Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
 27-04-2022 Nabij Noord Linschoterdijk 26, kadastraal bekend als sectie E nummer 705 en 706 te
Linschoten, plaatselijk bekend als Perenboomgaard. (Zaaksysteemnummer 5677 en OLO
nummer 6866815), het realiseren van een proeftuin en een theetuin, een kas met een winkel en
twee Ecolodges.
Verlengen beslistermijn
 03-03-2022 Jacob Barneveldstraat 61, 3461 GA Linschoten. (Zaaksysteemnummer 1882 en OLO
nummer 6782871), het realiseren van een uitbouw aan de voorkant van een woning. De
gemeente heeft op 26 april 2022 besloten de beslistermijn te verlengen voor een periode van
max. 6 weken.
Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning inzien? Dan kunt u mailen naar bouw@montfoort.nl of
bellen naar tel. 0348 – 476 400 voor de digitale stukken.
Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk
nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de
rubriek “Verleende omgevingsvergunning”.
Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking
is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een
afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348 – 476 400.

Overig
Gedoogverklaring noodopvang vluchtelingen Van Rietlaan 19 in Linschoten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort hebben op 19 april jl. een gedoogverklaring
afgegeven voor het opvangen van vluchtelingen op de locatie Van Rietlaan 19 in Linschoten.
Overwegingen
De gemeente Montfoort is bereid een serieuze bijdrage te leveren aan de noodopvang van
vluchtelingen uit Oekraïne. De locatie Van Rietlaan 19 in Linschoten biedt voldoende ruimte en
voorzieningen om een kwalitatief aanvaardbare opvang te realiseren. De opvang past echter niet in
het bestemmingsplan. Burgemeester hebben gezien de noodsituatie besloten de afwijking van het
bestemmingsplan tijdelijk te gedogen. De brandveiligheid is onderzocht door de Veiligheidsregio
Utrecht en akkoord bevonden.
Er mogen maximaal 24 slaapplekken zijn. De gedoogverklaring geldt voor 6 maanden vanaf 15 mei
2022. Voor een eventuele verlenging van de opvang zal een omgevingsvergunningprocedure moeten
worden doorlopen.
Bezwaarclausule

Tegen deze gedoogverklaring is geen bezwaar mogelijk. Indien belanghebbenden het niet eens zijn
met de verklaring kunnen zij burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort verzoeken tot
handhavend optreden. De hierop volgende besluiten staan wel open voor bezwaar en beroep.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande
websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en
buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/straatfeest.
Montfoort, 3 mei 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,
De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

