26 januari 2012

officiële mededelingen
gemeente aalsmeeR
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
WijkRaden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspRaken buRgemeesteR en WethoudeRs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fRactiespReekuuR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats 7 en 28 februari 2012.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oveRige loketten en infoRmatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
seRvicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
seRvicepunt beheeR en uitvoeRing
pRovincie nooRd-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

gesloten
Op dinsdag 14 februari is het gemeentehuis om 13.00
uur gesloten, ook is het gemeentehuis niet telefonisch
bereikbaar. Wel is de calamiteitentelefoon bereikbaar
vanaf 13.00 uur.
inspReken bij samenvoeging ambtelijke
oRganisaties aalsmeeR en amstelveen
Op donderdagavond 26 januari 2012 vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer over de ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Geïnteresseerde bewoners zijn van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn en zij kunnen (desgewenst) hun
mening geven door in te spreken tijdens de vergadering. Het
woord kan alleen worden gevoerd bij de behandeling van een
onderwerp in eerste termijn. De inspreker krijgt maximaal vijf
minuten spreektijd. Tussen 20.05 en 21.05 uur wordt het onderwerp “Samenvoeging ambtelijke organisaties Aalsmeer en
Amstelveen besproken. De vergadering is in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1. De raadzaal is bereikbaar via de oude
ingang. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming vindt plaats op 16 februari 2012. Inwoners die willen
inspreken kunnen zich als spreker aanmelden bij de griffie
op griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via (0297) 387660 /
387584 / 387561. Liefst vóór 26 januari 12.00 uur.
afhalen nedeRlandse jeugd identiteitskaaRt
In de week van 27 tot en met 30 december 2011) zijn er
landelijk heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse
identiteitskaart (NIK), te weten meer dan 190.000. Dit grote
aantal aanvragen komt bovenop de hoge aantallen van de weken daarvoor. Daarom zal naar verwachting de levering van de
vorige week aangevraagde NIK’s van kinderen jonger dan 13
jaar en zes maanden volgens de hieronder aangegeven weken
plaatsvinden:
- Aanvragen van 27 december:
geplande levering uiterlijk week 5;
- Aanvragen van 28 december:
geplande levering uiterlijk week 6;
- Aanvragen van 29 december:
geplande levering uiterlijk week 7;
- Aanvragen van 30 december:
geplande levering uiterlijk week 8.
afhalen nedeRlandse identiteitskaaRt
De levertijd voor aanvragen van NIK’s die in de week van 27
tot en met 30 december 2011 zijn gedaan voor personen die
ouder zijn dan 13 jaar en zes maanden blijft 5 werkdagen. Hetzelfde geldt voor de levertijd van aangevraagde paspoorten.
Spoedaanvragen zijn vanzelfsprekend ook op tijd geleverd.
definitieve beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om
de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2012 van 13.00–
15.15 uur;
- Carnavalsoptocht op 19 februari 2012 van 11.00-15.00
uur;
Datum verzending vergunning 23 januari 2012
Wet algemene bepalingen omgevingsRecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 243E, het aanbrengen van een verdiepingsvloer;
- Columbiahof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Korfstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Legmeerdijk 313, het aanleggen van een afvalwaterbuffer;
- Machineweg 300, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Margrietstraat 1, het vergroten van de schuur;
- N201, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Stommeerkade 33 t/m 41, achterzijde percelen, het slopen
van opstallen.
veRleende omgevingsveRgunningen, RegulieRe
pRoceduRe
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Calslager Bancken 2, het plaatsen van een dakkapel;
- Columbiahof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Karekietstraat 18, het aanleggen van een uitweg;
- Lakenblekerstraat, Zwarteweg en Burgemeester Kasteleinweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Lakenblekerstraat 15, het slopen van een bedrijfspand en
het verwijderen van asbest;
- Machineweg 300, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 573A, het slopen van een woning;
- Stommeerkade 33 t/m 41, achterzijde percelen, het slopen
van opstallen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 26 januari 2012.

Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2
weken.
Rectificatie bekendmaking vastgesteld
bestemmingsplan en exploitatieplan “gReen
paRk aalsmeeR, deelgebieden 9 en 10”
Betreft een rectificatie van de bekendmaking in de Nieuwe Meerbode van 5 januari 2012, inzake de gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan en exploitatieplan “Green Park Aalsmeer,
deelgebieden 9 en 10”.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben op 5 januari 2012 bekend gemaakt dat met ingang van 6 januari 2012
ter inzage liggen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
en exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en
10”, tezamen met het besluit tot vaststelling van hogere
grenswaarden voor een aantal in het bestemmingsplan geprojecteerde woningen langs de Hornweg en de Machineweg.
Reden rectificatie
Per abuis is de bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan niet gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent
dat de bekendmaking niet op de wettelijk voorgeschreven
wijze heeft plaatsgevonden. De publicatie in de Staatscourant
zal alsnog plaatsvinden op 26 januari 2012. In afwijking van
de datum die is genoemd in de Nieuwe Meerbode van 5 januari
2012, start de inzagetermijn van het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan op vrijdag 27 januari 2012 en
eindigt deze op donderdag 8 maart 2012.
Als gevolg hiervan wijzigt ook de periode waarin beroep kan
worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan. De nieuwe beroepstermijn
betreft de periode van 27 januari 2012 tot en met 8 maart
2012. Beroepschriften die vóór aanvang van de beroepstermijn zijn ingediend, zullen automatisch worden meegenomen.
Als gevolg van de gewijzigde beroepstermijn ten aanzien van
het vastgestelde bestemmingplan, wijzigt ook de beroepstermijn ten aanzien van het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden. Op grond van artikel 145, lid 1 van de Wet
geluidhinder vangt deze termijn aan op de dag waarop tegen
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep
kan worden ingesteld. De nieuwe beroepstermijn inzake het
hogere grenswaardenbesluit betreft de periode van 27 januari 2012 tot en met 8 maart 2012. Beroepschriften die vóór
aanvang van de beroepstermijn zijn ingediend, zullen automatisch worden meegenomen. Hieronder volgt nogmaals de volledige bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan,
exploitatieplan en besluit hogere grenswaarden, aangepast
aan de nieuwe data.
bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden
9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan op 24 november
2011 door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld.
Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling verschillende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen
hebben een uiteenlopend karakter en hebben betrekking op de
planverbeelding, de planregels en de toelichting. Een aantal
van deze wijzigingen heeft betrekking op de regeling van het
kamerverhuurbedrijf dat wordt voorzien op de hoek van de
Legmeerdijk en het nieuwe wegtracé van de N201.
Ook het bijbehorende exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld
ten opzichte van het ontwerpplan. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de netto oppervlakte van het exploitatieplangebied en de geraamde bedragen van de kosten. Voor
de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de
stukken die ter inzage liggen.
Doelstelling
Het bestemmingsplan is het tweede in een reeks dat tot doel
heeft om het verouderde glastuinbouwgebied tussen de woonkernen Aalsmeer en Nieuw Oosteinde te kunnen omvormen tot
een modern bedrijvenpark met - voor een deel - sierteeltgerelateerde bedrijvigheid. Het exploitatieplan biedt de grondslag
voor het publiekrechtelijke kostenverhaal. Dit betekent dat de
gemeente bepaalde kosten in het kader van de gebiedsontwikkeling kan verhalen op de eigenaren van de gronden in het
exploitatiegebied, voor zover het verhaal van die kosten niet
anderszins is verzekerd. Het kostenverhaal via het exploitatieplan is enkel aan de orde bij een posterieure overeenkomst of
het verlenen van een omgevingsvergunning.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan heeft betrekking op
een tweetal deelgebieden van Green Park Aalsmeer. De betreffende deelgebieden (9 en 10) zijn globaal gelegen tussen de
Hornweg, de Machineweg, de Legmeerdijk en het nieuwe wegtracé van de N201. Voor de precieze ligging en begrenzing van
het bestemmingsplan- en exploitatieplangebied wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.
Ter inzage
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en
exploitatieplan, alsmede deze plannen zelf, en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 27 januari
2012 gedurende zes weken op werkdagen voor een ieder ter
inzage op het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein 1 te
Aalsmeer. In deze periode zijn de plannen in te zien van 08.30
tot 14.00 uur, en voor het overige op afspraak.
De plannen zijn ook raadpleegbaar via www.aalsmeer.nl (onder
actueel/ bestemmingsplannen). Het digitale bestemmingsplan
met planidentificatie NL.IMRO.0358.BPGPAGEBIED9EN10-VA01
is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan
met ingang van 27 januari 2012 gedurende zes weken tegen
het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan
en exploitatieplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus
20019, 2500 EA, Den Haag door:
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de
gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan en/of exploitatieplan in vergelijking
met de ontwerpplannen;
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen;

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat waren zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Op het vaststellingsbesluit is afdeling 2 (procedures) van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Als gevolg
hiervan is er geen pro-forma beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk. Dit betekent dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.
Voorlopige voorziening
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan treden in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzitter van AbRS. De besluiten
treden dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde
gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens dient u het
spoedeisende belang aan te geven. Zowel voor het indienen
van een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.
Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben burgemeester
en wethouders van Aalsmeer bij besluit van 18 oktober 2011
voor een aantal toekomstige woningen hogere grenswaarden
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting ten gevolge
van het wegverkeerslawaai vastgesteld, als bedoeld in de Wet
geluidhinder. Het betreft de geprojecteerde woningen aan de
Hornweg 172, 174, 176 en 178, de Machineweg 198, 200,
202, 208, 210, alsmede ter plaatse van het ongenummerde
perceel tussen de Machineweg 296 en 300. Op grond van artikel 146 van de Wet geluidhinder en artikel 20.1, lid 1 en
lid 3 van de Wet milieubeheer kunnen belanghebbenden tegen dit besluit gedurende een termijn van 6 weken beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, met ingang van
de dag waarop tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10”
beroep kan worden ingesteld.
Op het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden is
afdeling 2 (procedures) van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Als gevolg hiervan is er geen pro-forma beroep tegen
het besluit mogelijk. Dit betekent dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is. Het besluit tot het vaststellen
van de hogere grenswaarden en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 27 januari 2012 gedurende
zes weken tezamen met het vastgestelde bestemmingsplan ter
inzage op het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein 1
te Aalsmeer. In deze periode is het besluit ook te raadplegen via www.aalsmeer.nl In het besluit tot vaststelling van de
hogere grenswaarden is ten aanzien van de toekomstige woningen aan de Hornweg 172, 174, 176 en 178 een kennelijke
verschrijving geconstateerd. Bij beslispunt 4. van het besluit
worden deze woningen abusievelijk benoemd als Machineweg
172, 174, 176 en 178. Deze kennelijke verschrijving zal met
een rectificatiebesluit worden hersteld.
teR inzage bij de afdeling dienstveRlening,
Week 4
t/m 27 jan Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan en
exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”;
t/m 27 jan APV Vergunning: voor het plaatsen van een partytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot 31 dec
2011;
t/m 31 jan APV vergunning: ontheffingsluitingstijd de nacht
van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur aan Vleghaar v.o.f.;
t/m 1 feb RVV: gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg
t.h.v. huisnummer 3-5 op 13 januari 2012 van
07.00 - & gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. Waterwolftunnel van 6 februari t/m
13 februari;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
t/m 3 feb APV exploitatievergunning: Bon Ami, Dreef 5 te
Aalsmeer, Merksnack De Parel, Ophelialaan 139
te Aalsmeer ’Restaurant Nagoya, Dorpsstraat
6-10 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV exploitatie & terrasvergunning: De Halve Maen, Dorpsstraat 24 te Aalsmeer; Eetcafé ’t
Farregat, Oosteinderweg 248 te Aalsmeer; Hotel
De Chariot, Oosteinderweg 243 te Aalsmeer; In
de Zotte Wilg, Uiterweg 27A te Aalsmeer; Marcon, Chrysantenstraat 45/Weteringstraat 27 te
Aalsmeer; Restaurant Cincin, Oosteinderweg 347
te Aalsmeer; Restaurant Wapen van Aalsmeer;
Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t Schouwse Hof,
Raadhuisplein 16 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Discotheek Bon Ami op 1 jan 2012 tot 06.00 uur;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00;
t/m 3 feb APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd aan aan
Eetcafé ’t Holland Huys in de nacht van 4 op 5
februari 2012 tot 02.00 uur;
t/m 3 feb RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 2011
van 07.00-15.00;
t/m 6 mrt Kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2012 van
13.00-15.15 uur;
t/m 6 mrt Carnavalsoptocht op 19 februari 2012 van 11.0015.00 uur;
t/m 8 feb Geactualiseerde subsidieverordening baggerkosten Rijnland;
t/m 15 feb Concept Verordening leerlingenvervoer gemeente
Aalsmeer 2012;
t/m 17 feb Concept Algemene Subsidieverordening Aalsmeer
2012;
t/m 1 mrt Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
t/m 2 mrt Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente
van Aalsmeer’.
t/m 8 mrt Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan
op 24 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld.

