
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 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 be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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.

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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende ziens-
wijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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 meldin-
gen 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.

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.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Beroep kan worden ingediend door:
- belanghebbenden, mits zij tegen het ontwerpbestem-

mingsplan tijdig zienswijzen hebben ingediend;
- belanghebbenden die niet verweten kunnen worden geen 

zienswijze te hebben ingediend en;
- een ieder tegen gewijzigde onderdelen van het vastge-

stelde bestemmingsplan. 

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot (gewijzigde) 
vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop 
de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking 
totdat op dat verzoek is beslist. 

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL - 
AALSMEERDERWEG NAAST 376 TE AALSMEER 
(Z-2017/004349)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeen-
te Aalsmeer, sectie B, nummers 9583 en 9586, gezamenlijk 
ter grootte van 930 m² een overeenkomst tot kostenverhaal 
tot stand is gekomen met de heer J.H.J. Kea. Het perceel is 
gelegen aan de Aalsmeerderweg naast 376 te Aalsmeer. De 
gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde voorwaar-
den, bereid medewerking te verlenen tot het afgeven van de 
omgevingsvergunning middels een bestemmingsplanwijziging 
voor het realiseren van 1 vrijstaande woning met voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 
heden tot 5 mei 2017 ter inzage bij de publieksbalie in het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. 

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL - 
HORNWEG NAAST 317 TE AALSMEER (Z-2016/042701)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente 
Aalsmeer, sectie B, nummers 09545 en 09546, gezamenlijk 
ter grootte van 2.030 m² een overeenkomst tot kostenverhaal 
tot stand is gekomen met de heer R.T. van der Zwaan. Het 
perceel is gelegen aan de Hornweg naast 317 te Aalsmeer. De 
gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde voorwaar-
den, bereid medewerking te verlenen tot het afgeven van de 
omgevingsvergunning middels een bestemmingsplanwijziging 
voor het realiseren van 2 vrijstaande woningen met tenminste 
2 parkeerplaatsen per woning op eigen terrein.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 
heden tot 5 mei 2017 ter inzage bij de publieksbalie in het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

MAAK MELDING VAN VOERTUIGWRAKKEN
Van 27 maart t/m 2 april geven handhavers van de gemeente 
Aalsmeer extra aandacht aan voertuigwrakken. Door het ver-
wijderen van voertuigwrakken vermindert de parkeerdruk, 
verbetert de leefbaarheid van de omgeving en wordt milieu-
verontreiniging (bijvoorbeeld olielekkage) tegengegaan. Een 
melding van een mogelijk autowrak kunt u doorgeven per 
e-mail aan gemeente@aalsmeer.nl of telefonisch via 020-
5404911. Een handhaver neemt deze melding ter beoordeling 
in behandeling.

Indien het inderdaad om een voertuigwrak gaat, wordt er 
een sticker op het voertuig geplakt. Dit is een aankondiging 
dat deze verwijderd gaat worden. Als de eigenaar bekend is, 
neemt een handhaver contact op over de procedure. Daarnaast 
wordt een traject bestuursdwang gestart waarbij de eigenaar 
een brief ontvangt dat het voertuig wordt verwijderd. Het kan 
ook voorkomen dat de eigenaar niet bekend is. In dat geval 

ningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende 
locaties: 
- gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer 

(openingstijden staan op de website van de gemeente). 
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te 

Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen 
ter inzage vanaf 4 april 2017 t/m 15 mei 2017.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde 
periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het 
ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke 
reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. 
de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Cor-
porate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, postbus 2232, 3500 
GE Utrecht, onder vermelding van dossiernr. 2016-26. Voor na-
dere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een 
afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken 
of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, 
neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, me-
vrouw C. Visser tel. 06-15948274, b.g.g. tel.nr. 06-11526107. 

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. 
Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gege-
ven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden 
gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 30 mei 2017 om 
10.00 uur in de Raadskelder van het gemeentehuis te Aals-
meer, kamer 20, Raadhuisplein 1. Hiervoor wordt geen afzon-
derlijke uitnodiging verzonden.

VASTSTELLING ALGEMENE PLAATSELIJKE 
VERORDENING AALSMEER 2017

De raad heeft in zijn vergadering van 16 maart jongstleden 
de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017 (APV) 
vastgesteld. Deze verordening komt per 1 april 2017 in de 
plaats van de Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 
2010. De regelgeving in de APV is met de nieuwe verorde-
ning geactualiseerd. Daarnaast heeft er een dereguleringsslag 
plaatsgevonden. De APV 2017 betekent een administratieve 
lastenvermindering voor burgers, ondernemers en gemeente. 
Bij de wijziging van de APV is zoveel mogelijk aangesloten bij 
de modelverordening van de VNG.

Met ingang van 1 april a.s. is de verordening terug te vinden 
op de website van de gemeente Aalsmeer (onder bestuur en 
organisatie, Gemeentelijke Wet- en Regelgeving, Verordenin-
gen) en op de website van Overheid.nl.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘PAR-
TIELE HERZIENING N201- ZONE – SCHIPHOLPARKEREN’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 9 fe-
bruari 2017 het bestemmingsplan ‘Partiele herziening N201- 
zone - Schipholparkeren’ heeft vastgesteld. Het bestemmings-
plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied
Het plangebied waarop deze partiële herziening betrekking 
heeft ziet op enkele resterende deelgebieden uit het vigerende 
bestemmingsplan N201, namelijk op (delen van) de deelge-
bieden 2, 4, 6 en 8 van Greenpark Aalsmeer alsmede gronden 
voor de bloemenveiling, voor zover gelegen buiten zone 3 van 
het Luchthavenindelingsbesluit, zie de bij het bestemmings-
plan behorende verbeelding.

Doelstelling
Het gebruik van gronden en gebouwen als perifere parkeer-
voorziening voor de luchthaven Schiphol is momenteel in alle 
vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Aalsmeer uit-
gesloten, met uitzondering van (de resterende deelgebieden 
van) het bestemmingsplan N201-zone. Deze partiele herzie-
ning van het bestemmingsplan N201 heeft dan ook als doel 
om het gebruik van ‘Schipholparkeren’ voor de resterende 
deelgebieden van dit bestemmingsplan uit te sluiten, waar-
door het gebruik van deze gronden in overeenstemming wordt 
gebracht met het ruimtelijk beleid van de gemeente, zoals 
beschreven in de notitie “Beleidslijn Schipholparkeren”.

Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling een aantal wijzi-
gingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen 
zien op het nader vastleggen op perceelsniveau van het be-
staande legale gebruik voor Schipholparkeren op de adressen 
Oosteinderweg 236-238 en de Middenweg 29a. Tevens is ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ook het bestaande 
legale gebruik voor het perceel aan de Aalsmeerderweg 193a 
vastgelegd. Als gevolg hiervan zijn in de regels het op het 
bestaande legale gebruik betrekking hebbende artikel en de 
wijzigingsbevoegdheid aangepast, evenals relevante tekstpas-
sages in de toelichting. Ook de verbeelding is aangepast. Voor 
de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de 
stukken die ter inzage liggen.

Indienen beroep
Het vastgestelde bestemmingsplan herziet een analoog be-
stemmingsplan. De tervisielegging geschiedt om die reden 
ook analoog. Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Par-
tiele ‘N201- zone – Schipholparkeren‘ ligt met de bijbehorende 
stukken van 24 maart t/m 4 mei 2017 voor een ieder op de 
volgende wijze ter inzage:

Analoog
U kunt de analoge versie van het vastgestelde bestemmings-
plan als pdf-bestand raadplegen op de gemeentelijke website 
onder: http://0358.ropubliceer.nl

Papier
- bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: http://
www.aalsmeer.nl/baliebouwen. 

- bij de balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen. 

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking met ingang van 5 mei 2017. De 
beroepstermijn start op 24 maart 2017. Gedurende de be-
roepstermijn kan op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de 
Wet ruimtelijke ordening t/m 4 mei 2017 schriftelijk beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tegen 
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘N201-
zone – Schipholparkeren‘. Het is voor burgers ook mogelijk om 
digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.
raadvanstate.nl.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, 
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag, enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Reurekas M. 29-06-1966 13-03-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

KENNISGEVING 
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende za-
ken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer voor de uit-
voering van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de gemeente Aalsmeer. 

Onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7 (Middenweg-Oost).

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van de gemeente Aalsmeer deelt mee dat op 
verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, ingevol-
ge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk 
besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter 
inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst 
op verzoek van die gemeente onroerende zaken ter onteige-
ning aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestem-
mingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 
3, 5 en 7. 

Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van de Midden-
weg-Oost met bijkomende werken. 

Het gebied gelegen langs de verlegde Provincialeweg N201 
en nabij de bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer en lucht-
haven Schiphol wordt getransformeerd van een verouderd 
glastuinbouwgebied naar een nieuw bedrijvenpark, genaamd 
Green Park Aalsmeer. Het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer 
wordt via de Middenweg direct ontsloten op de N201. Behalve 
het Greenpark Aalsmeer zijn er de voorgaande jaren diverse 
woningbouwlocaties en bedrijvenlocaties gerealiseerd in Aals-
meer en in de buurgemeenten. Dit alles heeft de druk op het 
wegennet zeer vergroot. De wegenstructuur van omliggende 
provinciale en lokale wegen, waaronder de Middenweg moet 
daarom worden geoptimaliseerd. 

De onderhavige onteigening betreft het gedeelte van de nieu-
we Middenweg dat ten oosten ligt van de N201. De aanleg van 
dit gedeelte, genaamd Middenweg-Oost, is van groot belang 
voor de goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark Green 
Park Aalsmeer, maar ook voor Aalsmeer-Dorp en Oosteinde. 
Het toekomstige tracé bestaat uit twee rijbanen met toebe-
horen en een verbrede watergang, de Middentocht, alsmede 
een brede groenstrook. Langs de Middenweg komt ook het 
hoofdtracé voor de aanleg van nutsvoorzieningen voor het 
Green park Aalsmeer. 

Aan de onroerende zaken zijn de bestemmingen Verkeer, Water 
en Groen-1 toegekend. 

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de unifor-
me openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp 
koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteige-
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plaatst de gemeente een bericht in de Nieuwe Meerbode (edi-
tie Aalsmeer) over de mogelijke verwijdering van het voertuig. 
Het voertuig wordt na circa 3 weken na publicatie verwijderd. 
Hierna wordt het voertuig, indien de waarde van het voertuig 
de kosten van opslag niet overstijgt, 13 weken opgeslagen en 
daarna vernietigd.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Venkelhof 7, 1431 DX (Z-2017/013589), het verhogen van 

de beschoeiing in de achtertuin
- Wilhelminastraat achter nr. 1 (weiland), 1432 GA (Z-

2017/014025), het tijdelijk plaatsen van een keet en con-
tainers met er omheen hekwerk nabij pompgemaal t.b.v. 
renovatiewerkzaamheden

- Dreef 7 (ten westen van Zwembad De Waterlelie), 1431 WC 
(Z-2017/014021), het kappen van 14 bomen (wilgen en 
iepen) 

- Mr. Jac. Takkade tussen 9 en 11, 1432 CA (Z-2017/014007), 
het aanleggen van een in- en uitrit

- Venkelhof 1, 1431 DX (Z-2017/013952), het verhogen en 
plaatsen van de beschoeiing aan de zijkant van de woning

- Venkelhof 3, 1431 DX (Z-2017/014336), het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin

- Venkelhof 8, 1431 DX (Z-2017/014334), het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin

- Venkelhof 5, 1431 DX (Z-2017/014509), het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin

- Vlinderweg 3, 1432 MZ (Z-2017/014686), het veranderen 
van de dakbedekking op de woning van pannen naar riet

- Mr. Jac. Takkade 15 b, 1432 CA (Z-2017/014972), het 
plaatsen van een schuur

- Zuiderpark 39, 1433 PS (Z-2017/014932), het wijzigen van 
de voorgevel d.m.v. het vergroten van de entree

- Oosteinderweg 246 A, 1432 BB (Z-2017/015040), het wij-
zigen van de indeling van de verdieping 

- Venkelhof 2, 1431 DX (Z-2017/013922), het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie. 
- Pontweg 7, 1432 BW (Z-2016/061131), het aanleggen van 

een dam met duiker ter vervanging van de bestaande brug 

en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 16-03-
2017

- Oosteinderweg 327-329, 1432 AX (Z-2016/058025), het 
bouwen van een nieuwe woning. Verzonden: 17-03-2017

- Hornweg 170, 1432 GR (Z-2016/067864), het oprichten 
van een woning. Verzonden: 17-03-2017. Toelichting: aan-
vraag ingediend op het adres Hornweg kavel 4 (naast nr. 
168

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Hornweg 160, 1432 GR (Z-2017/013272), het gedeeltelijk 

slopen van een woonhuis
- Noordpolderweg 21, 1432 JH (Z-2017/011067), activitei-

tenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Hortus Sup-
plies International BV

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 122, 1432 AN (Z-2017/006981), het ver-

vangen van huidige brug door brug van 5m breed met on-
derheide brughoofden. De beslistermijn is verlengd met 6 
weken.

- Rietwijkeroordweg 52, 1432 JG (Z-2017/006025), het 
plaatsen van 6 bouwketen op eigen terrein. De beslister-
mijn is verlengd met 6 weken.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
-  Citroenvlinderstraat 78, 1432 MG (Z-2017/002797), het 

uitbreiden van een berging naar de voorgevellijn. Toelich-
ting: aanvraag is door de aanvrager ingetrokken

- Oosteinderweg 13, 1432 AC (Z-2017/003631), het plaat-
sen van een schuur. Toelichting: aanvraag is door de aan-
vrager ingetrokken

Omgevingsvergunning, besluit genomen, 
aanvraag buiten behandeling gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Herenweg 66 A, 1433 HB (Z-2016/066477), het aanbren-

gen van een bergzolder. Toelichting: aanvraag is buiten 
behandeling gesteld. Verzonden: 13-03-2017

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure * 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 223A, 1432 AT (Z-2016/061775), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. een ontheffing voor 

het hebben en mogen gebruiken van 62 parkeerplaatsen 
t.b.v. het hotel en restaurant. Verzonden: 17-03-2017

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (2017/002542), Weekaatje 

van 2 t/m 5 juni 2017 (1 juni 2017 tot 1 juni 2022), ver-
zonden 16 maart 2017

- Hornweg 187, 1432 GH (Z-2017/005328), Jac Stammes 
toernooi op 15 en 16 april 2017 (1 april 2017 tot 1 april 
2022), verzonden 20 maart 2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Hornweg 187 (Z-2017/008506) Sportcafé De MiDi’s, ver-

zonden 17 maart 2017.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

TER INZAGE
t/m 23-03-17 Omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 378 (Z-2016/036160) 
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing, het besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken)

t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

  Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z-
2015/058542). (aanvraag voor omgevingsver-
gunning, de omgevingsvergunning (ontwerp-
beschikking), de ruimtelijke onderbouwing en 
de overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken)

t/m 30-03-17  Bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken

t/m 30-03-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. Aalsmeerderweg 
83a (Z-2016/024693).

t/m 31-03-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het 
besluit hogere grenswaarde en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost, Aalsmeerderweg 341 (uitgebreide 
procedure) en een besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder

t/m 06-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. afwijking van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg 83a t.b.v. Schipholparkeren. (Z-
2016/024693).

t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kos-
tenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer 
(uitbreiding kassencomplex)

t/m 17-04-17 Eindverslag inspraak concept Algemene plaat-
selijke verordening Aalsmeer 2017

t/m 20-04-17  Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning lig-
gen van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017

t/m 19-04-17 Ontwerp-saneringsprogramma vaststelling ten 
hoogst toelaatbare waarden voor 30 wonin-
gen binnen het project Oosteinderweg e.a. te 
Aalsmeer (+bijbehorende stukken)

t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 
en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5, 
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21 

t/m 04-05-17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Par-
tiele herziening N201-zone - Schipholparke-
ren’

t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Aalsmeerderweg naast 376 
te Aalsmeer (Z-2017/004349)

t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Hornweg naast 317 te 
Aalsmeer (Z-2016/042701)

t/m 15-05-17 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van 
onroerende zaken ter onteigening in de

  gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer

  Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de 
gemeente Aalsmeer (Middenweg-Oost).




