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De GAD verlengt de coronamaatregelen tot
en met 30 augustus. Dit houdt onder andere
in dat de bak voor groente-, fruit-, tuinafval
en etensresten voorlopig nog tweewekelijks
geleegd zal worden. Kijk ook op www.gad.nl.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

>

Opening Burgerzaken

Vanaf maandag 8 juni kunt u op de
maandagavond tussen 16.30 en 19.00 uur
weer een afspraak maken bij onze afdeling
Burgerzaken. Ook is de receptie op maandagavond weer geopend voor het afhalen
van documenten. Een maand voordat
uw huidige document verloopt, kunt u
een nieuw document aanvragen. U kunt
hiervoor telefonisch een afspraak maken via
14 035.
>

Op ontdekkingstocht in Wijdemeren
We hebben een zonnig
Pinksterweekend achter de rug
met veel boten op de plassen
en veel recreanten op de strandjes. Heerlijk! Maar we zien ook
regelmatig dat het te druk is op
bepaalde plekken. Jammer, want
daardoor moeten we soms mensen
wegsturen of zelfs plekken afsluiten. Helpt u mee om dit in de zomerperiode te voorkomen?

Ga niet allemaal naar de stranden, maar
laat de koelbox thuis en stap op de fiets
of ga wandelend onze prachtige dorpen
door. Wandelt u bijvoorbeeld wel eens
langs de Kromme Rade en Lambertskade?
En wist u dat er een uitkijkpunt is op de
Bloklaan tegenover Fort Spion? U wordt er
getrakteerd op een prachtig uitzicht over
de Nieuwe Polderplas. Ook op de fiets zijn
er genoeg mooie routes in onze gemeente
te ontdekken.

We wonen natuurlijk in een prachtig
gebied, waarin veel mogelijkheden zijn
om te recreëren en nieuwe plekken te
ontdekken en bezoeken. Benut deze ook.

Veilig gebruik recreatiegebieden
Burgemeester Crys Larson: “We hebben
elkaar nodig om ervoor te zorgen dat we
de beschikbare recreatiegebieden goed

en veilig kunnen gebruiken. Dus zoek de
stranden niet op tijdens piekmomenten,
maar ’s ochtends vroeg of aan het begin
van de avond. En ziet u dat het ergens druk
is, ga dan alstublieft op zoek naar een andere plek om te recreëren. Ik blijf hiervoor
een beroep op u doen.”

Spreiding recreanten
Als gemeente kijken we in de komende
periode uiteraard ook hoe deze zomer
de stromen recreanten zo goed mogelijk
kunnen verdelen over het gebied. Want
alleen dan kunnen we met zijn allen ook
blijven genieten van de prachtige omgeving
waarin we wonen.

>

Iedereen met milde klachten die
mogelijk duiden op het coronavirus
kan sinds deze week een afspraak
maken om zich te laten testen bij de
GGD.
Heeft u klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts? Dan kunt u de landelijke
afsprakenlijn 0800 1202 bellen om een
afspraak te maken voor een test. Het

telefoonnummer is zeven dagen per week
vanaf 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar om een
afspraak te maken bij een testlocatie in de
buurt. Voor de regio Gooi en Vechtstreek
zit de testlocatie achter de brandweerkazerne op Brinklaan 140 in Bussum. Als deze
teststraat de maximale capaciteit van 250
testen per dag bereikt, opent er een tweede
teststraat in de regio. Deze teststraat zal bij
de brandweerpost in Loosdrecht komen.

Callcenter
Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Het corona callcenter van de GGD
Gooi en Vechtstreek is van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer
(035) 69 26 400.

Wie verdient een kaart?

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen, maakt u zich misschien nog
steeds zorgen over familie, vrienden en
anderen in uw directe omgeving. Wie kan
er een hart onder de riem gebruiken?
De burgemeester en wethouders sturen
graag een persoonlijke kaart! Wat uw
verhaal ook is: laat ons weten waarom hij,
zij of u een kaartje verdient en mail naam,
adres, postcode en woonplaats naar
communicatie@wijdemeren.nl. We gaan
zorgvuldig om met de adresgegevens en
gebruiken deze niet voor andere doeleinden.
>

Testen op corona

Chat met Veilig Thuis

Het is nu ook mogelijk om te chatten met
medewerkers van Veilig Thuis via
www.veiligthuisgv.nl. Veilig Thuis is er voor
mensen die te maken hebben met huiselijk
geweld, ouderen- of kindermishandeling.
In deze periode waarin mensen veel samen
thuis zijn, kan bellen lastig zijn. Chatten biedt
dan uitkomst, dit kan op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur. Een medewerker helpt
met alle vragen en advies. De telefoonlijn
0800 2000 is 24 uur per dag, zeven dagen
per week bereikbaar.

Fietsboot vaart weer

Vanaf vrijdag 5 juni brengt de Fietsboot
fietsers en wandelaars drie keer per dag
op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf de
Porseleinhaven in Loosdrecht naar de Fuut/
Muyeveld en de Strook in Breukeleveen. Met
een tussenstop op recreatie-eiland Markus
Pos. In verband met de vereiste afstand van
1,5 meter, kan het voorkomen dat niet alle
passagiers tegelijk aan boord kunnen. Zorg
daarom dat u op tijd bij de halte bent. Zie
voor actuele informatie www.defietsboot.nl.
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Coronahulp: vier tips
Het coronavirus kan het dagelijks
leven lastig maken, ondanks de
versoepelde maatregelen. Dat geldt
voor veel inwoners, maar vooral
voor ouderen en kwetsbaren in
onze gemeente. Misschien helpen
de volgende tips u een stap verder.

Platforms voor coronahulp
Er zijn veel online platforms in Wijdemeren
voor hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld
voor boodschappen doen, klusjes in huis,
de hond uitlaten of het vuilnis buiten zetten. Een overzicht vindt u hier
www.deappelboom.nl/coronahulp.

Praatje via de telefoon
Ouderenbond ANBO heeft een speciale telefoonlijn. Bijvoorbeeld om zorgen te delen,
vragen te stellen of een praatje te maken.
De lijn is elke dag van 9.00 tot 21.00 uur

bereikbaar op telefoonnummer is (0348) 46
66 66. Ook is er de Luisterlijn, te bereiken via
0900 0767.

Videobellen of chatten

Hulp nodig?
We kunnen ons voorstellen dat u misschien
op een ander gebied hulp nodig heeft. Er
zijn veel helpende handen in Wijdemeren
die graag voor u klaar staan. Bel met dorps-

coördinator Bas Immerzeel via
06 52 58 09 22 of mail naar
b.immerzeel@wijdemeren.nl.
Hij helpt u graag op weg.
Zie ook www.deappelboom.nl/coronahulp.

Heeft u al eens gechat of gevideobeld met
uw familie? Bijvoorbeeld via WhatsApp,
Facetime, Skype, of Zoom? Zo bent u op
afstand toch een beetje bij elkaar. Op Seniorweb vindt u een handige uitleg voor deze
diensten: www.seniorweb.nl/thuis-online.

In beweging blijven
Een blokje om of langere wandeling maken
is goed voor uw gezondheid, zo blijft u
actief. Kunt u het huis niet uit? Omroep
MAX zendt op NPO 1 ieder ochtend het
tv-programma Nederland in beweging uit.
U kunt thuis gemakkelijk meedoen.

Woonsubsidie voor 65-plussers
Bent u 65 jaar of ouder? En woont
u in een groot huurhuis? Dan kunt
u misschien gebruikmaken van de
woonsubsidie. De subsidie krijgt
u als u verhuist naar een kleinere
huurwoning. Per woning is een bedrag van 1000 euro beschikbaar.
De woonsubsidie is erop gericht om kleine
huishoudens, met huurders vanaf 65
jaar, die wonen in een grote (eengezins)
huurwoning van een woningcorporatie te

stimuleren om te verhuizen naar een kleinere woning die meer bij hun leefsituatie
past. Zo maken zij eengezinswoningen vrij
voor starters en gezinnen.

www.wijdemeren.nl/woonsubsidie of via
mevrouw R. Zoetmulder via telefoonnummer 14 035.

Aanvragen
De woonsubsidie is een pilot van de
gemeente Wijdemeren en is er alleen
voor huurders van corporatiewoningen
(sociale huur of vrije sectorhuur) die binnen
Wijdemeren verhuizen. Meer informatie en
aanvragen kan via

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

tuin) (26.05.20)
- Wilgenlaan 2: plaatsen schuur (21.05.20)

- Rading 138: tijdelijk afwijken van bestemmingsplan t.b.v. parkeerterrein (20.05.20)

> Bestemmingsplan Vaartweg
20-21, Nederhorst den Berg

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat het bestemmingsplan
Vaartweg 20-21 in Nederhorst den Berg
onherroepelijk is geworden. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het plan voorziet in de sloop van de bestaande
bedrijfsbebouwing en in de bouw van acht
wooneenheden (zes woningen en twee appartementen) met bijbehorende infrastructuur.
Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

- Herenweg 20a: vervangen brug (25.05.20)

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland

’s-Graveland

- Naast J.H. Burgerlaan 20: bouwen woning
(15.05.20)
- Kininelaantje 1: kappen elf bomen (20.05.20)
- achter Noordereinde 203 en achter Noordereinde 231: kappen twee bomen (27.05.20)

- Leeuwenlaan 26 en 28: verbouwen hovenierswoning tot twee woningen (15.05.20)
- Leeuwenlaan 36: verbouwen koetsierswoning
tot twee woningen (27.05.20)
- achter Leeuwenlaan 40: slopen bijgebouw
(27.05.20)
- Leeuwenlaan 40: verbouwen hoofdgebouw
tot zes woningen (20.05.20)

Breukeleveen

- Eksterlaan 2 t/m 16: kappen 58 bomen (15.05.20)
- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping
(26.05.20)
- Sniplaan 7: wijzigen gevelaanzicht (15.05.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Kortenhoef
- C. Vreedenburghgaarde 24: plaatsen kozijn
(26.05.20)

>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de
beslistermijn van de volgende aanvragen met
zes weken verlengd:

Informatie
’s-Graveland
- Tussen Noordereinde 36 en 40 en t.h.v. Spanderswoud 6: kappen vijftien bomen (26.05.20)

Kortenhoef
Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 3: verbreden uitweg
(18.05.20)
- Lindelaan 38: plaatsen erker en dakkapellen
en vervangen vloer (19.05.20)
- Moerbeilaan 17: plaatsen dakkapellen (20.05.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 171: vervangen
woonark (19.05.20)
- Oude Molenmeent 10: legaliseren meterkast
(cvz-kast) (14.05.20)

Nederhorst den Berg
- Vaartweg 20-21: bouwen zes woningen en
één appartementengebouw (project Vlinder-

- Bernard van Beeklaan 182: plaatsen dakkapel
(15.05.20)
- Emmaweg 32b: plaatsen dakkapel (15.05.20)
- Zuidsingel 59: wijzigen voorgevel (15.05.20)

Kortenhoef
- De Kwakel 20: bouwen bedrijfswoning en
bedrijfspand (20.05.20)

Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
via telefoonnummer (088) 63 33 000.
> Wijziging bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013

Loosdrecht
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 51: wijzigen gevel
(15.05.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: bouwen technische ruimte voor supermarkt (15.05.20)
- voor Oud-Loosdrechtsedijk 232: kappen
boom (20.05.20)
- Prinses Margrietstraat 45a: wijzigen gebruik
van kantoor naar maatschappelijk (20.05.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 182: verlagen entreedeur en plaatsen gevelreclame (26.05.20)
>

Ontwerpbeschikking

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 7: restaureren en
verbouwen woning (20.05.20)
Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200, Loosdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend
voornemens te zijn op grond van artikel 3.6
van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 te
wijzigen voor zover dat betrekking heeft op
het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200 in
Loosdrecht
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Officiële bekendmakingen
Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200 is
bestemd voor Centrum. De regels voorzien in
de mogelijkheid om de oeverlijn te verplaatsen. Binnen het perceel wordt meer water
gerealiseerd.

Ter inzage
De ontwerpbesluit en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 8 juni 2020 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis,
Rading 1 te Loosdrecht. De stukken zijn digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8300Old2002020-on00).

zolang de landelijk beperkende maatregelen
gelden (25.05.20)
- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein
Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in
de openlucht, dinsdagavond van 19.00 uur
tot 20.00 uur zolang de landelijk beperkende
maatregelen gelden (27.05.20)
- Dance with Claudia; parkeerterrein nabij
Kwakel 41, ontheffing geluidhinder in de
openlucht, op maandag en woensdagavond
van 19.00 uur tot 20.30 uur zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (27.05.20)

Loosdrecht
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen
dienen te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar
voren brengen van een zienswijze kan contact
op worden genomen met de administratie
van het Fysiek Domein via telefoonnummer:
14 035.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Anton Smeerdijkgaarde t.h.v. huisnummer 11:
opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden
belanghebbende (20.05.20) (bij GPP met
aanvrager)
- Van Nes van Meerkerklaan t.h.v. huisnummer
27: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende (20.05.20) (bij GPP met
aanvrager)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Overig
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

- Argentinos Schippertje B.V., Nieuw-Loosdrechtsedijk 211, uitbreiding terras zolang
de landelijk beperkende maatregelen gelden
(29.05.20)
- Café Restaurant Piet Hein B.V., Veendijk 17,
uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (29.05.20)
- Eetcafé de Eend, Horndijk 23, plaatsen van
objecten in de berm t.b.v. terras zolang de
landelijk beperkende maatregelen gelden
(29.05.20)
- Heineke 2, Oud-Loosdrechtsedijk 166, uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (29.05.20)
- Hein Heun B.V., op de parkeerplaats t.h.v.
Oud-Loosdrechtsedijk 182, plaatsen van
containers , een bouwkeet en toiletvoorziening voor verbouwing, van 10 juli t/m 21 juli
2020 (15.05.20)
- De Uitlaat Service voor Honden, Vuntusplein,
standplaatsvergunning De Zoete Zondaar,
elke vrijdag en zaterdag (27.05.20)

Nederhorst den Berg
- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover
Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang de
landelijk beperkende maatregelen gelden
(29.05.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de
verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het
gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht
(Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij degene die het besluit genomen
heeft.
> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen
- Restaurant de Molen, uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen
gelden (29.05.20)

’s-Graveland
- Yoga Debra Body & Mind Studio, speelweide
aan het Kininelaantje, ontheffing geluidshinder tijdens buitensport, gedurende de
week tot uiterlijk 20.00 uur zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (27.05.20)

Kortenhoef
- Odis Gym, Odis Volleybal , Stichting Buro
Sport en RYU ’t Gooi Sport, parkeerterrein
“Sporthal de Fuik” Zuidsingel 54, afzetten
parkeerterrein d.m.v. het plaatsen van dranghekken t.b.v. sporten in de buitenlucht,

COLOFON

’s-Graveland
- Yoga Debra Body & Mind Studio, speelweide
aan het Kininelaantje, ontheffing geluidshinder tijdens buitensport, van maandag t/m
zondag in de ochtend en woensdag tot
20.00 uur zolang de landelijk beperkende
maatregelen gelden(14.05.20)

Kortenhoef
- Dance with Claudia; parkeerterrein nabij
Kwakel 41, ontheffing geluidhinder in de
openlucht, op maandag en woensdagavond
van 19.00 uur tot 20.30 uur zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (14.05.20)
- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein
Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in de
openlucht, dinsdagavond van 19.00 uur tot
20.00 uur zolang de landelijk beperkende
maatregelen gelden (19.05.20)
- Odis Gym, Odis Volleybal , Stichting Buro
Sport en RYU ’t Gooi Sport, parkeerterrein
“Sporthal de Fuik” Zuidsingel 54, afzetten
parkeerterrein d.m.v. het plaatsen van dranghekken t.b.v. sporten in de buitenlucht,
zolang de landelijk beperkende maatregelen
gelden (11.05.20)
- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Dodaarslaan
t.h.v. 57, plaatsen toilet tijdens schilderwerkzaamheden, 8 t/m 26 juni 2020 (19.05.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure
van toepassing.
> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen
- Restaurant de Molen, uitbreiding terras
zolang de landelijk beperkende maatregelen
gelden (28.05.20)

> Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Wijdemeren heeft per 1
maart 2020 de beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning vastgesteld. De voor 1 maart
2020 ingediende aanvragen worden op de
tot dan toe gevolgde uitvoeringspraktijk afgehandeld. Ten aanzien van bezwaar- en (hoger)
beroepschriften blijft de uitvoeringspraktijk van
vóór 1 januari 2018 van kracht. Tenzij het om
bezwaar- en (hoger) beroepschriften gaan die
op een aanvraag vanaf 1 januari 2020 betrekking hebben. De beleidsregels zijn te vinden
op www.wijdemeren.nl/beleidsregels.
> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek heeft op 29 mei een nieuwe
Noodverordening vastgesteld. De noodverordening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

Loosdrecht
- Argentinos Schippertje B.V., Nieuw-Loosdrechtsedijk 211, uitbreiding terras zolang
de landelijk beperkende maatregelen gelden
(19.05.20)
- Café Restaurant Piet Hein B.V., Veendijk 17,
uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (14.05.20)
- Eetcafé de Eend, Horndijk 23, plaatsen van
objecten in de berm t.b.v. terras zolang de
landelijk beperkende maatregelen gelden
(14.05.20)
- Heineke 2, Oud-Loosdrechtsedijk 166, uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (26.05.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182, ontheffing
winkeltijden Albert Heijn, op zondag van
10:00-18:00 uur (18.05.20)

Nederhorst den Berg
- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover
Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang
de landelijk beperkende maatregelen gelden
(19.05.20)
- Wits Amsterdam B.V., Ankeveensepad 1,
8 juni t/m 10 juli 2020 (26.05.20)

Loosdrecht
- Protestantse Kerk in Nederland, gemeente
Wijdemeren, huis-aan-huis collecte “Kerk
in Actie”, 29 november t/m 5 december
(25.05.20)

handhaving wordt door de gemeenten
uitgevoerd. De beleidsregels zijn te vinden op
www.wijdemeren.nl/beleidsregels.

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee
weken vanaf vandaag op afspraak, inzien in het
gemeentehuis aan de Rading 1, Loosdrecht
(Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen
schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen
worden in de besluitvorming.
>

Beleidsregels kinderopvang

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben, gelet op de wijzigingen in de
Wet kinderopvang in 2019, nieuwe beleidsregels voor de handhaving van de Wet kinderopvang opgesteld. Het toezicht op de wet is
belegd bij de GGD Gooi en Vechtstreek, de
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Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. 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
(tussen haakjes) 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, telefoonnummer 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) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

