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Omgevingsvergunningen

Colofon
Telefoonnummer:
0346 25 40 00
Postadres:
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
www.stichtsevecht.nl
Bezoekadres:
• Voor alle dienstverlening:
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. U
bent welkom van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 - 17.00 uur. Voor Burgerzaken
kunt u ook op woensdagavond terecht tot
20.00 uur. Gemeente Stichtse Vecht werkt
uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak
maken via www.stichtsevecht.nl/afspraak
of door te bellen naar 0346 25 40 00.
• 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 8 weken.
Deze termijn mag eenmalig verlengd worden
met 6 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.
• Bernard v.d. Bongerdstraat 5 Breukelen
het plaatsen van een dakkapel
ontvangen: 21 april 2013
• Zwanebloem 52 Kockengen
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
ontvangen: 22 april 2013
• Kerklaan 34 Loenen aan de Vecht
het gedeeltelijke vervangen/vernieuwen erfafscheiding en het realiseren van een afdak
ontvangen: 22 april 2013
• Herengracht 14 Maarssen
het plaatsen van zonnepanelen
ontvangen: 18 april 2013
• Ds. Ulferslaan 27 Tienhoven
het vervangen van aluminium
kozijnen en ramen
ontvangen: 23 april 2013
Verlenging beslistermijn voor
een omgevingsvergunning
• Zandpad 60 Breukelen
• Rijksstraatweg 95 Loenen aan de Vecht
• t/o Straatweg 134-134a Maarssen
• Ter Aase Zuwe 1 Nieuwer Ter Aa
Verleende omgevingsvergunning
Regulier:
• De Corridor 5 Breukelen
het plaatsen van naamsaanduiding
op de gevel
verzonden: 18 april 2013
• De Plassen Noord Breukelen eiland 10
het verplaatsen/vernieuwen van
een recreatiewoning
verzonden: 22 april 2013
• Nieuweweg 7 Breukelen
het vernieuwen van een beschoeiing
verzonden: 22 april 2013
• Rietland 10 Breukelen
het wijzigen van de voorgevel
verzonden: 22 april 2013
• Spengen 38 Kockengen
het aanbrengen van een damwand
t.b.v. kadeverbetering Geerkade
verzonden: 24 april 2013
• Wagendijk 66 Kockengen
het verwijderen van de brug
en een dam aanleggen
verzonden: 24 april 2013
• Oostkanaaldijk 11 Loenen aan de Vecht
het plaatsen van een bijgebouw
t.b.v. Bed & Breakfast.
verzonden: 23 april 2013
• Rijksstraatweg 171 Loenen aan de Vecht
het plaatsen van een nieuw toegangshek
verzonden: 22 april 2013
• Diependaalsedijk 46 Maarssen
het aanleggen van een in-/uitrit
verzonden: 24 april 2013
• Pauwenkamp 306 Maarssen
het plaatsen van een terrasoverkapping
verzonden: 25 april 2013
• Zandpad 11 Maarssen
het plaatsen van een dakkapel
verzonden: 23 april 2013
• Nigtevechtseweg 190 Vreeland
het bouwen van een woonhuis
verzonden: 22 april 2013
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 van de Rechtbank Midden-Nederland,
afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA 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.
Aanvragen omgevingsvergunning
buiten behandeling
Regulier:
• Maarssenbroeksedijk Oost 15 Maarssen
het inrichten van de recreatiestrook Haarrijn
d.m.v. het plaatsen van twee vissteigers en
zitbanken, aanleg verharding en toegangshekken in afrastering
verzonden: 24 april 2013
• Zebraspoor 139 Maarssen
het plaatsen van een dakkapel
verzonden: 22 april 2013
Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning
• Gageldijk achter 41 en 41a Maarssen
het gedeeltelijk vernieuwen van tuinbouwkas
verzonden: 24 april 2013
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 aanvragen:
• Portengen 6 Kockengen
activiteiten: brandveilig gebruik
• terrein achter/water achter
Kanaaldijk Oost 4a Nigtevecht
het tijdelijk gebruik werkterrein van
‘Punt van Nigtevecht’
activiteiten: bouwen, handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en
de bijbehorende stukken liggen met ingang van
3 mei 2013 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 de voornemens. Schriftelijke
zienswijzen moeten gericht worden aan het
college. Alleen belanghebbenden kunnen op
basis van naar voren gebrachte zienswijzen be         
Vergunningsvrij
• Boomstede 558 Maarssen
het plaatsen van een veranda
verzonden: 24 april 2013

Bent u
iets kwijt?
Ga naar
www.stichtsevecht.nl/verlorenofgevonden

Ontwerpwijzigingsplan Karel Doormanweg 10
Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Karel Doormanweg 10 in Breukelen vanaf vrijdag 3 mei tot en met donderdag
13 juni 2013 ter inzage ligt.
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Verleende omgevingsvergunning
Op Buuren Haven in Maarssen
Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag
3 mei tot en met donderdag 13 juni 2013 de
verleende omgevingsvergunning Op Buuren
Haven ter inzage ligt. Voor de verleende
omgevingsvergunning is gebruik gemaakt van
de lijst van categorieën van gevallen waarvoor
de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft
besloten dat er geen verklaring van geen
bedenkingen hoeft te worden afgegeven.
Inhoud
Initiatiefnemer wenst de aan de Daalseweg 79
in Maarssen gelegen Jachthaven den Hoek uit
te breiden met aanlegplaatsen voor passanten
en extra sloepen.
Inzien
U kunt de verleende omgevingsvergunning
(NL.IMRO.1904.PBOpBuurenhavenMZ-VG01)
vanaf vrijdag 3 mei 2013 raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde
datum zonder afspraak inzien tot en met
donderdag 13 juni 2013 bij het Omgevingsloket
van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan
1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur).
Reageren
Tegen deze beschikking kunt u vanaf 3 mei
2013 binnen zes weken een beroepsschrift
indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. Daarnaast kunt u, indien u van
mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw
belangen wordt geschaad, een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Voor vragen kunt u contact
opnemen met de heer J. Gijsen 0346 25 40 00.

Ontheffing van de route voor
het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van gemeente
Stichtse Vecht maken, ingevolge artikel 22 van
de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat
     
gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van LP
Autogas B.V., Rivium Boulevard 301 in Capelle
aan den IJssel t.b.v. het laden en lossen van
Butaan en Propaan (autogas) naar de locaties
BP Vreeland, Singel 3 in Vreeland en BP
Maarsenbroek, Floraweg 2 in Maarssen.
De stukken met betrekking tot deze aanvraag
liggen ter inzage van 2 mei tot en met 15 mei
2013. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om gedurende de
bovengenoemde periode hun zienswijze in te
dienen over de binnengekomen aanvraag. U
kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak)
of schriftelijk indienen bij gemeente Stichtse
Vecht, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht,
Postbus 242, 3620 AE te Breukelen.
U kunt de stukken inzien bij:
• Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg
66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
• Gemeentekantoor van Stichtse Vecht,
Endelhovenlaan 1 te Maarssen, tijdens
openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/onthef      
u hiervoor een afspraak maken met afd.
Externe veiligheid van de Omgevingsdienst:
de heer C. Roodhart, via 0346 26 06 46 of
mw. E. Pols via 0346 26 06 14.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Inhoud
Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de
bevoegdheid om met toepassing van een
wijzigingsprocedure, opgenomen in het bestemmingsplan Noord van de voormalige gemeente
Breukelen, het bestaande bouwvlak met bestemming detailhandel uit te breiden met wonen.
Inzien
U kunt het ontwerpwijzgingsplan (NL.IMRO.
1904.WPKDoormanweg10BKL-OW01)
vanaf vrijdag 3 mei raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde
datum zonder afspraak inzien tot en met
donderdag 13 juni 2013 bij het Omgevingsloket
van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur) en het servicepunt Beek
en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht
(maandag t/m donderdag van 13.00 tot 16.00
uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met
mevrouw A. Havermans 0346 25 40 00.
Reageren
U kunt vanaf vrijdag 3 mei gedurende 6 weken
schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een
zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad
van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE
Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze
kenbaar maken aan mevrouw A. Havermans
0346 25 40 00.

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken
van gemeente Stichtse Vecht, is gebleken dat
de onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de gemeentelijke
basisadministratie (GBA) staan ingeschreven.
Het college heeft het voornemen de bijhouding
van de persoonslijsten van deze personen op
te schorten naar land ‘onbekend. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer op het adres
staan ingeschreven.
•
•
•
•
•
•
•

J.C. de Groot, geboren: 02-07-1963
R.H. Jacobs, geboren: 23-11-1987
T.P. Kuiper, geboren: 21-12-1950
N. de Mooij, geboren: 31-12-1985
C.D. Nicolaas, geboren: 20-03-1989
V.M. Persijn, geboren: 30-10-1968
A.B. Wattimena, geboren: 19-05-1961

Op grond van artikel 3:2 van de Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tot 17 mei 2013 zijn zienswijze schriftelijk
of mondeling kenbaar maken. De belanghebbende kan zich laten bijstaan of laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde.
Deze gemachtigde dient in het bezit te zijn
van een schriftelijke machtiging. Binnen
4 weken na verstrijken van deze termijn
        

Vaststellen e-mail protocol
Het college, de burgemeester en de gemeenteraad hebben op 23 april 2013 de beleidsregel
e-mailprotocol vastgesteld.

Het is wenselijk vast te leggen hoe binnen gemeente Stichtse Vecht wordt omgegaan met
e-mailverkeer. Het protocol is van toepassing op
elektronische e-mail berichten verstuurd naar of
ontvangen op een gemeentelijk e-mailadres.
In werkingtreding
De beleidsregel treedt op 3 mei 2013 in werking.
Ter inzage
De stukken liggen gedurende een maand na
deze bekendmaking voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor in Maarssen en het
servicepunt in 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. De regelingen zijn ook te
bekijken op www.overheid.nl.

Mandaatbesluit leerplicht
Het college heeft op 23 april 2013 aan het
college van Woerden mandaat verleend om
namens hem een aantal besluiten te nemen
in het kader van de leerplicht. Mandataris is
bevoegd om aan binnen zijn organisatie
daartoe aangewezen leerplichtambtenaren
voor deze bevoegdheden ondermandaat te
verlenen.

Drank- en Horecawet
    !"#$% 
is verleend in het kader van een tentfeest op
Schutterskade 2 in Kockengen, op 11 mei
2013 van 21.00 tot 03.00 uur (verzenddatum
11-4-2013).
• Drank- en horecavergunning gebaseerd op
art. 3 Drank- en Horecawet is verleend aan
Bistro Tante Koosje, Kerkstraat 1 in Loenen
aan de Vecht (verzenddatum 23-4-2013).
    !"#$% 
is verleend op 21 en 22 juni 2013 van 13.00
uur tot 23.00 uur voor het Waterliniefestival,
Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg te
Nieuwersluis (verzenddatum 19-4-2013).
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.

In werkingtreding
Het mandaatbesluit treedt op 3 mei 2013
in werking.
Ter inzage
De stukken liggen gedurende een maand na
deze bekendmaking voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor in Maarssen en het
servicepunt in 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.

Algemene Plaatselijke Verordening
• Vergunning is verleend voor het tijdelijk
plaatsen van een kraan t.b.v. het plaatsen
van KPN-zendapparatuur op de parkeerplek  de Wiardi Beckmanstraat 11 tot en met 25 te Breukelen
(verzenddatum 19-4-2013).
• Vergunning is verleend voor het houden van
diverse activiteiten in het kader van Koninginnedag op 30 april 2013 in Maarssen-dorp.
Tevens is deze vergunning geldig voor het
houden van dit evenement in 2014 en 2015
Vergunning is verleend voor het houden van
diverse activiteiten in het kader van Koninginnedag op 30 april 2013 in Maarssen-dorp.
Tevens is deze vergunning geldig voor het
houden van dit evenement in 2014 en 2015
(verzenddatum 22-4-2013).
• Vergunning is verleend voor het houden
van een openlucht kerkdienst in het park
Goudenstein in Maarssen op 2 juni 2013.
Tevens is deze vergunning geldig voor het
houden van dit evenement in 2014 en 2015
(verzenddatum 17-4-2013).
• Vergunning is verleend voor het houden
van een Cultuurfestival Stichtse Vecht op
verschillende locaties in Maarssen op 1
juni van 11.00 uur tot 23.00 uur en 2 juni 2013
van 12.00 uur tot 23.00 uur. Tevens is deze
vergunning geldig voor het houden van dit
evenement in 2014 en 2015 (verzenddatum
23-4-2013).
• Vergunning is verleend voor het houden van
een beachvolleybaltoernooi van 19 tot en met
22 juni 2013 op de parkeerplaats naast het
Draaipunt aan de Dorpsstraat in Nieuwer
Ter Aa (verzenddatum 19-4-2013).
• Vergunning is verleend voor het houden van
diverse activiteiten in het kader van Koninginnedag op 27 en 30 april 2013 in en om de
tent op de Looydijk in Tienhoven. Tevens is
deze vergunning geldig voor het houden van
dit evenement in 2014 en 2015 (verzenddatum 22-4-2013).
• Vergunning is verleend voor het houden van
diverse activiteiten in het kader van Koninginnedag op 30 april 2013 in Vreeland. Tevens
is deze vergunning geldig voor het houden
van dit evenement in 2014 en 2015 (verzenddatum 22-4-2013).
• Vergunning is verleend voor het ophangen
van spandoeken in verband met het Cultuurfestival in de periode 25 mei tot 2 juni 2013
(verzenddatum 18-4-2013) op de volgende
locatie:
in het werkgebied Maarssen:
• Verbindingsweg, tussen de hoge brug en
splitsing naar de Straatweg, aan het geluidwerende scherm.
• Parkweg, tussen de palen in het platsoen
bij de Termeerbrug.
• Bisonspoor, tussen de bomen of palen in
het plantsoen bij de toegangsweg nabij het
politiebureau.
In het werkgebied Breukelen:
• De Kerkbrink.
Wet Milieubeheer
      
in de maand april en in de maand november
2013 is verleend op het adres Gieltjesdorp
23 te Kockengen (verzenddatum 17-4-2013).
•       
in de maand april en in de maand oktober 2013
is verleend op het adres Loenenseweg 3
in Vreeland (verzenddatum 17-4-2013).

Trouwen in
Stichtse Vecht?
Ga naar www.trouweninstichtsevecht.nl

Mandaatbesluit (na)heffing
parkeerbelasting
De teamleider van het team Belastingen van
de afdeling Interne Dienstverlening, tevens
  '
Door het college van burgemeester en wethouder als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel
231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en als gemeenteambtenaar, als bedoeld
in artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ;
Overwegende dat de personen zoals genoemd
in onderstaand besluit zijn aangewezen als
onbezoldigd gemeenteambtenaar;
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet
en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet
bestuursrecht;
Besluit:
1. mandaat te verlenen aan:
• Naam:
Brouwer
Voornamen:
Marianne Pauline
Geboortedatum: 14-07-1963
Geboorteplaats: Amsterdam
en
• Naam:
Humblé
Voornamen:
Robertus Johannes Maria
Geboortedatum: 24-05-1962
Geboorteplaats: ’s-Hertogenbosch
*    + <  
parkeerbelasting als bedoeld in de Verordening
parkeerbelastingen 2013 in geval van constateren van het niet, niet juist of niet genoeg
voldoen van parkeerbelasting;
2. te bepalen dat door de onder 1 genoemde
personen geen ondermandaat kan worden
verleend van deze bevoegdheid;
3. te bepalen dat aanwijzingen, instructies
gegeven ter uitoefening van de bevoegdheid
dienen te worden opgevolgd;
4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt
op de dag volgend op 3 mei 2013.
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan
kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet
schriftelijk binnen zes weken na de datum van
verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift
moet de volgende gegevens bevatten:
de dagtekening, uw volledige naam en adresgegevens, 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
%  =      
Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

Ondertekening
Stichtse Vecht, 2 mei 2013
burgemeester mw. drs. M.M. van ’t Veld
Secretaris: L. H. M. van den Nieuwendijk

