonisch 0346 25 47 63 of per e-mail
(tom.verkammen@stichtsevecht.nl) bereikbaar.

Ontwerp-omgevingsvergunning
Oostwaard 8a

Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht maken op grond van het
bepaalde in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat
de ontwerp-omgevingsvergunning voor het
gebruik van de gronden ten behoeve van een
hoveniersbedrijf en het oprichten van een
loods ten dienste van het bedrijf aan de
Oostwaard 8a te Oud-Zuilen met ingang
van vrijdag 23 december 2011 gedurende
zes weken ter inzage ligt.
Inhoud
Initiatiefnemer is voornemens de gronden te
gebruiken ten behoeve van een hoveniersbedrijf en een loods op te richten ten dienste
van het bedrijf op de locatie Oostwaard 8a te
Oud-Zuilen. Er zullen diverse opstallen worden
gesloopt. Om het onderhavige project mogelijk
te maken wordt de zogenoemde uitgebreide
voorbereidingsprocedure gevolgd. Er wordt
gebruik gemaakt van de lijst van categorieën
van gevallen waarvoor op 22 november 2011
door de gemeenteraad is besloten dat er geen
verklaring van geen bedenkingen is vereist.
Inzien
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning
vanaf vrijdag 23 december 2011 gedurende
zes weken inzien op het gemeentekantoor
in Maarssen. Het adres en de openingstijden
vindt u in het colofon.
U kunt de ruimtelijke onderbouwing
(NL.IMRO.1904.PBOostwaard8aMZ-OW01)
vanaf vrijdag 23 december 2011 digitaal
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
of via www.stichtsevecht.nl.
Reageren
U kunt vanaf vrijdag 23 december 2011
gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail)
of mondeling een zienswijze kenbaar maken.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan
Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE
Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling
kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak
maken met de mevrouw A. Havermans:
0346 25 43 92.

Ontwerp-wijzigingsplan Oudedijk 15

Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Oudedijk 15 te Tienhoven
vanaf vrijdag 23 december 2011 gedurende
zes weken ter inzage ligt.
Inhoud
Met dit ontwerp-wijzigingsplan maken
burgemeester en wethouders gebruik van
de bevoegdheid om met toepassing van een
wijzigingsprocedure in het bestemmingsplan
‘Maarsseveense Plassen e.o.’ het bestaande
bouwvlak met bestemming wonen op het
perceel te verschuiven.
Inzien
Het ontwerp-wijzigingsplan kunt u vanaf
vrijdag 23 december 2011 gedurende zes
weken inzien op de in het colofon vermelde
locaties en openingstijden. U kunt het plan
(NL.IMRO.1904.WPoudedijk15THN-OW01)
vanaf vrijdag 23 december 2011 digitaal
raadplegen op www.ruimtelijkplannen.nl
of via www.sichtsevecht.nl.
Reageren
Een ieder kan gedurende de termijn dat het
plan ter inzage ligt schriftelijk (geen e-mail)
een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders van gemeente Stichtse Vecht,
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Indien u
uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te
maken kunt u een afspraak maken met
mevrouw A. Havermans 0346 25 43 92.

Adviescommissie Bezwaarschriften
Agenda voor de zitting van
29 december 2011

• 19.30 uur:
Behandeling bezwaarschrift tegen het besluit
van burgemeester en wethouders van Stichtse
Vecht tot het weigeren van een aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor het herbouwen
van een werktuigenberging – Bosdijk 4 te
Nieuwer Ter Aa.
• 20.05 uur:
Behandeling bezwaarschrift tegen de besluiten
van burgemeester en wethouders van Stichtse
Vecht tot het opleggen van een last onder
dwangsom en het weigeren van een omgevingsvergunning voor een reeds geplaatst
bijgebouw – Lutgerslaan 1 te Loenen aan de
Vecht.
• 20.55 uur:
Voortgezette behandeling twaalf (12) bezwaarschriften tegen het besluit van burgemeester
en wethouders van Stichtse Vecht tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
plaatsen van zes lichtmasten bij skatebaan en
voetbalveld – Straatweg 185b te Breukelen.
De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen (zaal Tienhoven),
Endelhovenlaan 1.

Ondertekening
Stichtse Vecht, 22 december 2011
wnd. burgemeester mw. drs. M.M. van ’t Veld
Secretaris: L. H. M. van den Nieuwendijk

