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Openbare
vergaderingen

-	 de locoburgemeester mr.drs.
J.M. Vroomen
-	 de voorzitter van de burgemeesterskring
W.M. Cornelis
•		Toespraak door de burgemeester
mr. C. van der Kamp.

Algemene informatie

Contact
Onze medewerkers zijn bereikbaar
via telefoonnummer 0172 - 522 522
van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur

Vergaderplaats: raadzaal gemeentehuis. Vaste
wederkerende agendapunten aan het begin en
einde zoals opening, mededelingen, ingekomen
stukken, verslag vorige vergadering, rondvraag
en sluiting staan niet vermeld.
De stukken bij de agenda in deze publicatie
liggen vanaf vrijdag 17 juni 2011 voor iedereen
ter inzage. U kunt zich melden bij onze recepti
oniste. U kunt de vergaderstukken ook vinden
op onze website, onder het kopje Bestuur en
organisatie > Vergaderstukken.

Gemeenteraad
Afdeling Burgerzaken en Belastingen
Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Woensdagen in juni doorlopend geopend
van 9.00 tot 20.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Belastingen
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Afdeling Vergunningsverlening, hand
having en toezicht (Omgevingsloket)
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Wmo-loket (Afdeling Welzijn, zorg
en onderwijs)
Inloopspreekuur
Maandag en dinsdag 13.00 tot 15.00 uur
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Maandag t/m donderdag 9.00 tot 11.00 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Huisbezoek nodig? Bel 0172 - 522 522

Woensdag 29 juni 2011 om 19.00 uur
In verband met het aanvangstijdstip komt het
raadsspreekuur te vervangen.
Onderwerpen:
• Camping Reeuwijkse Hout
• Grondexploitaties (MPG 2011 en doorlichting
projecten)
• Jaarrekeningen 2010
• Krediet Oude Tol fase 2
• Concept Ontwikkel Strategie Kader Oude
Rijnzone
• Erfpacht Reeuwijk-Brug west
• Vaststellen bestemmingsplan Korte Waarder
33, Nieuwerbrug
• Verordening Vrom Starterslening; wijzigen
toepassingsbereik

Spreekuur burgemeester en wethouders
Donderdagen: 9.00 tot 9.30 uur
De beschikbare collegeleden en tijden
kunnen verschillen per week. U kunt
een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, 0172 - 522 204.

Spreekrecht gemeenteraad
U kunt een bijdrage leveren aan de besprekin
gen van de gemeenteraad. Dit kan direct na de
opening voor in totaal maximaal dertig minuten
en voor elke spreker maximaal vijf minuten. U
moet zich ten minste 48 uur voor het begin van
de vergadering als spreker aanmelden bij de grif
fier van de raad. Gebruik hiervoor het algemene
telefoonnummer of e-mail adres onder vermel
ding van uw naam, adres en telefoonnummer.De
gemeenteraad heeft drie soorten onderwerpen
uitgesloten van spreekrecht:
• een besluit van de gemeenteraad waartegen
bezwaar of beroep openstaat of open heeft
gestaan
• benoemingen, keuzen, aanbevelingen of
voordrachten van personen
• een gedraging van een bestuurder of mede
werker van de gemeente waartegen iemand
een officiële klacht kon of kan indienen op
grond van art. 9.1 van de AWB.

Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Raadsspreekuur
In verband met het aanvangstijdstip komt het
raadsspreekuur te vervallen.

Afdeling Werk en inkomen
Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Afvalbrengstation
Maandag t/m vrijdag: 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Portugalweg 6, Bodegraven

24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl.

0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!

Buitengewone raadsvergadering
Vrijdag 1 juli 2011 om 19.30 uur
De openbare buitengewone raadsvergadering is
ter gelegenheid van de installatie van burge
meester mr. C. van der Kamp. Na afloop van de
vergadering is aansluitend een receptie.
Zie ook het artikel onder ‘Actueel’
Agenda (opening en dergelijke zijn niet vermeld):
• Beëdiging van de nieuwe burgemeester door
de Commissaris van de Koningin, J. Franssen
• Toespraak Commissaris van de Koningin
• Overdracht ambtsketen en voorzittershamer
door drs. J.P.J. Lokker
• Toespraken door:
-	de raadsnestor J.R. van Dam

Hoorzittingen
Commissie bezwaarschriften
Dinsdag 28 juni 2011 om 19.30 uur.
Agenda:
• 19.30 uur: bezwaarschrift inzake het opleg
gen van een dwangsom voor een perceel op
de landtong van Hanswijk in de Reeuwijkse
plassen
• 20.00 uur: bezwaarschrift inzake het aanwij
zen van het pand Vlietkade 47 te Bodegraven
(gemaal Bulaeus Brack) als gemeentelijk
monument;
• 20.30 uur: een bezwaarschrift inzake afwijzen
verzoek om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur;
• 21.00 uur: een bezwaarschrift inzake het
opleggen van diverse dwangsommen voor het
perceel Twaalfmorgen 31 te Reeuwijk.

24 juni 2011 ter inzage in de leeskamer van het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Bodegraven.
Tegen het vrijstellingsbesluit kan een be
langhebbende beroep instellen bij de Recht
bank ‘s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn
voor het indienen van een beroepschrift vangt
aan op zaterdag 25 juni en loopt tot en met
vrijdag 5 augustus 2011.
De belanghebbende die meent een spoed
eisend belang te hebben, kan de voorzie
ningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage
verzoeken tot het treffen van een voorziening
tegen het vrijstellingsbesluit. Dit kan alleen als
de belanghebbende ook beroep ingesteld heeft
tegen het vrijstellingsbesluit. De indiener van
een beroepschrift of een verzoekschrift tot het
treffen van een voorlopige voorziening is aan de
rechtbank griffierecht verschuldigd.
Op basis van artikel 6:13 van de Algemene
wet bestuursrecht kan geen beroep worden
ingesteld door de belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft
gebracht.

Actueel

Kalender

Afscheidsreceptie burgemeester
Lokker met symposium
Na zich vier jaar met grote betrokkenheid en enthousiasme te hebben ingezet voor de gemeente
Bodegraven, waarvan het laatste half jaar voor de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk, neemt
drs. Jan Pieter J. Lokkerop donderdag 30 juni 2011 afscheid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Voor deze gelegenheid is er om 15.30 uur
een minisymposium met als titel “Land van
water, gras en wolken” waarin de toekomst
van Bodegraven-Reeuwijk in “het kleine
Groene Hart” centraal staat. Om 17.00 uur
vindt een afscheidsreceptie plaats in Fort
Wierickerschans: Zuidzijde 132, 2411 RX
Bodegraven. U bent van harte welkom om
het symposium bij te wonen en tijdens de
receptie persoonlijk afscheid te nemen van
onze burgemeester. Indien u het symposium
wenst bij te wonen kunt u dit uiterlijk 24 juni
a.s. doorgeven aan Leonarda op den Akker
via tel. 0172 - 522 522 of via e-mail: lopden
akker@bodegraven-reeuwijk.nl.

Verkeer en vervoer
De stukken van deze hoorzitting liggen tijdens
openingstijden ter inzage bij de afdeling Con
cernondersteuning en ontwikkeling. Belangstel
lenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
dhr. W. Nomen, secretaris, via het algemene
telefoonnummer.

Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Vrijstellingsbesluit aanleg zuidelijke randweg
Woerden voor het Bodegraafse deel
(A12BRAVO-deelproject 3)
Het college van burgemeester en wethouders
van Bodegraven-Reeuwijk heeft op 24 mei 2011
het volgende besloten. Met toepassing van
artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) verlenen zij vrijstelling van het
geldende bestemmingsplan “Buitengebied”
ten behoeve van de aanleg van de zuidelijke
randweg van Woerden, voor zover gelegen op
het grondgebied van de gemeente BodegravenReeuwijk (A12BRAVO-deelproject 3).
Wettelijk kader en gevolgde procedure
Het ontwerp van de vrijstelling lag op 4 december
2009 met bijbehorende stukken gedurende 6 we
ken ter inzage. In deze periode kon een ieder
een zienswijze indienen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Het college van gedeputeerde staten
van Zuid-Holland heeft 31 maart 2011 verklaard
geen bezwaar te hebben tegen het verlenen
van vrijstelling. Vervolgens heeft het college van
burgemeester en wethouders van BodegravenReeuwijk op 24 mei 2011 de vrijstelling verleend.
Tegelijkertijd met het ontwerp van de vrijstel
ling heeft het bijbehorend Milieueffectrapport
(Mer) ter inzage gelegen. Hier zijn eveneens
geen zienswijzen op ingediend. De Commis
sie voor de Milieueffectrapportage heeft op
23 april 2010 een positief advies over het
milieueffectrapport uitgebracht. Het college van
burgemeester en wethouders heeft vervolgens,
eveneens op 24 mei 2011, de Mer-procedure
als afgerond beschouwd.
Inzage en beroepsmogelijkheid
Het vrijstellingsbesluit inclusief de daarop be
trekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag

Noordstraat 1 t/m 40 te Bodegraven
afgesloten vanaf 20 juni
In verband met de herinrichting van de Noord
straat 1 tot en met 40 te Bodegraven is deze
weg vanaf maandag 20 juni afgesloten voor
alle verkeer. Het inrijdverbod vanaf de Dirk
Bavolaan (nabij het Phoenix-complex) wordt
tijdelijk opgeheven. De werkzaamheden duren
ongeveer 3 weken. Wij verzoeken u rekening te
houden met de afsluiting en geen voertuigen te
parkeren op de afgesloten wegvakken waar de
wegwerkzaamheden plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer Theo Hogervorst van de afdeling
Realisatie en Beheer via tel. 0172 - 522 522.
Halfweg te Reeuwijk afgesloten op 25 juni
De burgemeester heeft besloten toestemming
te verlenen voor het afsluiten van de Halfweg te
Reeuwijk tijdens het jaarlijkse buurtfeest op za
terdag 25 juni 2011 van 12.00 tot 22.00 uur.

Omgevingsvergunning(en)
Welstandscommissie
De gedelegeerde van de welstandscommissie
heeft in principe zitting op woensdagochtend
van 9.30 tot 12.30 uur iedere even week op
de locatie aan de Raadhuisweg 3 te Reeuwijk.
De welstandsvergaderingen zijn openbaar. De
agenda van de te behandelen plannen wordt

Op vrijdag 1 juli 2011 wordt de heer mr. Christiaan van der Kamp tijdens een bijzondere
raadsvergadering officieel geïnstalleerd als
burgemeester van de gemeente BodegravenReeuwijk.

Fort Wierickerschans

Nederlandse Veteranendag vrijdag 24 juni
In onze samenleving zijn veteranen een min of
meer vergeten groep. Burgemeester Lokker:
“Ik vind dat alle Nederlandse veteranen, die
in opdracht van onze democratisch gekozen
regering zijn ingezet om ver van huis vrede en
veiligheid te bewerkstelligen, erkenning en be
grip verdienen van de samenleving en van de
Nederlandse overheid.” Burgermeester Lokker

doet daarom een oproep aan alle veteranen,
jong en oud, die in ons dorp wonen om de dag
voor Nationale Veteranendag op het gemeente
huis bij elkaar te komen voor een kop koffie en
onderling gesprek.

Kort nieuws...

een geschikte partij die het ontwerp en de
realisatie van de eerste fase op zich neemt. De
gemeente betrekt de huisarts en Mozaïek Wonen,
de corporatie die de sociale woningen afneemt,
bij het proces. Op onze website vindt u meer infor
matie over de aanbestedingsprocedure.

tons is deze gemakkelijk te gebruiken op een
mobiele telefoon. De inhoud is beperkt tot de
belangrijkste onderdelen. Volgende week volgt
een uitgebreid artikel.

Nieuw: mobiele website BodegravenReeuwijk

Vanaf 1 juli gaat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
geen VVV-bonnen meer verkopen. De nieuwe
Primera winkel bij het Raadhuisplein heeft langere
openingstijden en is daardoor beter geschikt als
verkooppunt van VVV-bonnen. De openingstijden
zijn: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot
18.00 uur en op vrijdag tot 21.00 uur.

Start aanbestedingsprocedure
De Wijde Wiericke
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk start op
24 juni met de aanbestedingsprocedure voor
de eerste fase van het nieuwbouwproject
De Wijde Wiericke. Tijdens deze eerste fase
worden de huisartsenpraktijk en maximaal 40
woningen gerealiseerd, zowel in de vrije als in
de sociale sector. Ook het openbare gebied
krijgt in deze fase gestalte. Door middel van de
aanbestedingsprocedure zoekt de gemeente

Op vrijdag 24 juni om 17.00 uur zijn alle
‘jonge’ en ‘oude’ veteranen van harte welkom

Sinds kort heeft onze gemeentelijke website er
een broertje of zusje bij: de mobiele website.
Het adres is http://m.bodegraven-reeuwijk.nl.
De mobiele site is een eenvoudige, korte versie
van onze reguliere website. Door grote but

in de trouwzaal van het gemeentehuis in
Bodegraven. Voor nadere gegevens kunt
u contact opnemen met het bestuurs
secretariaat, Leonarda op den Akker,
tel. 0172 - 522 522. U kunt zich ook wenden
tot de heer G.A. van de Weg, Weijland 57A
te Nieuwerbrug, tel. 0348 688 758. Op onze
website vindt u uitgebreide informatie.

Verkoop VVV-bonnen per 1 juli naar
Primera

Alle volledige artikelen en achtergrondinformatie vindt u op onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl

opgemaakt tot en met de dinsdag voorafgaande
aan de vergadering op woensdag. De agenda
is op te vragen bij de afdeling Vergunningen,
Handhaving en Toezicht, tel. 0172 - 522 522.
Bouwzaken
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven
• Boerderijweg 6: uitbreiding ligboxenstal
(10-6-2011)
• Goudplevier 37: plaatsen dakkapel
(11-6-2011)
• Noordzijde 134: uitbreiding werktuigenberging
(10-6-2011)
• Rietkraag 2: plaatsen schutting en carport
(13-6-2011)

Elke week vindt u hier informatie over aan
passingen in openingstijden, vergaderingen,
afvalinzameldata, afsluitingen en collectes.

Juni
Inzage (ontwerp)
bestemmingsplannen en
informatieavonden
• 3 juni t/m 14 juli: inzage
Ontwerpbestemmingsplan
Begraafplaats Vredehof
Vergaderingen
• 22 juni, 20.00 uur:
Commissie Bestuur en
Financiën
• 23 juni, 20.00 uur:
Commissie Ruimte
• 28 juni, 19.30 uur:
Hoorzitting bezwaarschriften
commissie
• 29 juni, 19.00 uur:
gemeenteraad

Hij wordt beëdigd door de Commissaris van de
Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer
Franssen. De vergadering begint om 19.30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Bodegra
ven, Raadhuisplein 1. Na afloop vindt om 20.30
uur een receptie plaats. In verband met het aan
tal genodigden en de capaciteit van de raadszaal
is er voor het publiek slechts een beperkte
hoeveelheid plaatsen in de raadszaal aanwezig.
Overige belangstellenden kunnen de vergadering
volgen via een videoverbinding in de trouwzaal en
kantine van het gemeentehuis. De vergadering is
ook via onze website live te zien.

Brugstraat afgesloen op 25 juni
In verband met het slotevenement Bodegraafse
Sportontmoeting is de Brugstraat op zaterdag
25 juni tussen 17.00 en 22.00 uur afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik
maken van de brug. Op de website kunt u een
tekening raadplegen van de afsluiting en het
gebied.
Parallelweg-zuid langs A12 afgesloten van
20 t/m 24 juni
De parallelweg wordt afgesloten voor alle
verkeer van maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni
2011. Dit is noodzakelijk in verband met riole
ringswerkzaamheden en het aanbrengen van
voorbelasting voor de aanleg van een nieuwe
faunapassage onder de A12. De parallelwegzuid ligt langs de A12 aan de hoofdrijbaan
rechts, tussen het Nespad en Laageind/Weiweg
(gemeente Bodegraven-Reeuwijk).

Installatie
burgemeester
Van der Kamp

• Zuidzijde 92: slopen en nieuwbouw woning
(10-6-2011)
Driebruggen
• Hoogeind 12: vergroten ligboxenstal (bouw
vergunning 2e fase) (15-6-2011)
Reeuwijk-Brug
• Mesdagstr. 35: verwijderen asbest (14-6-2011)
Lees verder op de volgende pagina

Huisvuil
• 20 t/m 26 juni: grijs
• 27 juni t/m 3 juli: groen

Plastic
• 27 juni: Reeuwijk
Oud papier
• 25 juni (BOC): Bodegraven
• 25 juni (OPA): Nieuwerbrug
Kijk voor meer informatie op
de afvalkalender
Verkeer en vervoer
• 6 juni t/m 15 juli: afsluiting
Oud Reeuwijkseweg ter
hoogte van de onderdoor
gang A12
• Vanaf 20 juni: Noordstraat
1 t/m 40 te Bodegraven in
verband met herinrichting
• 20 t/m 24 juni Parallelwegzuid langs A12 afgesloten
• 25 juni: Brugstraat in
verband met slotevenement
BSO
• 25 juni: Halfweg te Reeuwijk
in verband met jaarlijks
buurtfeest
Collectes
• 19 t/m 25 juni: Het
Nederlandse Rode Kruis
• 26 juni t/m 2 juli: vrije
periode

Juli
Vergaderingen
• 1 Juli, 19.30 uur:
Buitengewone raads
vergadering installatie van
burgemeester mr.
C. van der Kamp

Meer informatie vindt u op onze website
www.bodegraven-reeuwijk.nl
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• Poelruit 8: slopen westvleugel verzorgings
huis (14-6-2011)
• Rietgors 18: verwijderen asbest (14-6-2011)
Sluipwijk
• Korssendijk 32: melding brandveilig gebruik
(14-6-2011)
Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn
verlengd met 6 weken:
• Kosterdijk 3, Waarder: bouw berging
Verleende bouw- en sloopvergunningen/
omgevingsvergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
• Dammekant 34: slopen boerderij met
schuur (10-6-2011)
• Hoornblad 11: plaatsen twee dakkapellen
(10-6-2011)
• Hoornblad 13: plaatsen dakkapel
(10-6-2011)
• Raadhuisplein 9: plaatsen gevelreclame
(14-6-2011)
Driebruggen
• Laageind 3: plaatsen dakkapel (14-6-2011)
Reeuwijk-Brug
• Burgemeester Bracklaan 59: plaatsen twee
dakkapellen (14-6-2011)
• Groen van Prinstererlaan 5 en 7: verhogen
dakconstructie (14-6-2011)
• Moerweide 32: plaatsen dakopbouw
(10-6-2011)
• Moerweide 34: plaatsen dakopbouw
(10-6-2011)
• Zoutmansweg 82: plaatsen dakopbouw
(1e fase) (10-6-2011)
Bezwaar of beroep
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen. U moet dan binnen de termijn van
6 weken rechtsreeks beroep instellen bij de
Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuurs
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt geen beroep instellen als u gedurende
de termijn van terinzageligging van het ont
werpbesluit geen zienswijze naar voren heeft
gebracht, tenzij u dat redelijkerwijs niet kan
worden verweten. Bij de gemeente kunt u in
formeren of u tegen een verleende vergunning
bezwaar kunt maken of beroep moet instellen.
Een bezwaar- of beroepschrift moet uw naam
en adres bevatten, de datum en uw handte

kening, een omschrijving van de betreffende
vergunning en de motivering van uw bezwaar of
beroep. Bij een beroepschrift moet zo mogelijk
een kopie van de vergunning worden meege
stuurd.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
schort in de regel de werking van de vergunning
niet op. Met andere woorden: de vergunning
waartegen u bezwaar hebt, mag dus gebruikt
worden. Als u dat niet wilt dan kunt u, nadat
u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft
ingesteld, om een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage.
U kunt een beroepschrift en een verzoek om
een voorlopige voorziening ook digitaal indienen
bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.

Wet milieubeheer
Maatwerkvoorschriften
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven
gelden algemene regels die zijn vastgelegd in
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu
is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is het
nodig ter bescherming van het milieu aanvul
lende maatwerkvoorschriften op te leggen naast
de voorschriften uit de van toepassing zijnde
AMvB. Deze maatwerkvoorschriften betreffen
voorschriften voor het monitoren van de grond
waterkwaliteit bij het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer. Burgemeester
en wethouders zijn van plan de volgende maat
werkvoorschriften op te leggen:
• Van Beynum Autoschade B.V., Broekveldse
laan 5, 2411 NL Bodegraven
• Garagebedrijf L. de Raaf B.V., Frankrijkweg 4,
2411 NV Bodegraven
• T. Agterof Verhuur, Italiëweg 29, 2411 NR
Bodegraven
• Steenbergen B.V., Schumanweg 4, 2411 NH
Bodegraven
• Hooge Hoed Vastgoed B.V., Willemstraat 60,
2411 CP Bodegraven.
De ontwerpbesluiten tot het opleggen van
maatwerkvoorschriften kunt u van 24 juni tot en
met 4 augustus 2011 inzien bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
Zienswijzen
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een
ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het
college van burgemeester en wethouders van
Bodegraven-Reeuwijk indienen, per adres Mili
eudienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA

Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met de Milieudienst MiddenHolland, tel. 0182 - 545 700. Belanghebbenden
die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen
over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep
instellen tegen een definitief besluit.
Inzage
Voor inzage en informatie kunt u tijdens
kantooruren terecht in het gemeentehuis van
Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 te Bode
graven, tel. 0172 - 522 522. Voor inzage buiten
kantooruren kunt u een afspraak maken. Deze
bekendmaking staat ook op de website van de
Milieudienst Midden-Holland, www.milieudienst
middenholland.nl.
Omgevingsvergunning milieuneutrale
verandering
Burgemeester en wethouders hebben de vol
gende vergunning verleend:
• Firma W. Olieman: melkrundvee- en varkens
houderij op het perceel Oud Reeuwijkseweg
24-26, 2811 KC Reeuwijk.
De vergunning en bijbehorende stukken kunt u
van 24 juni tot en met 5 augustus 2011 inzien
bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tijdens
deze periode kunnen belanghebbenden be
zwaar indienen bij het college van burgemees
ter en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
Postbus 3, 2810 AA Reeuwijk.
Een besluit blijft van kracht wanneer u bezwaar
indient. U kunt een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank ’s-Gravenhage om het besluit te la
ten schorsen via Postbus 20302, 2500 EH Den
Haag. In dat geval moet u een bepaald bedrag
(griffierecht) betalen.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal
aanvragen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar
voor moet u wel beschikken over een elektroni
sche handtekening (DigiD). Kijk op de genoem
de site voor de precieze voorwaarden.

Wijziging omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende omgevingsvergunning gewijzigd op
grond van artikel 2.31 lid 1 sub b Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht:
• Goedhart Motoren B.V.: oprichtingsvergun
ning voor een detailhandelbedrijf in motoren
en een vuurwerkverkooppunt op het perceel
Europaweg 1d, 2411 NE Bodegraven.
Dit besluit kunt u van 24 juni tot en met
5 augustus 2011 inzien bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Binnen deze termijn
kunt u beroep tegen een besluit instellen bij
de Rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag.

Het besluit treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn, tenzij u binnen die termijn een
voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzie
ningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage.
In beide gevallen moet u een bepaald bedrag
(griffierecht) betalen.
Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden die eerder zienswijzen
hebben ingebracht over een ontwerpbesluit
• belanghebbenden die het niet eens zijn met de
wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbesluit
• belanghebbenden die redelijkerwijs niet in
staat waren hun zienswijzen in te brengen
over een ontwerpbesluit.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoem
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
Inzage
Voor inzage en informatie kunt u tijdens
kantooruren terecht in het gemeentehuis van
Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 te Bode
graven, tel. 0172 - 522 522. Voor inzage buiten
kantooruren kunt u een afspraak maken. Deze
bekendmaking staat ook op de website van de
Milieudienst Midden-Holland, www.milieudienst
middenholland.nl.

Collegebesluit
Ontwerp Bodemkwaliteitskaart en Nota
bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer
Burgemeester en wethouders hebben inge
stemd met het ter inzage leggen van het ont
werp van de bodemkwaliteitskaart en de nota
bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer
2011-2016. De nota regelt het hergebruiken
van grond en bagger in de regio waarvoor de bo
demkwaliteitskaart is vastgesteld. Dit ontwerp
besluit en de daarbij behorende stukken kunt u
vanaf 24 juni 2011 tot en met 5 augustus 2011
inzien op het gemeentehuis.
Op grond van de bepalingen van afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang
hebbenden tegen het ontwerpbesluit binnen 6
weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt
mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Verordeningen
Nieuwe verordening
De raad heeft de volgende verordening vast
gesteld op 15 juni 2011. Deze treedt in werking
met ingang van 1 juli 2011.
• Verordening Wet maatschappelijke onder
steuning 2011
De verordening is binnenkort ook via de website
te raadplegen.

