
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. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

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.am-
stelveen.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 be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd 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 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 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 hier-
voor 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 ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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.

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.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
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 bekend-
makingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
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 hebbende 
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 donderdag 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 belanghebbende 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 na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene 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.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

- Aalsmeerderweg 509 (Z-2014/040618), het verplaatsen 
van een in- en uitrit (verzonden 16 juli 2014).

NiET GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) niet is/zijn geaccep-
teerd:

- Dreef 7 (Z-2014/013793),  melding brandveilig gebruik 
(verzonden 16 juli 2014).

Niet geaccepteerde (sloop)melding(en) liggen niet ter in-
zage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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 in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen 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
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:

- Tropical Night, Aalsmeer Dorp, 26 juli 2014 
 (Z-2014/032975);
- Goud van Oud, Aalsmeer Dorp, 30 augustus 2014 
 (Z-2014/032999).
Datum verzending vergunning: 21 juli 2014

COLLECTES

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

ONTWERp OMGEViNGSVERGuNNiNG iN AfWijkiNG 
VAN HET bESTEMMiNGSpLAN “uiTERWEG-pLASOEVERS 
2005 E.O.”, uiTERWEG 32 (z-2014/004937).

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die 
wet omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten 
bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
op het adres Uiterweg 32 ten behoeve van een theehuis met 
passantenvoorziening en ondergeschikte horeca. De ontwerp 
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met in-
gang van vrijdag 25 juli 2014 tot en met donderdag 4 sep-
tember 2014 ter inzage. 

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen net 
buiten het dorpscentrum van Aalsmeer. Het perceel is on-
derdeel van de Historische Tuin en bevindt zich achter de 
lintbebouwing van de Uiterweg, tegenover het Praamplein.  

doelstelling
Het project ziet op het gebruik ter plaatse van de bestaande 
corridor naast het veilinggebouw voor ondergeschikte horeca 
en op de verbouwing en uitbreiding van de bestaande werk-
schuur tot theehuis met openbare passantenvoorziening. 
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Maat-
schappelijke doeleinden”.  Het project is in strijd met de 
gebruiksvoorschriften als opgenomen in artikel 19 lid 1 van 
het bestemmingsplan, waaruit blijkt dat het gebruik voor ho-
reca binnen de bestemming niet is toegestaan. Het project 
kan worden gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse 

CyCLOMEdiA MAAkT fOTO’S iN dE GEMEENTE 
AALSMEER

Op dit moment worden in de gemeente Aalsmeer foto’s ge-
maakt door CycloMedia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de 
omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclo-
Media 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. 
Deze foto’s worden door uw gemeente gebruikt voor bijvoor-
beeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele 
ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, hand-
having van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen.

De verwachting is dat bij optimale weersomstandigheden de 
360° panoramafoto’s gemaakt worden in de periode van 1 
augustus tot 1 oktober.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of pri-
vate activiteiten en worden onder stringente voorwaarden 
ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet 
gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia 
heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescher-
ming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.

GEMEENTE START iNkOOp WMO-bEGELEidiNG 2015-
2016

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
deel van de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch 
zieken. Ter voorbereiding op hun nieuwe taken zijn gemeen-
ten bezig met het inkopen van de hulpverlening. 

Het college van B&W van Aalsmeer heeft vastgelegd hoe ze 
in 2015 de WMO-begeleiding wil inkopen. In het inkoopdo-
cument staan de beleidskaders, procedures, uitgangspunten, 
wensen en eisen beschreven. Aanbieders die bij de gemeente 
bekend zijn krijgen het document deze week toegestuurd. 
Ook minder bekende, kleine (lokale) aanbieders worden op-
geroepen met een aanbod te komen. De inschrijving sluit op 
vrijdag 29 augustus 12 uur. 

Aanbieders die het document willen ontvangen, kunnen dit 
aanvragen via inkoop3d@amstelveen.nl

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. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 

- Geerland 37 (Z-2014/042793), het oprichten van een 
aanbouw aan de achter- en zijgevel;

- Molenpad 18 (Z-2014/042749), het plaatsen van 2 vlag-
genmasten;

- Molenpad 18 (Z-2014/042745), het plaatsen van een 
lichtreclame op de gevel.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)melding(en) is/zijn ontvangen:

- Aalsmeerderweg 193 (Z-2014/042553), het verwijderen 
van asbesthoudende 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(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:

- Beethovenlaan 120 (Z-2014/034354), het vergroten van 
een clubgebouw met kleedruimten en kantine (verzonden 
18 juli 2014);

- Molenpad 2 (Z-2014/037723), het veranderen van brand-
scheidingen in het gebouw (verzonden 22 juli 2014);

- Oosteinderweg 125A (Z-2014/038346), het plaatsen van 
een botenkraan (verzonden 16 juli 2014);

- Rhijnlandsoord 14 (Z-2014/035122), het plaatsen van 

Officiële Mededelingen
24 juli 2014

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 17 juli 2014).

VOORNEMEN WEiGEREN AANVRAAG 
OMGEViNGSVERGuNNiNG MET uiTGEbREidE 
pROCEduRE 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn de aanvraag te weigeren voor:

- Rietwijkeroordweg 45A (Z-2014/001911), het wijzigen 
van de bestemming ten behoeve van parkeerdiensten van 
en naar Schiphol.

De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 25 juli 2014 voor een 
ieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen 
van het gemeentehuis via telefoonnummer 0297-387575, de 
openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 
14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek bin-
nen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergun-
ningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Gedu-
rende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/
of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend 
bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uit-
eindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 
belanghebbende is.

kENNiSGEViNG ONTWERp bESCHikkiNG, WET 
ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT, 
OMGEViNGSVERGuNNiNG ***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

- Catharina-Amalialaan 66 (Z-2014/024451), brandveilig 
gebruik brede school De Mikado;

- Meervalstraat (Z-2014/017357), brandveilig gebruik kin-
derdagverblijf De Stek.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 25 juli 2014 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het ge-
meentehuis. 

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 aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:

- Visserstraat 40 (Z-2014/027062), het vervangen van re-
clame op de gevel (ontvangen 29 april 2014).

VERLENGiNG bESLiSTERMijN AANVRAAG 
OMGEViNGSVERGuNNiNG, uiTGEbREidE pROCEduRE
 

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (6 maanden) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:

- Herenweg 78B (Z-2014/031382), het bouwen van een 
woning (ontvangen 21 mei 2014);

- Madame Curiestraat 9 (Z-2014/029280), het plaatsen van 
een erfafscheiding (ontvangen 10 mei 2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:

afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits 
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.  
inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 25 juli 2014 tot en met 4 september 
2014 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B09xJ-OW01, en

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl/web/ 
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvi-
sies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur). 

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeen-
telijke website door op de hiervoor genoemde webpagina 
de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbe-
schikking “Uiterweg 32”. Degene die buiten de openingstij-
den inzage wil hebben en degene die mondeling zijn ziens-
wijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met het algemene telefoonnummer 0297-387575.

OMGEViNGSVERGuNNiNG iN AfWijkiNG VAN 
HET bESTEMMiNGSpLAN “SCHiNkELpOLdER”, 
OOSTEiNdERWEG 404 (z-2013/060345) EN bESLuiT 
HOGERE GRENSWAARdEN.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij op 24 juli 2014 met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 omge-
vingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten bouw 
en handelen in strijd met  regels ruimtelijke ordening ten 
behoeve van de bouw van een woning aan de  Oosteinder-
weg 404. De omgevings-vergunning met de daarop betrek-
king hebbende stukken ligt met ingang van 25 juli 2014 tot 
en met 4 september 2014 ter inzage.

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het 
noordoostelijk deel van Aalsmeer. Het perceel bevindt zich 
in de lintbebouwing aan de oostzijde van het lint van de 
Oosteinderweg. Het perceel grenst aan de achterzijde aan 
de Hoge Dijk.  

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestem-
mingsplan “Schinkelpolder” en de bestemming “Wonen”.  Het 
bouwplan is in strijd met de bepaling, in artikel 11.2.2 sub 
d van het geldende bestemmingsplan, dat de afstand tot de 
zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 meter moet bedragen. 
Het bouwplan kan worden gerealiseerd met toepassing van 
de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 
3o Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbou-
wing. De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 de noodzakelijke 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven.  
inzien omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken, 
waaronder de ruimtelijke onderbouwing en de verklaring van 
geen bedenkingen met ingang van 25 juli 2014 tot en met 4 
september 2014 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
BO1xA-VG01

Vervolg op volgende blz.
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- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl/web/Wo-
nen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Hogere grenswaarden vanwege industrielawaai 
Ten behoeve van het project hebben burgemeester en wet-
houders op 10 juni 2014 hogere grenswaarden vastgesteld 
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege het 
industrieterrein Schiphol-Oost. Het betreffende besluit ligt 
samen met de verleende omgevingsvergunning gedurende 
voornoemde periode ter inzage. Het besluit kan via de hier-
voor aangegeven wijze zowel digitaal als analoog worden 
ingezien. 

beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een be-
langhebbende die ten aanzien van de ontwerp omgevingsver-
gunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar 
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze 
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 
een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor 
burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via 
de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20
met%20overheidsorganisatie/33. Gedurende de termijn dat 
tegen de verleende omgevingsvergunning beroep kan worden 
ingesteld kan ook beroep worden ingesteld tegen de ver-
leende hogere grenswaarden. 

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.

 

TER iNzAGE:

t/m 24072014 Hornweg 159 (bouwen van een woning en 
bijbehorende stukken); Schoolstraat 4 (mel-
den van brandveilig gebruik)

t/m 30072014 Aalsmeerderweg 364 (het tijdelijk huisvesten 
van 4 wooneenheden voor maximaal 7 perso-
nen); Oosteinderweg 301 (het onderheien en 
verharden van het pad naast de woning);

t/m 02082014 Oosteinderweg 515 (het bouwen van een 
vrijstaand woonhuis); Wilgenlaan 21a (het 
vervangen van een dakkapel (voor));

t/m 14082014 Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 
22, 28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13, 
(Schinkelpolder) (het besluit tot intrekking 
van de reactieve aanwijzing van Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland, het op 4 ju-
li 2013 gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan “Schinkelpolder” en de daarbij behoren-
de stukken)

t/m 15082014 Burg. Kasteleinweg 3 en 4 (intrekken be-
staande omgevingsvergunning (v/h vergun-
ning Wet milieubeheer) d.d. 4 juli 1995 (nr. 
WM 94-64) voor de twee LPG-tankstations, 
m.i.v. 31 maart 2015 in te trekken).

t/m 21082014 Aalsmeerderweg 509 (aanvraag voor omge-

vingsvergunningen, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebben stukken)

t/m 21082014 het besluit om economische activiteiten aan 
te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 
het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet 
markt en overheid en vervat in artikel 25h, 
vijfde lid, van de Mededingingswet.

t/m 28082014 het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, eerste wijziging” met de daar-
op betrekking hebbende stukken (toelich-
ting, regels en een verbeelding (plankaart). 
Het plangebied heeft betrekking op de be-
drijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 24 te 
Aalsmeer).

t/m 04092014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan “Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 32 (Z-
2014/004937).

t/m 04092014 Omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”, Oost-
einderweg 404 (Z-2013/060345) en besluit 
hogere grenswaarden; Voornemen weigeren 
aanvraag omgevingsvergunning met uitge-
breide procedure


	30_ED1_PAG06
	30_ED1_PAG07

