
Ontwerp beschikking Omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan schinkel-
dijkje, aalsmeerderweg 509 (uitgebreide 
prOcedure) en een OntheffingsverzOek 
hOgere grenswaarden wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het herbouwen van een woning op het adres Aalsmeerderweg 
509. Het perceel is gelegen in het noordoostelijk puntje van 
Aalsmeer, op de grens met Amstelveen. De woning is gelegen 
aan de Aalmeerderweg 509, welke parallel loopt aan de Leg-
meerdijk, op de hoek van het Schinkeldijkje

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Schinkeldijkje aangezien de woning buiten 
het bouwvlak wordt gerealiseerd. Voor dit voornemen dient 
door middel van een uitgebreide procedure voor de omge-
vingsvergunning afgeweken te worden van het geldende be-
stemmingsplan. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal wor-
den. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde 
ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van 
de grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de 
Legmeerdijk, de Bosrandweg, het Schinkeldijkje en de Be-
neluxbaan. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is 
het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing 
te kunnen verlenen. Ook is er een overschrijding van het in-
dustrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet 
Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting 
een ontheffing te kunnen verlenen

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit 
hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 11 april 2014 voor 6 
weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een ge-
sprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar 
via tel. 0297-387575; 

- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestem-
mingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via 
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te 
dienen;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 
15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 
8:30 en 12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH-
B02xA-OW01

zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

wet algemene bepalingen Omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Mr. Jac Takkade 28 (Z-2014/021778). het wijzigen van 

een bestemmingsplan ten behoeve van wonen;
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/022056), het oprichten van 

een woonhuis;
- Touwslagerlaan 38 (Z-2014/022275), het realiseren van 

een dakterras, wijzigen van een raamkozijn door deurko-
zijn, plaatsen hekwerk ten behoeve van dakterras;

- Uiterweg 329 ws 5 (Z-2014/022055), het wijzigen van 
een aanlegsteiger;

- Uiterweg 406 (Z-2014/021749), het plaatsen van een 
erfafscheiding met toegangspoort.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2014/022540), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Legmeerdijk 313 (Z-2014/021808), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/022054), het slopen van een 

woonhuis;
- Schoolstraat 4 (Z-2014/022034), het melden van brand-

veilig gebruik ten behoeve van kinderdagverblijf De Be-
renboot;

- Schoolstraat 4 (Z-2014/022274), het melden van brand-
veilig gebruik ten behoeve van kinderdagverblijf De Be-
renboot;

- Weteringstraat 15 (Z-2014/022284), het slopen van een 
garage.

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:
- Oosteinderweg 168 (Z-2014/008781), het wijzigen van 

een brug (ontvangen 4 februari 2014).

vOOr meer infOrmatie: www.aalsmeer.nl

gemeenteraad Organiseert 16 april 
rOndetafelgesprek

Op woensdag 16 april om 20.00 uur wordt er in de raad-
zaal van het gemeentehuis het eerste rondetafelgesprek 
gevoerd. tijdens dit gesprek kunnen belangstellenden 
zich uiten over onderwerpen die op de raadsvergadering 
van 15 mei besproken worden.
Rondetafelgesprekken worden door de gemeenteraad georga-
niseerd om inwoners, instellingen en ondernemers actiever 
te betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming. Ieder-
een is van harte welkom. Er worden tijdens deze bijeenkom-
sten geen besluiten genomen. De gesprekken hebben een 
verkennend karakter, raadsleden kunnen meningen en ideeën 
verzamelen van betrokkenen. Op die manier kunnen raadsle-
den een goede afweging maken bij besluitvorming over dit 
onderwerp. U kunt als belangstellende deelnemen aan het 
gesprek of nieuwe onderwerpen aandragen. In beide geval-
len kunt u zich hiervoor aanmelden tot 12.00 op de dag van 
het geplande rondetafelgesprek. Wilt u alleen als toehoorder 
aanwezig zijn, dan is aanmelden niet nodig. Niet alle raads-
voorstellen zullen worden geagendeerd voor een rondetafel-
gesprek. Als een onderwerp niet is geagendeerd dan blijft de 
mogelijkheid bestaan om tijdens een raadsvergadering in te 
spreken.

  raadzaal

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Rtg-1. 1. Opening van en toelichting over het 
   Rondetafelgesprek door de voorzitter, 
   de heer J. Kluis
  2.  Vaststelling van de agenda 

20.05- Rtg-2. procedure afgeven verklaring van geen
20.35  bedenkingen (toestemming van de 
  raad) voor een grote afwijking van 
  bestemmingsplan
  Casus: Startnotitie Oosteinderweg 232 
  (een aanvraag om wijziging van het 
  bestemmingsplan)

  doel gesprek: 
  Er zal een toelichting worden gegeven 
  door de ambtelijke organisatie op de 
  nieuwe procedure waardoor de doorloop
  tijd verkort word. Hierna is er de 
  gelegenheid om verdiepende vragen te 
  stellen over de procedures van 
  omgevingsvergunningen in afwijking op 
  het bestemmingsplan.

20.40- Rtg-3. verplaatsing weekmarkt naar het
21.10  praamplein
  doel gesprek:
  Gesprek over de consequenties van de 
  verplaatsing van de markt. Er wordt 
  gelegenheid gegeven om vragen te 
  stellen en een reactie te geven.

21.15- Rtg-4. rapportage rekenkamer aalsmeer: met
21.45  elkaar bouwen, onderzoek naar sturing 
  in beheersing (woningbouw) projecten
  doel gesprek:
  Er zal een presentatie door de
  Rekenkamer worden gegeven over dit 
  onderzoek. Er wordt gelegenheid gegeven 
  om vragen te stellen en een reactie te 
  geven.

21.50- Rtg-5 niet geagendeerde
22.00   onderwerpen
  doel gesprek:
  Voorgaande agendapunten betreffen 
  voorstellen waarover de raad binnenkort 
  een besluit moet gaan nemen en staan 
  geagendeerd voor de oordeelsvormende 
  raad van 15 mei a.s. Indien er andere 
  onderwerpen zijn aangemeld worden deze 
  nu besproken. Onderwerpen kunnen tot 
  12.00 uur op de dag van het geplande RTG 
  (woensdag 16 april) opgegeven worden 
  door belangstellenden aan de griffie van 
  Aalsmeer via: 0297-387516 of 
  griffie@aalsmeer.nl. De voorzitter van de 
  RTG besluit uiteindelijk of aangedragen 
  onderwerpen worden geagendeerd.

22.00  Sluiting

Meer informatie kunt u vinden in de achterliggende stukken 
op de website van de gemeente Aalsmeer onder het kopje 
“Raad en Ronde Tafel Gesprekken”, “Agenda’s en vergader-
stukken”.

eurOpese verkiezingen 22 mei

iemand anders laten stemmen: 
stemmen met een volmacht
Op 22 mei zijn de Europese Verkiezingen. Als u zelf niet in de 
gelegenheid bent om te stemmen - bijvoorbeeld door werk, 
ziekte of vakantie- dan kunt u een andere kiezer machti-
gen dit voor u te doen. Alleen als u allebei in aalsmeer 
woont, kunt u dit zelf regelen. U gebruikt het gedeelte van 
de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw 
gemachtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert 
daarmee in een volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw 
gemachtigde (een kopie van) uw geldig identiteitsbewijs to-
nen. Dit heet een onderhandse volmacht. U kunt dit tot op 
de stemdag doen. 

wilt u een kiezer van een andere gemeente machtigen? 
Dit regelt u schriftelijk met het formulier “Verzoek om bij 
volmacht te mogen stemmen”. U kunt dit formulier ophalen 
bij het gemeentehuis. U kunt het ook telefonisch aanvragen 
of via de website downloaden. Uw aanvraag moet wettelijk 
maandag 19 mei in ons bezit zijn. 
Wilt u dat uw gemachtigde het volmachtbewijs vóór de 
stemdag per post ontvangt? Dan moet uw gemeente het 
formulier uiterlijk vrijdag 16 mei hebben ontvangen! Een 
gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. De 
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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.

volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem worden uitgebracht. De schriftelijke volmachtstemmen 
kunnen in heel Nederland worden uitgebracht.

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs? Dan is er maar één 
manier om uw stem uit te brengen: regel een schriftelijke 
volmacht met het formulier “Verzoek om bij volmacht te mo-
gen stemmen”.

stemmen in een andere gemeente 
wilt u stemmen in een andere gemeente?
Vraag dan een kiezerspas aan bij uw gemeente. Dit kan op 
drie manieren.
- U kunt t/m 21 mei 12.00 uur persoonlijk langs komen 

met uw stempas en uw geldige identiteitsbewijs om uw 
stempas om te laten zetten in een kiezerspas;

- U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. 
Deze gemachtigde moet zich zelf identificeren en naast 
uw stempas en uw machtiging ook een kopie van uw 
geldige identiteitsbewijs overleggen. Dit kan t/m 21 mei 
12.00 uur;

- U kunt t/m 19 mei schriftelijk een kiezerspas aanvragen. 
Bij het verzoek voegt u een kopie van uw geldig identi-
teitsbewijs en als u uw stempas al heeft ontvangen ook 
uw stempas. Wilt u uw kiezerspas vóór de stemdag per 
post ontvangen? Dan moet uw gemeente het formulier 
uiterlijk vrijdag 16 mei hebben ontvangen! Ophalen is 
veiliger: een kiezerspas wordt namelijk maar één keer ver-
strekt!

identificatieplicht
Bij de Europese Parlementsverkiezingen mag u een identi-
teitsbewijs gebruiken dat op 22 mei 2014 (de dag van de 
stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Euro-
pees paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of een Nederlands 
verblijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 23 mei 
2009” of elke latere datum. 

weigering verzOek vaststelling 
bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 3 
april 2014 het verzoek het bestemmingsplan ter plaatse van 
Lakenblekerstraat 41 te Aalsmeer wijzigen heeft geweigerd. 
Het verzoek voorzag in het wijzigen van de bestemming ‘Be-
drijventerrein’ naar ‘ Maatschappelijk’.  
procedure
Het weigeringsbesluit ligt met de bijbehorende stukken ge-
durende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 11 
april t/m donderdag 15 mei 2014. Gedurende de inzageter-
mijn kunnen belanghebbenden t/m 15 mei 2014 op grond 
van artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening een bezwaar-
schrift indienen bij de gemeenteraad van Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer. 

Het weigeringsbesluit is in te zien bij de balie Burgerzaken 
op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De ope-
ningstijden 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 uur tot 20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de 
Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). 

betreft: beschikkingen Omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan green park 
aalsmeer deelgebieden 9 en 10, thailandlaan 
(uitgebreide prOcedure) 

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
een omgevingsvergunning hebben verleend voor het reali-
seren van een bedrijfsgebouw, een bakkerij, op Green Park 
Aalsmeer op de hoek Thailandlaan/Japanlaan. 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 3 april 2014 
de verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunningen, de beschikking, 
de ruimtelijke onderbouwing, de verklaring van geen beden-
kingen en de overige daarop betrekking hebbende stukken 
liggen met ingang van 11 april 2014 t/m 22 mei 2014 (6 
weken) op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een ge-
sprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar 
via tel. 0297-387575;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 
15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 
8:30 en 12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruim-
telijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIA-
VHB05DxA-VG01

- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digi-
tale bestemmingsplannen).

beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van het ontwerp van de omge-
vingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en 
wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door 
de belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor bur-
gers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. vervolg op volgende blz.
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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:
- Beethovenlaan 12 (Z-2014/010472), het verwijderen van 

een draagmuur en het aanbrengen van een stalen ligger, 
(verzonden  07 april 2014);

- Romeijnstraat 6 (Z-2014/009039),  het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde (verzonden op 03 
april 2014);

- Stommeerweg 48 (Z-2014/009009),  het aanleggen van 
een in- en uitrit (verzonden op 03 april 2014);

- Valeriaanhof 9 (Z-2014/009736), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 04 april 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 en 11:30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 
0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

verleende Omgevingsvergunning, 
uitgebreide prOcedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het brandveilig gebruik tbv woon- en dagcentrum aan de 
vuurdoornstraat 11, jasmijnlaan 16/27 – 31/35-37 (z-
2013/047491)te aalsmeer (verzonden 2 april 2014).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor het vestigen van detailhandel (Dorcas) aan de Turfste-
kerstraat 15 te aalsmeer (verzonden 2 april 2014).

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van 
Amsterdam.

Ontwerp beschikking Omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan n201-zOne, 
OOsteinderweg 232 (z-2013/054413)(uitgebreide 
prOcedure) en een OntheffingsverzOek hOgere 
grenswaarden wet geluidhinderr

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het herbouwen van een woning op het adres Oosteinderweg 
232. 
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan N201-zone aangezien de woning binnen de be-
stemming uit te werken bedrijfsdoeleinden wordt gerealiseerd. 
Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide 
procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te worden 
van het geldende bestemmingsplan. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. 
Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ont-
wikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de 
grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Oost-
einderweg. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is 
het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing 
te kunnen verlenen. Ook is er een overschrijding van het in-
dustrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet 
Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting 
een ontheffing te kunnen verlenen

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen met ingang van 11 april 2014 voor 6 weken op de 
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden ba-
lie: dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30, alleen op 
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 
0297-387575;

- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wo-
nen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe 
raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmings-
plan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via deze 
site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30, 
donderdag tussen 8.30-16.30 en vrijdag tussen 8.30-
12.30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB-
05BxA-OW01

zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 

indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de be-
handelend ambtenaar.

Aalsmeer, 10 april 2014

ingetrOkken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Mr. Jac Takkade 28 (Z-2014/021778). het wijzigen van een 

bestemmingsplan ten behoeve van wonen.

geaccepteerde (slOOp)melding(en)

- Hornweg 316A (Z-2014/016857), het slopen van een be-
drijfspand en asbesthoudende materialen (verzonden 04 
april 2014).

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

de snOeibOOt vaart weer uit

Op de zaterdagen 12 april, 25 oktober en 8 november 2014 
vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de West-
einderplas de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en 
op een verantwoorde manier af te voeren. 

De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
- 09.00-12.00 uur: 
 Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
- 13.00-16.00 uur: 
 Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

de snoeiboot is inmiddels een begrip op de 
aalsmeerse wateren
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. 
Om hen daarbij van dienst te zijn biedt de gemeente de moge-
lijkheid aan om op zaterdag 12 april hun snoeiafval gratis af 
te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt 
echter niet geaccepteerd.

Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is 
deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer te-
rug. 

Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/
Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel. 020–
5404911

cOmmissie ruimtelijke kwaliteit 
(vOOrheen welstandscOmmissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente 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 omgevingsvergun-
ning en de aanvragen voor een vooroverleg.

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 Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Geraniummarkt, Raadhuisplein, Zijdstraat, Molenplein op 

10 mei 2014 (Z-2014/012175).
Datum verzending vergunning 7 april 2014

cOllectes

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

Als u het formulier niet kunt downloaden, is deze aan te vra-
gen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen van 
de gemeente Aalsmeer, cluster horeca, tel. 020-5404873.

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 (versie 
2).

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

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken voor Aalsmeerderweg 509.

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen voor Oosteinderweg 
232.

vervolg van vorige blz.

vOOr meer infOrmatie: www.aalsmeer.nl




