
Artikel 4
Lid 1 Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noord-

zeekanaalgebied 2014 van 17 december 2013 wordt 
ingetrokken.

Lid 2 Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied 2014 van 20 maart 2014 wordt inge-
trokken.

Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezicht-
houders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2015.

Artikel 6
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de col-
leges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke wijze 
bekend maken.

Wet Algemene bepAlingen omgevingsrecht 

AAnvrAgen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- 1ste J.C.Mensinglaan 29 (Z-2015/019934) wijzigen be-

stemmingsplan tbv. verbouw school naar 8 starters appar-
tementen

- Fuutlaan 31 (Z-2015/019997), het vervangen van de dak-
kapel aan de voorzijde van de woning;

- Touwslagerlaan 45 (Z-2015/019995), het realiseren van 
een ligplaats en het verplaatsen van de beschoeiing aan 
de achterzijde van de woning;

- Hornweg 250 (Z-2015/020825), het bouwen van een wo-
ning en het aanleggen van een uitrit;

- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/020954), het veranderen 
van een tankstation;

- Noordpolderweg 18 (Z-2015/020891), het aanleggen van 
een uitrit;

- Vlinderweg 13 (Z-2015/020714), het plaatsen van een erf-
afscheiding;

- Diverse locaties in Aalsmeer-Centrum (Z-2015/021135), 
het plaatsen van banieren;

- Spinradhof t.h.v. 3 (Z-2015/021075), het tijdelijk plaatsen 
van containers en materialen op parkeerplaatsen;

- Zeeltstraat 25 (Z-2015/020743), het tijdelijk verhuren van 
een woonhuis;

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/020951), het slopen van een 

bijgebouw.

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(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:
- Baanvak 107 (Z-2015/11046), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde (13 april 2015);
- Hornweg 53 (Z-2015/012747), het kamergewijs verhuren 

van 5 wooneenheden (verzonden 13 april 2015);
- Jac. P. Thijsselaan 18 (Z-2015/016759), het wijzigen van 

de brandscheidingen (verzonden 14 april 2015);
- Mijnsherenweg 22a1 en 22a2 (Z-2015/010032), het aan-

leggen van een in- en uitrit (verzonden 14 april 2015);
- Oosteinderweg 105A (Z-2014/067456), het verbouwen van 

een ketelhuis tot woning (verzonden 7 april 2015);
- Oosteinderweg 322 (Z-2015/000155), het verbouwen van 

de woning en het plaatsen van een dakkapel (verzonden 
10 april 2015);

- Seringenpark (Z-2015/012918), het kappen van boom-
groepen en bomen in het Seringenpark (verzonden 13 april 
2015);

- Stuurboordstraat 6 (Z-2014/073913), het bouwen van een 
woonhuis (verzonden 9 april 2015).

repArAtie bestemmingsplAn “schinkelpolder”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 maart 2015 het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder” opnieuw heeft vastge-
steld. Het besluit volgt op de tussenuitspraak van 21 januari 
2015 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (zaaknummer: 201309023/1/R1) over het besluit van 4 
juli 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Schinkel-
polder. De afdeling is van oordeel dat het plan, voor zover het 
betreft het plandeel voor het perceel Mr. Jac. Takkade 3 met de 
aanduiding “specifieke vorm van bedrijf - constructiebedrijf” 
(sb-cb), is vastgesteld in strijd met het rechtzekerheidsbegin-
sel. Deze gronden zijn bestemd voor uitsluitend het bestaande 
constructiebedrijf. Naar het oordeel van de Afdeling is niet 
duidelijk wat in het plan wordt verstaan onder het “bestaande 
constructiebedrijf”. In artikel 5.7.2 van de planregels is de mo-
gelijkheid opgenomen om de bovengenoemde aanduiding te 
verwijderen indien de activiteit ter plaatse gedurende een half 
is beëindigd en er geen aanwijzingen zijn om aan te nemen 
dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet. De Afde-
ling is van oordeel dat, in aanmerking genomen de aard en de 
grote omvang van het ter plaatse gevestigde constructiebe-
drijf (Bosman), onvoldoende is gemotiveerd waarom in dit ge-
val is gekozen voor een termijn van een half jaar. De Afdeling 
heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om de gecon-
stateerde gebreken in het bestemmingsplan binnen zestien 
weken na haar uitspraak van 21 januari 2015 te herstellen.

bestuurlijke lus
Op het vaststellingsbesluit is artikel 46, zesde lid van de Wet 
op de Raad van State van toepassing. Dit betekent dat de 
Afdeling de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De 
gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om met inachtne-
ming van de overwegingen van de Afdeling een nieuw besluit 
te nemen, zonder dat daarbij (opnieuw) toepassing hoeft te 
worden geven aan afdeling 3.4 van de Awb. De gehele bestem-
mingsplanprocedure behoeft daarom niet opnieuw te worden 
gedaan.

dag worden drie sessies gehouden (om 10.00 uur, 12.30 uur 
en 15.00 uur), waarbij u eerst een korte presentatie krijgt 
over de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Vervolgens 
zal Elkander, het bureau dat Jalp Aalsmeer ontwikkelt, vertel-
len wat de website inhoudt. Gedurende de gehele dag staan 
er meerdere medewerkers van Elkander klaar om samen met 
u gegevens in te voeren in de computer. Voor aanmelding:  
www.lokaalloket.nl/aalsmeer/aanmelden. Voor meer infor-
matie: Sebastiaan Nieuwboer, tel: (050) 2110950 of e-mail: 
service@elkander.nl. 

sportnotA ter inzAge

Het college van B&W heeft de sportnota “AalsMeer Bewe-
gen 2015-2018” tot 13 mei vrijgegeven voor inspraak. In de 
sportnota wordt het Aalsmeerse sportbeleid vastgelegd. De 
sportnota is te downloaden via www.Aalsmeer.nl. De sport-
nota is ook in te zien op het gemeentehuis van Aalsmeer en 
in het raadhuis van Amstelveen. T/m 13 mei kan iedereen 
een reactie sturen. Dat kan door een email te sturen aan  
Info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. Een brief sturen kan ook: 
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘ 
sportnota’. Voor meer informatie kunt u ook een mail sturen 
aan info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen tel. 0297-387575 en vragen naar de be-
leidsmedewerker sport, de heer T. Bokma. De sportnota wordt 
volgens planning in juni 2015 voor besluitvorming aangebo-
den aan de gemeenteraad van Aalsmeer.

besluit vAn de directeur vAn de omgevingsdienst 
noordzeekAnAAlgebied vAn 7 April houdende 
de AAnWijzing vAn toezichthouders vAn de 
omgevingsdienst noordzeekAnAAlgebied

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
overwegende dat:
- aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: 

OD NZKG) opdracht is gegeven om het toezicht en de hand-
having op het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) uit te voeren;

- in de mandaatbesluiten van de bevoegde gezagen de di-
recteur van de OD NZKG is gemandateerd om toezichthou-
ders aan te wijzen namens het bevoegde gezag;

- voor het uitvoeren van toezichthoudende en handhavende 
taken het van belang is dat er door de directeur van de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toezichthouders 
worden aangewezen;

gelet op:
- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikelen 2 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Om-

gevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
- De Gemeenschappelijke regeling OD NZKG alsmede de met 

de Provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Haarlem-
mermeer en Amsterdam gesloten overeenkomsten inzake 
de uitvoering van wettelijke taken, additionele taken en 
adviesdiensten;

- artikel 18.2 van de Wet milieubeheer; 
- artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wabo; 
- artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 

Awb);
- artikel 11 van de Wet aanvullende regels veiligheid weg-

tunnels; 
- de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Noord-Holland,  de colleges van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam, Zaanstad, 
Haarlemmermeer;

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en 
wethouders van de Amstellandgemeenten (Uithoorn, Am-
stelveen, Aalsmeer, Diemen en Ouderamstel);

- de mandaatbesluiten van de dagelijkse besturen en de 
voorzitter van de stadsdelen Oost, West, Zuidoost, Zuid, 
Nieuw West, Centrum en Noord; 

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester 
en wethouders van de voor wat betreft de BRZO bedrij-
ven (Besluit risico’s zware ongevallen 1999) en de IPPC4 
bedrijven (in de Wet milieubeheer de zgn. gpbv bedrijven 
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreini-
ging) houdende de verlening van mandaat aan de Alge-
meen directeur van de ODNZKG.

besluit vAst te stellen

Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied 

Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krach-
tens:
a.  de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wet-

ten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is 
bepaald;

b.  de regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde 
wetten, voor zover hun aard en strekking ten opzichte 
daarvan niet wezenlijk veranderen;

worden de volgende functionarissen van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied als toezichthouder aangewezen:
- Teammanager BRZO/IPPC bedrijven;
- Teammanager Branches A;
- Teammanager Branches B;
- Teammanager Bodem;
- Teammanager Bouw;
- Teammanager Informatie Gestuurd Handhaven;
- Inspecteurs BRZO/IPPC bedrijven;
- Inspecteurs Branches A;
- Inspecteurs Branches B;
- Inspecteurs Bodem;
- Inspecteurs Bouw;
- Informatieanalist Informatie Gestuurd Handhaven;
- Adviseurs Milieu;
- Geconsigneerde Milieu;
- Geconsigneerde Bouw.

Artikel 2
Aan de in artikel 1 genoemde functionarissen wordt, ten 
behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens de in artikel 1 genoemde wetten 
of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in 
artikel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde “Regeling model 
legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 3
De aanwijzing tot toezichthouder vervalt bij uitdiensttreding 
bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

officiële mededelingen
16 april 2015

vergAdering vAn de commissie ruimte en 
economie

Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en Eco-
nomie op dinsdag 21 april 2015, 20.00 uur 

tijd Agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Voorzitter: de heer D. Kuin
  Commissiegriffier: mevr. M. Fabbricotti
  Opening 
20.02 2. De Tuinen van Aalsmeer
 3. Sluiting

rAAd vAn AAlsmeer

Agenda voor de bijeenkomst van de Raad van Aalsmeer op 
donderdag 23 april 2015, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.

19.45  Huldiging van Selina Kok vanwege het winnen van het 
Nederlands Kampioenschap Twirl. Selina Kok heeft be-
gin april 2015 ook deelgenomen aan de Wereld Kam-
pioenschappen. De huldiging zal plaatsvinden in de 
burgerzaal met aansluitend een demonstratie.

  rAAd 

tijd Agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter 
   mevr. J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van de 
   raadsvergadering van 26 maart 2015
  4. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
  Hamerstukken
20.05 R-2 Voorstel tot wijziging 
  Gemeenschappelijke Regeling 
  Schadeschap luchthaven Schiphol
 R-3 Jaarverslag 2013 en begroting 2015 
  Stichting Auro
 R-4 Verordening leerlingenvervoer
  Behandelstukken
20.10 R-5 Vaststelling structuurvisie Uiterweg
20.40 R-6 Vaststelling startnotitie 9 woningen 
  Hornweg 317
21.00 R-7 Liquidatie Regionaal Milieuoverleg en 
  opheffing Gemeenschappelijke Regeling
21.10 R-8 De Tuinen van Aalsmeer
21.40 R-9 Integraal Veiligheidsbeleid Aalsmeer 
  2015-2018
22.00 R-10 Green Park Aalsmeer
22.10 R-11 Moties Vreemd aan de orde van de dag
22.20  Vragenkwartier

  PAUZE / ONDERBREKING 

  sluiting

bekendmAking mAndAAt AAn AmsterdAm voor 
de uitvoering vAn mAAtschAppelijk opvAng en 
beschermd Wonen (z-2015/016390)

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn 
vanaf 1 januari 2015 alle gemeenten verantwoordelijk voor 
opvang en beschermd wonen. Amsterdam is voor de gemeente 
Aalsmeer de centrumgemeente. In het college van 31 maart 
2015 heeft Aalsmeer aan Amsterdam als centrumgemeente 
mandaat verleend voor het uitvoeren van deze taak. De wet-
houder Zorg van de gemeente Amsterdam zal schriftelijk haar 
instemming verlenen. Inwerkingtreding: 1 januari 2015

bekendmAking eindrApportAge 2014 jAArverslAg 
en -rekening, begrotingsWijziging 2015 en 
meerjArenbegroting 2016-2019 omgevingsdienst 
nzkg voor AAlsmeer (z-2015/020446)

samenvatting
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke 
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de 
Eindrapportage 2014 Jaarverslag en –rekening, de Begrotings-
wijziging 2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2019 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 
Eindrapportage 2014 Jaarverslag en –rekening, de Begrotings-
wijziging 2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2019 van de 
Omgevingsdienst NZKG te behandelen in hun vergadering. De 
gemeenteraad kan er toe overgaan een zienswijze in te dienen 
bij het Algemeen Bestuur van de OD NZKG.

ter inzage
Tussen 15 april en 27 mei 2015 bij Balie Bouwen en vergun-
ningen

Bezwaar/beroep/etc.: Ter visie

opzet sociAle kAArt AAlsmeer 

Om ervoor te zorgen dat inwoners van Aalsmeer snel en een-
voudig informatie kunnen vinden over de nieuwe taken van 
de gemeente op het gebied van zorg, werk & inkomen en 
jeugdhulp, is de gemeente onlangs gestart met de website 
Jalp Aalsmeer (http://aalsmeer.jalp.nl). Deze website biedt 
informatie over ‘het sociale domein’ en een overzicht van in-
stanties uit de regio Aalsmeer die werkzaam zijn binnen het 
brede veld van de hulp en zorg (‘de sociale kaart’). De ge-
meente heeft geprobeerd alle zorg- en hulporganisaties in de 
regio via een brief uit te nodigen tot deelname aan de sociale 
kaart. Heeft u als zorg- of hulpverlener geen brief ontvangen, 
maar wilt u wel worden opgenomen in deze sociale kaart? Meld 
u dan aan via: www.lokaalloket.nl/aalsmeer/aanmelden. Ook 
bent u van harte welkom tijdens de informatiebijeenkomst op 
woensdag 22 april 2015 in het gemeentehuis. Tijdens deze 

gemeente AAlsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 
zienswijzen. 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 ver-
gadering.

overige loketten en informAtie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: 
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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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.

verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

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.

voor meer informAtie: WWW.AAlsmeer.nl
vervolg op volgende blz.
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procedure 
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 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 8.30-12.00 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.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester 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 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Wijziging van het bestemmingsplan
planregels
Aanpassen van artikel 5.1, lid e. (Gemengd - Agrarisch en Be-
drijf) door in de plaats van de zinsnede “bestaande construc-
tiebedrijf” een omschrijving op te nemen van de bestaande 
bedrijfsactiviteiten. Aanpassen van artikel 5.7.2 (Gemengd 
- Agrarisch en Bedrijf) in verband met het opnemen van een 
termijn van twee jaar voor de aanduiding “sb-cb”. De nieuwe 
termijn is gemotiveerd in de ‘oplegnotitie’ die is bijgevoegd 
in bijlage 6 van de plantoelichting. Voor de precieze inhoud 
van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die ter 
inzage liggen. De verbeelding van het bestemmingsplan is 
niet gewijzigd.

ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende verbeel-
ding, regels en toelichting ligt in de periode van vrijdag 17 
april 2015 t/m donderdag 28 mei 2015 voor een ieder ter 
inzage.

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
-  de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 
 door te zoeken op identificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.BPSCHINKELPOLDER-VA02;
-  de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
 http://0358.ropubliceer.nl, of via de website 
 www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de ba-
lie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 
te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-
12.30 uur.

beroep bestemmingsplan
Belanghebbenden kunnen tegen de bij het nieuwe vaststel-
lingsbesluit aangebrachte wijzigingen, vanaf 17 april 2015 
gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus 
20019, 2500 EA te Den Haag. Voor de behandeling van een 

beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt 
ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ter voldoening 
aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden naar de 
Raad van State voor verdere behandeling.

ingetrokken AAnvrAgen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Kudelstaartseweg 189 (Z-2015/015145), het bouwen van 

een hobbykas.

buiten behAndeling gestelde AAnvrAgen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behande-
ling is gesteld. 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:
- Ketelhuis 45 (Z-2015/002810), het plaatsen van een dak-

opbouw;
- Oosteinderweg 90 (Z-2015/005790), het vergroten van de 

woning en het plaatsen van dakkapellen;
- Oosteinderweg 127 (Oosteinderweg 127), het gebruiken 

van een pand voor een webshop;
- Oosteinderweg 210 (Z-2015/010526), het inpandig ver-

bouwen van een woning;
- Stommeerweg 47 (Z-2015/015426), het slopen van inpan-

dige muren in woonhuis (monument).

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.

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 (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Dreef 1 (Z-2015/019662), Weekaatje, kinderkamp FC Aals-

meer van 22 t/m 25 mei 2015 (ontvangen 2 april 2015);
- Dreef 7, parkeerterrein zwembad de Waterlelie (Z-

2015/019786), Shell / VVN Verkeerspleinen, verkeersles-
sen voor OBS Samen Een (ontvangen 2 april 2015); 

- Raadhuisplein 1 (Z-2015/019829), Opening Week van de 
Amateurkunst op 30 mei 2015 (ontvangen 2 april 2015);

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
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 horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Praamplein 4A (Z-2015/014737), Albert Heijn slijterij 

(ontvangen 10 maart 2015)

ingetrokken AAnvrAgen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Sportlaan 43A (Z-2015/000035) Tennis- en Squashcen-

trum H. Demper, de aanvraag drank en horeca, exploitatie 
met terras op 7 april 2015 ingetrokken

ter inzAge

t/m 23-04-15 Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Parti-
ele herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbe-
horende stukken

t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
“Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” (met de 
bijbehorende stukken)

t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 

vervolg van vorige blz. in afwijking van het bestemmingsplan Horn-
meer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide proce-
dure) (aanvraag voor omgevingsvergunning, 
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing en het ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken)

t/m 28-05-15 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”

voor meer informAtie: WWW.AAlsmeer.nl



De Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht is gegaan, is erop gericht meer mensen met een arbeidsbeperking 
aan het werk te helpen. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor werkgevers: zij hebben in het Sociaal Akkoord 
afgesproken banen te creëren voor mensen met minder arbeidsvermogen (‘banenafspraak’). Wilt u als ondernemer ook 
uw steentje bijdragen en passend werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Werkgeversservicepunt 
Groot-Amsterdam (WSP) ondersteunt u hierbij met de werving van personeel, begeleiding op de werkvloer en
gunstige financiële regelingen.

Ondernemers aan de slag met de banenafspraak

Iedereen die (tijdelijk) niet in zijn eigen inkomen kan voorzien, 
valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Partici-
patiewet vervangt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten (Wajong), de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb). In het Sociaal Ak-
koord is afgesproken dat werkgevers (met meer dan 25 werk-
nemers) tussen nu en 2026 passend werk bieden aan 100.000 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid 
zorgt daarnaast voor 25.000 banen. Overheid en werkgevers 
zijn er dus samen verantwoordelijk voor dat meer mensen 
kunnen meedoen in de samenleving. 

Sociaal ondernemerschap
Door werk te bieden aan een werknemer met minder
arbeidsvermogen, toont u als ondernemer uw betrokkenheid 
bij de samenleving en geeft u daarmee invulling aan sociaal 
ondernemerschap. Vaak heeft de inzet van medewerkers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt positieve effecten voor u als 
werkgever. Veel ondernemers geven aan dat deze groep mede-
werkers bijdraagt aan een betere werksfeer. Daarnaast kan het 
aannemen van een werknemer met een arbeidsbeperking u als 
ondernemer meer efficiency opleveren en kosten besparen. 

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
Het UWV, Pantar, AM Groep en de gemeenten Uithoorn,
De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen, 
Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer hebben hun krachten 
gebundeld in het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam 
(WSP). Voor de uitvoering van de banen uit de ‘banenafspraak’ 
hebben ook de Werkgeversorganisaties VNO-NCW-West en 
MKB Nederland Amsterdam evenals de werknemersorgani-
saties FNV, CNV en VCP zich aangesloten. Het WSP biedt één 
loket, waar u terecht kunt met vragen over onder andere de 
werving van personeel, informatie over wet- en regelgeving, 
begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en informa-
tie over beschikbare subsidies. De dienstverlening van het WSP 
is kosteloos. 

Het WSP helpt u op weg
Wij merken dat veel ondernemers vragen hebben over de
Participatiewet. En dat zij vaak niet weten hoe zij vorm kunnen 
geven aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord. Het WSP helpt 
hierbij, bijvoorbeeld door via een Werkgevers Scan werkzaam-
heden in kaart te brengen die kunnen worden uitgevoerd door 
werknemers met een beperking. Omdat reguliere vacatures 
vaak minder geschikt zijn voor mensen met verminderd
arbeidsvermogen, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om be-
staande functies op te knippen (‘jobcarving’) in gespecialiseerd 
en ongeschoold werk. Het ongeschoolde werk kan een baan 
opleveren voor mensen met een beperking. U kunt daarbij
denken aan het beantwoorden van de telefoon, rondbrengen 
van de interne post, inscannen van documenten of het bij-
houden van de administratie. Ook is vaak een deel van een 
productieproces geschikt voor de doelgroep. Het voordeel van 
jobcarving is dat uw gespecialiseerde medewerkers zich
volledig kunnen richten op de eigen taken. Dit leidt tot meer 
efficiëntie, minder werkdruk bij het huidige personeel en
mogelijk lagere personeelskosten. Zo bent u altijd voorzien
van passend personeel.

Wilt u weten wat deze werkwijze kan betekenen voor uw 
bedrijf? Laat dan kosteloos een Werkgevers Scan uitvoeren 
door het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. De consul-
tants kunnen u adviseren welke taken in uw bedrijf zich lenen 
voor mensen met een beperking. Kijk voor meer informatie op 
www.werkgevers-scan.nl.

Jobcoach biedt kosteloze werkbegeleiding
Het aannemen van mensen met een beperking stelt specifie-
ke eisen aan zowel de werkgever als de werknemer. U krijgt 
daarbij deskundige en kosteloze begeleiding van een jobcoach. 
Hij of zij ondersteunt door bijvoorbeeld aanpassingen op de 
werkplek, coaching van de werknemer en begeleiding van het 
overige personeel.

“Maatschappelijk ondernemen vinden wij als 
Celieplant zeer belangrijk. Van daaruit zorgen 
we voor duurzaamheid, goede huisvesting 
voor onze Poolse werknemers en zoeken we 
naar mogelijkheden om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt passend werk te 
bieden. Sinds enige tijd hebben we een Wajon-
ger in dienst die het vuilafvoer regelt. John 
is supergemotiveerd. We hebben dus al een 
goede ervaring en zijn enthousiast over de 
mogelijkheden. Mede om die reden beginnen 
we op 1 juni met een groep van tien mensen 
uit de regio Amstelland met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. We gaan een aparte boeketten-
lijn opzetten, waarbij de werkdruk wat lager 
ligt. Bij dit project worden we ondersteund 
door een jobcoach en een accountmanager. 
Verder nemen we speciaal voor deze groep 
een teamleider aan. Na twee maanden vindt er 
een loonwaardemeting plaats, dan weten we 

wat onze nieuwe mensen waard zijn. De rest 
wordt aangevuld met subsidies. Onze belang-
rijkste eis is dat de mensen gemotiveerd zijn.
Want uiteindelijk moet het ook rendement 
opleveren. We steken er veel energie in, omdat 
we willen dat het project slaagt.
Je moet dit als ondernemer niet doen omdat 
je je verplicht voelt, maar omdat je het echt 
belangrijk vindt een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. Ik roep andere ondernemers op 
ons voorbeeld te volgen. Samen maken we het 
verschil.”

John Celie, directeur Celieplant
en ambassadeur Participatiewet

Meer informatie? Ga naar wspgrootamsterdam.nl of bel 0800 525 25 25.

Meer banen voor meer mensen

Als u als werkgever werk biedt aan iemand met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, dan maakt u 
aanspraak op verschillende gunstige (finan-
ciële) regelingen. Een greep uit de verschillende 
mogelijkheden.

 Mobiliteitsbonus
Neemt u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar 
of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst? 
Dan heeft u als werkgever drie jaar lang recht 
op een Mobiliteitsbonus. Het gaat om de vol-
gende bedragen:

Jaarlijkse bonus

€ 7000 bij uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder

€ 7000 bij arbeidsgehandicapte die gaat werken

 en ten minste het minimumloon verdient

€ 3500 bij arbeidsgehandicapte die met

 loondispensatie gaat werken

U kunt slechts één mobiliteitsbonus toepassen. 
Als de werknemer in beide categorieën valt 
(dus niet alleen een uitkeringsgerechtigde van 
56 jaar en ouder is, maar ook arbeidsgehandi-
capt), dan krijgt u alleen de mobiliteitsbonus 
voor arbeidsgehandicapten. De mobiliteitsbo-
nus ontvangt u als een korting op de premies 
werknemersverzekeringen die u betaalt als 
werkgever. 

 Premiekorting
Neemt u een jongere tot 27 jaar in dienst, dan 
kunt u premiekorting aanvragen. U betaalt 
hierdoor minder belasting. De hoogte van de 
premiekorting is maximaal € 3500 per jaar. 

Sociaal ondernemen wordt hierdoor voordelig 
voor u! Deze regeling geldt tot 1 juli 2016.

 Proefplaatsing
Met de Proefplaatsing kunt u als werkgever  
een kandidaat met een uitkering een korte 
periode op proef inzetten om te kijken hoe deze 
persoon functioneert. Deze persoon behoudt 
gedurende deze maanden zijn of haar uitkering.

 No-Risk polis
Als u iemand in dienst heeft die valt onder de 
Banenafspraak, dan krijgt u het doorbetaalde 
loon wanneer hij of zij ziek wordt vergoed.

 Loondispensatie bij Wajongers
Wajongers zijn jongeren die door een ziekte of 
handicap moeilijk of niet kunnen werken. Zij 
genieten tot hun AOW-leeftijd een Wajong-uit-
kering. Als u een Wajonger aanneemt, betaalt 
u dankzij loondispensatie slechts een deel 
van het salaris van deze jonggehandicapte. 
Hoe hoog dat deel is, wordt bepaald door een 
arbeidsdeskundige van het UWV. De loondis-
pensatie kan een halfjaar tot maximaal vijf jaar 
duren.

 Tijdelijke Loonkostensubsidie
Als u een uitkeringsgerechtigde met een af-
stand tot de arbeidsmarkt aanneemt, kunt u 
aanspraak maken op tijdelijke loonkostensub-
sidie om u te compenseren voor extra bege-
leiding en tijdelijk productieverlies, zodat u 
de werknemer de kans kan geven zich in de 
praktijk verder te bekwamen.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal:

€ 3000 bij een fulltime dienstverband van 6 maanden  

€ 5000 bij een fulltime dienstverband van 1 jaar

Bij een parttime dienstverband, ontvangt u 
subsidie naar rato en voor uitkeringsgerech-
tigden jonger dan 23 jaar gelden afwijkende 
bedragen.

 Loonkostensubsidie naar Loonwaarde 
U kunt nu ook loonkostensubsidie naar Loon-
waarde  krijgen voor werknemers met aan 
arbeidsbeperking. De hoogte van deze subsidie 
is afhankelijk van de vastgestelde loonwaar-
de van de werknemer (verdiencapaciteit). De 
loonwaarde en hoogte van de loonkostensub-
sidie worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. De 
Loonkostensubsidie naar Loonwaarde wordt 
verstrekt zolang de werknemer met een ar-
beidsbeperking niet zelfstandig het minimum-
loon kan verdienen.

 Aanpassingen werkplek
Voor werknemers met een handicap moet u 
soms de werkplek aanpassen om hem of haar 
in dienst te nemen. Daarbij kunt u denken aan 
een traplift, aangepast toilet of een speciaal 
ingerichte werkplek. In dat geval komt u als 
werkgever in aanmerking voor een vergoeding. 

Meer informatie over deze en andere
regelingen vindt u op:
wspgrootamsterdam.nl/subsidies
wspgrootamsterdam.nl/participatiewet

Ga naar wspgrootamsterdam.nl of bel 0800 525 25 25.

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze tekst.

 U toont uw betrokkenheid bij de samenleving
 U maakt aanspraak op gunstige financiële regelingen 
 U bent altijd voorzien van passend personeel

Bel WSP:
0800 525 25 25

(Tijdens kantooruren)

John, werknemer bij Celieplant

Gunstige regelingen voor ondernemers

Meer banen voor meer mensen




