Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
 25-05-2022 Mastwijkerdijk, kadastraal bekend als sectie D nummer 574 Linschoten.
(Zaaksysteemnummer 15413 en OLO nummer 7003739), het plaatsen van een gedenkteken.
 25-05-2022 Doeldijk 9 B, 3417 XD Montfoort. (Zaaksysteemnummer 15709 en OLO nummer
7005041), voor het realiseren van een trouwtuin en een verzoek om tijdelijk af te wijken van het
bestemmingsplan voor een periode van 5 jaar.
 29-05-2022 Burggraaf Zwederlaan 1, 3417 AJ Montfoort. (Zaaksysteemnummer 16468 en OLO
nummer 7009349), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
 29-05-2022 G. van der Valk Boumanstraat 27, 3461 EK Linschoten. (Zaaksysteemnummer 16567
en OLO nummer 7006101), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
 31-05-2022 Lodewijkstraat 16,3417 VE Montfoort. (Zaaksysteemnummer 17689 en OLO nummer
7014201), het realiseren van een uitbouw aan de voorgevel van de woning.
Verlengen beslistermijn
 04-04-2022 Tasveld 7, 3417 XS Montfoort. (Zaaksysteemnummer 2905 en OLO nummer
6874891), het verbouwen van een bedrijfsgebouw. De gemeente heeft op 30 mei 2022 besloten
de beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 6 weken.
 05-04-2022 Willeskop 94, 3417 ME Montfoort. (Zaaksysteemnummer 3103 en OLO nummer
6880645), het wijzigen van een vrachtwagenparkeerplaats. De gemeente heeft op 31 mei 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.
Verleende omgevingsvergunning
 30-05-2022 Strick van Linschotenstraat 63, 3461 EE Linschoten. (Zaaksysteemnummer 2179 en
OLO nummer 6832519), het aanleggen van een uitrit.

Milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort maken, gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

voor het adres:
M A Reinaldaweg 70 in Linschoten. De melding heeft betrekking op het realiseren van een
loods voor opslag en mengen van ruwvoer bij een melkveehouderij.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht.
Dit kan via het telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het
zaaknummer Z/22/198464.

Overig
Rectificatie: voornemen om een vergunning te verlenen voor de uitbreiding van een
melkveestal en de uitbreiding van het veebestand, Willeskop 77 A in Montfoort
Onlangs is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor bovenstaand adres.
Het gaat om een aanvraag omgevingsvergunning voor:
 Bouwen van een bouwwerk
 Milieu (wijziging vergunning)
op het perceel van maatschap H.D. en G. Lekkerkerker.
De gemeente is van plan om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Daarom is volgens een
eerdere bekendmaking een ontwerpbesluit afgegeven en ter inzage gelegd.
Het ontwerpbesluit was echter niet op de correcte wijze afgegeven en ter inzage gelegd. Daarom is
een nieuw ontwerpbesluit afgegeven. De gemeente heeft op 2 juni 2022 een ontwerpbesluit genomen
op de aanvraag met zaaknummer z/21/186474.
De gemeente geeft hiermee aan, voornemens te zijn toestemming te verlenen voor de uitbreiding van
een melkveestal en de uitbreiding van het veebestand. Tevens wordt het milieudeel van de eerder
verleende en nog geldende vergunning geactualiseerd.
Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om ergens toestemming voor te
krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om een omgevingsvergunning milieu, bouwen of slopen. Met dit bericht
laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.
Wilt u reageren op de vergunning die de gemeente van plan is te verlenen?
U kunt binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het ontwerpbesluit laten weten dat u het
niet eens bent met het voorgenomen besluit. Dit kunt u doen door een zienswijze in te dienen. Het
ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 7 juni 2022 ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis in Montfoort. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal op te
vragen via info@odru.nl. Voor inzage van de ontwerp omgevingsvergunning dient u in uw verzoek te
verwijzen naar zaaknummer: Z/21/186474.

Hoe dient u een zienswijze in?
U omschrijft waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. U stuurt uw schriftelijke zienswijze
naar burgemeester en wethouders van de gemeente, per adres: Omgevingsdienst regio Utrecht,
Postbus 13101, 3507 LC Utrecht of u mailt naar info@odru.nl. U zet in de zienswijze in elk geval de
volgende gegevens:
- uw naam, adres en handtekening;
- de datum;
- met welke vergunning u het niet eens bent;
- waarom u het niet eens bent met de vergunning;
- wat de beslissing volgens u moet zijn;
- het zaaknummer z/21/186474.
Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de
Omgevingsdienst regio Utrecht via het telefoonnummer 088 – 022 50 00.

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/evenementen.
Montfoort, 7 juni 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,
De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

