
meente www.aalsmeer.nl (te vinden via de zoekfunctie). 
Volledigheidshalve zijn deze stukken vanaf 4 april 2014 in 
te zien bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van 
Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur. 

Bekendmaking Begroting 2015 en mJr 2016-2018 
en Financiële eindrapportage 2013 
omgevingsdienst nZkg voor aalsmeer

samenvatting
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke 
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de 
begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 en de Fi-
nanciële eindrapportage over 2013 van de Omgevingsdienst 
NZKG te behandelen in hun vergadering.

inhoud
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke 
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de 
begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 en de Fi-
nanciële eindrapportage over 2013 van de Omgevingsdienst 
NZKG te behandelen in hun vergadering. Tevens wordt aan de 
Raad ter kennisname de Kaderbrief 2015-2020 aangeboden. 
De begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de 
Omgevingsdienst NZKG is een uitwerking van de in de Kader-
brief vastgestelde ambities van de OD NZKG.

Inwerkingtreding: nvt
Ter inzage:  tussen 1 april en 15 mei 2014 bij 
   Balie Bouwen en vergunningen
Bezwaar/beroep/etc.: ter visie
Type bekendmaking: overig
Bestandsnaam: Bekendmaking Begroting 2015, MJR 
   2016-2018 en Financiële eindrappor-
   tage 2013 OD NZKG, Z-2014/020266

commissie ruimteliJke kwaliteit 
(voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

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

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Kindervakantieweek 2014 Sportlaan 43B van 4 t/m 8 au-

gustus 2014 (Z-2014/007454).
Datum verzending vergunning 19 maart 2014

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca met 
speelautomatenvergunning is aangevraagd:
- Westeinderpaviljoen, Kudelstaartseweg 22 Aalsmeer (Z-

2014/018753), ontvangen 20 maart 2014.

exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunningen met terras 
zijn aangevraagd:
- Westeinderpaviljoen, Kudelstaartseweg 22 Aalsmeer (Z-

2014/018753), ontvangen 20 maart 2014;
- IJssalon Cadore, Zijdstraat 49 Aalsmeer (Z-2014/019524), 

ontvangen 25 maart 2014.

ter inZage

t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brand-
veilig in gebruik nemen van een school.

t/m 17042014 Concept Groenvisie ‘Groen en blauw voor jou’.
t/m 18042014 Het Besluit financiële tegemoetkomingen 

maatschappelijke ondersteuning 2014 (ver-
sie 2)

t/m 01052014  Beschikking omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure), en besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder m.b.t. reconstructie van de 
Middenweg (Z-2013/036904). (reconstructie 
van het wegvlak dat is gelegen ter hoogte 
van de fietsbrug nabij de woning aan Mid-
denweg 55). 

t/m 01052014 Het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Ge-
bied Oost” met de daarop betrekking hebben-
de stukken. 

t/m 15052014 Begroting 2015 en de meerjarenraming 
2016-2018 en de Financiële eindrapportage 
over 2013 van de Omgevingsdienst NZKG

t/m 16052014 Overeenkomst tot kostenverhaal voor Aals-
meerderweg 509 en naast Aalsmeerderweg 
509, de Mr. Jac. Takkade tegenover nummer 
8 en naast nummer 9,  Aalsmeerderweg 45A - 
49.

t/m 16052014 Nota paracommercieel beleid gemeente Aals-
meer.

voor meer inFormatie: www.aalsmeer.nl

Bekendmaking 

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn kan op grond van de Wet werk en bijstand 
(WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling 
geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het 
dagelijks bestuur heeft op 6 februari 2014 de volgende be-
leidsregels vastgesteld:
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsver-

band Aalsmeer-Uithoorn 2013;
- Beleidsregels giften Aalsmeer-Uithoorn 2013;
- Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialeze-

kerheidswetten Aalsmeer-Uithoorn 2013.

wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Hellendaalstraat 11 (Z-2014/020178), het tijdelijk huis-

vesten van arbeidsmigranten;
- Legmeerdijk 322 (Z-2014/020245), het realiseren van 

een horizontaal gestuurde boring ten behoeve van kabel-
verbindingen;

- Mr. Jac. Takkade 28 (Z-2014/020602), het herbouwen van 
een woonhuis;

- Oosteinderweg 392 (Z-2014/019493), het kappen van 
een paardenkastanje;

- Parallel N196/Kruisend Legmeerdijk (Z-2014/020336), 
het realiseren van een horizontaal gestuurde boring ten 
behoeve van kabelverbindingen;

- Spoorlijnpad/Achter de Wilgen (Z-2014/020348), het 
realiseren van een horizontaal gestuurde boring ten be-
hoeve van kabelverbindingen;

- Spoorlijnpad/Linnaeuslaan (Z-2014/020339), het reali-
seren van een horizontaal gestuurde boring ten behoeve 
van kabelverbindingen;

- Spoorlijnpad/Zwarteweg (Z-2014/020346), het realiseren 
van een horizontaal gestuurde boring ten behoeve van 
kabelverbindingen;

- Stommeerweg 104 (Z-2014/019786), het onderheien van 
een bestaande parkeergelegenheid aan de voorzijde van 
de woning; 

- Uiterweg 27 (Z-2014/018908), het vervangen van een 
betonnen toegangsbrug.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Graaf Willemlaan 13 (Z-2014/019616), het slopen van 

asbesthoudende materialen;
- Hortensialaan 30 ( Z-2014/019570), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Mr. Jac. Takkade 28 (Z-2014/020592), het slopen van een 

woonhuis;
- Oosteinderweg 138 (Z-2014/019700), het slopen van as-

besthoudende materialen.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Dorpsstraat 118 (Z-2014/013190), het vervangen en ver-

breden van een toegangsbrug met uitrit (verzonden op 1 
april 2014)

- Fonteinkruidhof 37 (Z-2014/009016), het plaatsen van 
een dakkapel (verzonden 31 maart 2014);

- Geraniumstraat 47-116 (Z-2014/010340), het plaatsen 
van een container en steiger (verzonden 31 maart 2014)

- Zwarteweg 88 (Z-2014/015189), het plaatsen van recla-
me (verzonden 31 maart 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-1.30 uur op 
afspraak inzage 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 bevoegde bestuursorgaan.

kennisgeving overeenkomsten tot 
kostenverhaal

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 ge-
meente Aalsmeer, sectie B, nummer 6437 (geheel) ter groot-
te van 132 m2 en sectie B , nummer 8540 (geheel ter grootte 
van 1.450 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand 
is gekomen. Het perceel is gelegen aan de aalsmeerderweg 
509 en naast Aalsmeerderweg 509 te Aalsmeer. De gemeente 
is, onder in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid 
om ten behoeve van de realisatie van het bouwplan voor 
de betrokken percelen de bestemming te wijzigen respectie-
velijk Wonen en Tuin. Hierdoor kan een vrijstaande woning 
worden gerealiseerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie A, nummer 3079 (geheel) ter 
grootte van 2.195 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal 
tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan de mr. Jac. 
takkade tegenover nummer 8 en naast nummer 9 te Aals-
meer. De gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde 
voorwaarden, bereid om ten behoeve van de realisatie van 
het bouwplan voor de betrokken percelen de bestemming te 
wijzigen in de bestemming wonen. Hierdoor kan een woning 
worden gerealiseerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
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gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstiJden Balie BurgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.
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 infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het Beraad over een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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, di., do. 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 stre-
ven 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. Bereik-
baar 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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 4296 ter grootte van 
5.365 m2, sectie B, nummer 5760, ter grootte van 4.312 
m2 en sectie B, nummer 6542 ter grootte van 4.311 m2 en 
sectie B, nummer 5711, ter grootte van 4.907 m2, totaal 
ter grootte van 18.895 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan de  
aalsmeerderweg 45a - 49 te Aalsmeer. De gemeente is, 
onder in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid 
om ten behoeve van de realisatie van het bouwplan voor 
de betrokken percelen de bestemming te wijzigen in de be-
stemming “Bedrijf - Solitair”, bedoeld voor “laag dynamische 
opslag t.b.v. Selfstorage”. Hierdoor kan een loods bestemd 
voor statische en laag dynamische Selfstorage en een klein 
kantoor van maximaal 51 m2 voor de beheerder van de loods 
worden gerealiseerd.

De zakelijke beschrijvingen van de overeenkomsten liggen 
vanaf 4 april 2014, 6 weken ter inzage bij de publieksba-
lie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1, te 
Aalsmeer.

verlenging BeslistermiJn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Robend 16 (Z-2014/008839), het wijzigen van een brand-

scheiding (ontvangen 7 februari 2014);
- Stationsweg 6 (Z-2014/004682), het bouwen van een su-

permarkt (ontvangen 16 januari 2014).

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Aalsmeerderweg 144 (Z-2014/017383), het gedeeltelijk 
slopen van een schuur en asbesthoudende materialen 
(verzonden 28 maart 2014);

- Oosteinderweg 138 (Z-2014/019700), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen (verzonden 31 maart 
2014);

- Stommeerweg 48 (Z-2014/015651) het slopen van as-
besthoudende materialen (verzonden 28 maart 2014);

- Zwarteweg 39 (Z-2014/014144) het slopen van een kas 
op het achtererf en verwijderen asbest (verzonden 31 
maart 2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Bekendmaking nota paracommercieel Beleid 
gemeente aalsmeer 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 februari 
2014 de Nota paracommercieel beleid gemeente Aalsmeer 
vastgesteld. In verband met dit beleidsstuk zijn tevens de 
Verordening paracommercie gemeente Aalsmeer, de wijziging 
van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aals-
meer 2010 en de wijziging van de Drank- en Horecaverorde-
ning Aalsmeer 2002 vastgesteld.

Betreft
Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. 
Gemeenten zijn verplicht een verordening op te stellen waar-
in bepalingen zijn opgenomen om oneerlijke concurrentie 
vanuit de paracommerciële horeca naar de reguliere horeca 
te voorkomen en om een verantwoorde alcoholverstrekking 
in de paracommercie te bevorderen, in het bijzonder het al-
coholgebruik - vooral onder jongeren – in de paracommerci-
ele horeca te beperken. Naar aanleiding hiervan is de nota 
paracommercieel beleid gemeente Aalsmeer opgesteld.

Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft het college ingestemd 
met de ontwerp-Nota paracommercieel beleid en de ontwerp-
Verordening paracommercie gemeente Aalsmeer. Deze docu-
menten hebben van 7 oktober 2013 tot en met 4 november 
2013 ter inzage gelegen en zijn voor inspraak vrijgegeven. 
De ingekomen reacties zijn inhoudelijk beoordeeld en heb-
ben niet geleid tot wijziging van de Nota paracommercieel 
beleid gemeente Aalsmeer en de Verordening paracommercie 
gemeente Aalsmeer. Bestuurlijk inzicht en een door de ge-
meenteraad aangenomen amendement hebben er echter wel 
toe geleid dat ten aanzien van een aantal onderwerpen de 
Nota paracommercieel beleid en de Verordening paracommer-
cie gewijzigd zijn vastgesteld. Vooruitlopend op de evaluatie 
van het commerciële horecabeleid hebben het college als-
mede de gemeenteraad gemeend om een aantal onderwerpen 
die zich toespitsen op de commerciële horeca reeds nu te 
moeten regelen omdat er nauwe samenhang bestaat tussen 
een aantal aangenomen uitgangspunten en de paracom-
mercie. Naar aanleiding hiervan heeft er ook een wijziging 
plaatsgevonden van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Aalsmeer 2010 alsmede de Drank- en Horecaverordening 
Aalsmeer 2002. Alle hiervoor genoemde verordeningen zijn 
reeds (officieel) gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad 
van de gemeente Aalsmeer. Deze zijn te vinden op de web-
site: www.aalsmeer.nl. 

In de Nota Paracommercieel beleid gemeente Aalsmeer zijn 
thans de volgende onderwerpen geregeld: de schenktijden, 
bijeenkomsten, het verbod op het verstrekken van sterke 
drank, beperkingen voor commerciële horeca in een para-
commerciële omgeving en een algemeen verbod op happy 
hours.

inwerkingtreding
De Nota paracommercieel beleid gemeente Aalsmeer, zoals 
vastgesteld op 13 februari 2014, treedt in werking met in-
gang van de achtste dag na de datum van deze bekendma-
king. 

ter inzage
De integrale tekst van de Nota paracommercieel beleid ge-
meente Aalsmeer en alsmede de integrale tekst van de Veror-
dening paracommercie gemeente Aalsmeer, de wijziging van 
de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer 
2010 en de wijziging van de Drank- en Horecaverordening 
Aalsmeer 2002 zijn beschikbaar via de website van de ge-




