
Fijne feestdagen en
 een gelukkig 2022

Aan wie denk jij?

Aan wie denk jij?

>   Gewijzigde openingstijden

In verband met de aankomende feestdagen 

zijn wij op vrijdag 24 december en vrijdag 

31 december vanaf 12.30 uur gesloten. We 

zijn op deze dagen telefonisch bereikbaar 

tot 12.30 uur. De avondopeningen van 

maandag 27 december en maandag

3 januari komen te vervallen. De overige 

dagen ontvangen wij u graag op onze 

reguliere openingstijden. 

>   Geen nieuwjaarsbijeenkomst 

Door de geldende coronamaatregelen kan 

onze nieuwjaarsbijeenkomst opnieuw niet 

doorgaan. We hopen van harte dat we u 

op een later moment in 2022 weer kunnen 

treffen bij de verschillende bijeenkomsten 

die we als gemeente organiseren.

>   Twijfelt u over een coronavaccin?

Twijfelt u over de coronavaccinatie of wilt 

u medisch advies of het in uw situatie veilig 

is om u te laten vaccineren? Met die vragen 

kunt u terecht bij de Vaccinatie Twijfeltele-

foon. Mensen met twijfels over het nemen 

van een coronavaccin kunnen dagelijks 

tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met het 

nieuwe nummer (088) 75 55 777.

Meer informatie vindt u op

www.twijfeltelefoon.nl.

>   Extra energietoeslag laag inkomen

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een 

energietoeslag van 200 euro komt voor 

huishoudens met een lager inkomen

(op of net boven het sociaal minimum).

De gemeente krijgt hier veel vragen over.

Het is helaas nog niet mogelijk om een 

aanvraag te doen. Zodra meer bekend is 

vanuit de Rijksoverheid over de uitvoering 

van deze regeling, informeren wij u hier zo 

snel mogelijk over.
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Fijne feestdagen!

De redactie van Wijdemeren Informeren wenst 

u fijne feestdagen en een gezond 2022!

De eerstvolgende editie verschijnt op

woensdag 5 januari en bevat alleen de

bekendmakingen. 

Bekendmakingen

Armoede onder kinderen kan zorgen 
voor uitsluiting en minder kansen. 
Het is goed om te weten dat de
gemeente kan ondersteunen als uw 
portemonnee minder vol zit. Zoals 
bijvoorbeeld bij Bram Smit, vader van 
drie kinderen en onlangs gescheiden. 

“Ik heb mijn vragen naar de gemeente 

gemaild en kwam zo in contact met een 

consulent van het sociaal domein. Zij hielp 

mij verder met het aanvragen van extra 

geld. Mijn opgroeiende kinderen kunnen 

nu sportlessen volgen, ook is er een laptop 

aangeschaft. Het is fijn om te weten dat de 

gemeente een helpende hand kan bieden.” 

Verschillende regelingen
Er zijn verschillende regelingen voor inkomens-

ondersteuning. Zo is er geld voor bijvoor-

beeld sport- of muzieklessen en computers, 

maar ook voor huisraad als een koelkast of 

wasmachine. Ook is er een collectieve zorg-

verzekering en een bijdrage voor mensen 

met een beperking of chronische ziekte. 

Geld aanvragen
U vindt alle regelingen op

www.wijdemeren.nl/ondersteuning. Via 

deze pagina vraagt u direct geld aan voor 

uzelf, uw partner of kinderen.

Heeft u hulp nodig met het invullen van het 

aanvraagformulier? Of heeft u algemene 

vragen? De consulenten van het sociaal 

domein van de gemeente helpen u graag 

verder via telefoonnummer 14 035.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

22 december 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@bosw8termirjam

   Extra’s voor een krappe beurs  

De feestdagen komen eraan. Misschien 
gaat u nog een paar dagen weg. Dat is 
een uitgelezen moment voor inbrekers 
om hun slag te slaan. Pas dus extra 
goed op en doe uw deur goed op slot, 
de ramen dicht en laat een lichtje aan. 
Laat koffiekopjes en glazen staan, zorg 
voor een bewoonde indruk.

Woninginbrekers zijn niet zo kieskeurig als 

mensen soms denken. In ieder huis is er 

wel wat te halen en ze kijken er vooral naar 

hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 90 

procent van de inbraken wordt gepleegd 

door een gelegenheidsinbreker die zijn slag 

slaat als de kans zich voordoet. Het type 

huis en moment van de dag doen er voor 

deze criminelen niet toe.

Zorg dus altijd dat het eruit ziet alsof u thuis 

bent. Of u nu een paar dagen weg bent of 

even een half uurtje bij de buren. Ziet u een 

verdachte situatie, bel dan direct 112.

Pas op voor woninginbraak tijdens de feestdagen
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.69492 (10.12.21)

Kortenhoef
- Oranjeweg 1: maken uitweg, zaakkenmerk 

   Z.69490 (09.12.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 61: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.69562 (14.12.21)

- Lindeplein aan de Lindelaan 104: kappen 32 

   bomen, zaakkenmerk Z.69551 (14.12.21)

- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: bouwen 

   36 woningen (bouwplan Achtererf),

   zaakkenmerk Z.69497 (10.12.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verbouwen 

   twee woningen, zaakkenmerk Z.69549 

   (13.12.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen, zaakkenmerk Z.69458 (07.12.21)

- Rading 16 10: plaatsen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.69457 (07.12.21)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan 11a: kappen boom,

   zaakkenmerk Z.69465 (14.12.21)

- Overmeerseweg 85b: vernieuwen garage, 

   zaakkenmerk Z.69399 (03.12.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen 

een aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Hoflaan 56: bouwen uitbouw achterkant 

   woning, zaakkenmerk Z.69024 (02.12.21)

- Jan Stadelaarstraat 14: plaatsen dakkaper, 

   zaakkenmerk Z.69228 (13.12.21)

- Kortenhoefsedijk 106: afwijken bestemmings-

   plan gebruiken recreatiewoonschip voor 

   wonen, zaakkenmerk Z.69117 (13.12.21)

- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen inrit,

   zaakkenmerk Z.69046 (10.12.21)

- Moleneind 23: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.69096 (14.12.21)

- Moleneind 45: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.67113 (13.12.21)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 20: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.68380 (02.12.21)

- Lindelaan 90: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.68884 (03.12.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: bouwen

   botenhuis, zaakkenmerk Z.68302 (02.12.21)

Nederhorst den Berg
- Dwarsweg 16: wijzigen gevels,

   zaakkenmerk Z.67728 (13.12.21)

- Eilandseweg 4a: verbouwen woonboot,

   zaakkenmerk Z.67284 (02.12.21)

- Vaartweg 20: bouwen buitenberging, 

   zaakkenmerk Z.68794 (14.12.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-

slistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 22 december 2021

De jaarwisseling staat voor de deur. Dit 
jaar is er weer een vuurwerkverbod. 
Ook in Wijdemeren is het verboden om 
vuurwerk te verkopen of af te steken.  

Met dit verbod hopen we de hulpdiensten 

te ontlasten in deze coronatijd. Het gaat 

dan om politie, boa’s en brandweer, maar 

zeker ook om alle ziekenhuizen die al enor-

me druk ervaren door het coronavirus.

Wat mag wel
Niet al het vuurwerk is verboden. Het zoge-

noemde F1-kindervuurwerk mag (vanaf 12 

jaar) het gehele jaar gekocht en afgestoken 

worden. Dus ook met oud en nieuw. Ster-

retjes, knalerwtjes en trektouwtjes mogen 

dus wel.

Boetes
Loopt u toch met vuurwerk over straat, 

dan riskeert u een boete van ten minste 

honderd euro. Bij zo’n boete heeft u ook 

meteen een strafblad. Steekt u consumen-

tenvuurwerk af, dan bedraagt de minimale 

boete tweehonderdvijftig euro. Wordt u 

gepakt met illegaal vuurwerk dan begint de 

boete bij vierhonderd euro.

Verwijderen prullenbakken
Ondanks het vuurwerkverbod, zien en 

horen we dat er regelmatig vuurwerk 

afgestoken wordt. Daarom sluiten we 

in de komende weken een groot aantal 

prullenbakken af. Ook de dispensers voor 

hondenpoepzakjes halen we tijdelijk weg. 

Neem dus van huis een zakje mee en gooi 

hem ook thuis weer weg.

Heeft u een grote container met bijvoor-

beeld bouwafval voor de deur staan? Laat 

deze dan nog voor de jaarwisseling opha-

len in verband met brandgevaar. Bedankt 

voor uw medewerking! 

Jaarwisseling zonder vuurwerk

Benieuwd waar u het beste kunt be-
ginnen met isoleren? Waar er warmte 
weglekt via naden en kieren? Kortom: 
waar uw huis onnodig energie verliest? 
Vraag dan een warmtescan aan bij de 
energiecoöperatie Wijdemeren. 

De energiecoaches zijn speciaal getraind in 

het maken van de warmtefoto’s en maken 

gebruik van zeer goede camera’s. Om 

warmtefoto’s te kunnen maken moet het 

binnen warm zijn en buiten koud. Daarom 

worden de warmtescans alleen gedaan 

tussen november en februari/maart. 

Kosten en aanmelden
Het aanmeldformulier voor een warmtescan 

of een energiecoachgesprek vindt u op de 

website www.ecwijdemeren.nl. U krijgt het 

lidmaatschap 2022 cadeau, maar betaalt 

voor de warmtescan een bijdrage van

25 euro voor de kosten van de camera’s.  

Energiecoöperatie Wijdemeren
Kent u de energiecoöperatie Wijdemeren? 

Een bewonersinitiatief dat werkt door, voor 

en met bewoners. Wilt u meewerken en 

bijvoorbeeld opgeleid worden als energie-

coach of warmtescans leren maken, neem 

dan contact op via info@ecwijdemeren.nl.

U gaat deel uitmaken van een team per 

dorp. 

Vraag een warmtescan aan en ontdek energielekken

Tijdens de feestdagen gelden er
gewijzigde openingstijden voor de
scheidingsstations van de GAD. Omdat 
de feestdagen in de weekenden vallen 
zijn er geen afwijkende inzameldagen. 
Ook haalt de GAD in het begin van het 
nieuwe jaar weer de kerstbomen op in 
onze gemeente. 

Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december zijn 

alle scheidingsstations vanaf 15.00 uur 

gesloten. Daarvoor in de plaats is het schei-

dingsstation in Huizen op maandag 27

december extra geopend van 8.30 tot

16.30 uur. Het scheidingsstation in Hilversum 

is altijd op maandag geopend. Op maandag 

3 januari zijn alle vier de scheidingsstations 

geopend van 8.30 tot 16.30 uur. 

Kerstbomeninzameling
Op vrijdag 14 en vrijdag 21  januari haalt de 

GAD de kerstbomen op in Wijdemeren. Zet 

u de kerstboom voor 7.30 uur aan de weg? 

Omdat de kerstbomen worden verwerkt tot 

biomassa en compost, kunnen alleen kerst-

bomen zonder versiering en zonder pot of 

houten kruis worden meegenomen.

Persoonlijke inzamelkalender
Download de GAD app op uw telefoon of 

tablet. In de app vindt u uw persoonlijke 

inzamelkalender voor 2022. U kunt een 

melding krijgen wanneer uw container aan 

huis wordt geleegd.

Gewijzigde opening GAD



COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Wijdemeren
informeren

22 december 2021

Bekendmakingen 22 december 2021

’s-Graveland
- Cannenburgerweg 15, 26 en 30: plaatsen 

   hekwerk, poort, vlaggenmasten en verplaatsen 

   reclamebord, zaakkenmerk Z.68308 (03.12.21)

>  Opschorten beslistermijn

Kortenhoef
- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw op 

   bestaande uitbouw, zaakkenmerk Z.67276 

   (25.11.21)

De termijn wordt tot 31 januari 2022 opgeschort.

Tegen een besluit tot het opschorten van de be-

slistermijn is in principe geen bezwaar of beroep 

mogelijk (artikel 6.3 Awb).

>  Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning, ontwerpbesluit verklaring 
van geen bedenkingen en ont-
werpbesluit hogere waarden
Wet geluidhinder perceel 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 2,
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub 

a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het 

bestemmingsplan ‘Loosdrecht Landelijk Gebied 

Noordoost – 2012’ voor een zorgvilla met 26 

appartementen en bijbehorende functies op het 

perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 in Loosdrecht.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad 

een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

afgegeven voor bovengenoemd plan.

Voor dit plan ligt op grond van artikel 110a van 

de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht tevens een ont-

werpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

ter inzage.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 8 december 

2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt 

het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het 

ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluid-

hinder inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

door te zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 

Loosdrecht. Het planidentificatienummer is: 

NL.IMRO.1696.OVNieuwLsd22021-on00. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit 

hogere waarden Wet geluidhinder indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders

van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD

Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring 

van geen bedenkingen kunt u indienen bij de 

gemeenteraad van Wijdemeren, postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Ontwerp wijzigingsplan
Middenweg 68, Nederhorst den 
Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-

lijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp 

wijzigingsplan Middenweg 68, Nederhorst den 

Berg ter inzage ligt.

Het plan
Het plan voorziet in de sloop van de ter plaatse 

aanwezige kassen. Omdat de oppervlakte hier-

van meer dan 1.500 m² bedraagt kan hiervoor 

in de plaats een nieuwe woning op het perceel 

worden toegevoegd. Daarnaast wordt de 

bestaande agrarische bedrijfswoning omgezet in 

een burgerwoning. 

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan, met de daarbij be-

horende stukken, ligt vanaf 23 december 2021 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt het wij-

zigingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op Middenweg 68, Nederhorst 

den Berg. Het planidentificatienummer is: 

NL.IMRO.1696.WP22Mwg68-on00. Eventueel 

kunt u een afspraak maken voor het inzien van 

de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

een schriftelijk zienswijze op het wijzigingsplan 

indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren, postbus 190,

1230 AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook 

mondeling indienen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken door te bellen naar telefoon-

nummer 14 035.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Rading 128, Nieuw-Loosdrecht, 
ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning voor het bouwen van
12 woningen en ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Rading 128 en het 

ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het 

bouwen van 12 woningen aan de Rading 128 ter 

inzage liggen.

Voor dit plan ligt op grond van artikel 83 en 

110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht tevens een 

ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhin-

der ter inzage.

Het plan
Het plan betreft de herontwikkeling van een be-

drijfslocatie aan de Rading 128 in Nieuw-Loos-

drecht. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt 

gesloopt en vervangen door een nieuw woon-

gebouw met 12 huurappartementen. Onder het 

gebouw komt een parkeerkelder. 

Ten gevolge van het wegverkeer op de Rading 

zullen 4 woningen een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-

besluit omgevingsvergunning voor het bouwen 

en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet 

geluidhinder, met de daarbij behorende stukken 

liggen vanaf 23 december 2021 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan 

en de omgevingsvergunning inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Rading 128. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.BP0001Radng1282021-on00. 

Voor het inzien van het ontwerpbesluit hogere 

waarden Wet geluidhinder kunt u een e-mail 

sturen aan info@wijdemeren.nl. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

een schriftelijk zienswijze op het bestemmings-

plan indienen bij de gemeenteraad van

Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Een zienswijze op het ontwerpbesluit omge-

vingsvergunning voor het bouwen van

12 woningen en het ontwerpbesluit hogere 

Waarden wet geluidhinder kunt u indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders

van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loos-

drecht.

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van 

de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwo-

ners verplicht hun verhuizing door te geven en 

inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) 

perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van 

verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 

2.22 van de wet BRP heeft het college van bur-

gemeester en wethouders het voornemen het 

adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:
- J.S. Koster, geboren 2 juli 1978 wordt per 

   10 december 2021 uitgeschreven naar  Land 

   Onbekend

- A.R.M. Mattens, geboren 22 juli 1966 wordt 

   per 10 december 2021 uitgeschreven naar 

   Land Onbekend   

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via

telefoonnummer 14 035 of e-mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet 

Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaan-

de persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:
- J.P. Boegem, geboren 2 mei 1968 uit te

   schrijven naar Land Onbekend

   per 9 november 2021

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

telefoonnummer 14035 of e-mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

Persoonsregistratie

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.

Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal 

gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op

www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen 

blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 

vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 

ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-

huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 

van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit kunt u 

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 

(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het 

indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking treden 

van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter op korte 

termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening 

aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders 

(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak hiervoor 

een afspraak met de administratie van het Fysiek Domein,

tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden 

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 

rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 


