
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den 
Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimte-
lijke ordening beroep worden ingesteld door:
1  degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad 

kenbaar hebben gemaakt
2  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet 

in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeente-
raad kenbaar te maken

Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk di-
gitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Via de link https://digitaal-
loket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers 
mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn 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.

Besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrens-
waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal 
worden overschreden vanwege het industrielawaai van indus-
trieterrein Schiphol-Oost. Uit het onderzoek blijkt tevens dat 
geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In 
samenhang met het bestemmingsplan hebben burgemeester 
en wethouders daarom besloten tot de vaststelling van hogere 
grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
voorbereid. Het besluit hogere grenswaarden ligt met de bij-
behorende stukken tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter 
inzage met ingang van 13 november 2015 t/m 24 december 
2015. Het besluit hogere grenswaarden kan worden ingezien 
op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tij-
dens de hiervoor genoemde openingstijden en via de website 
van Aalsmeer (als bijlage bij het bestemmingsplan). Belang-
hebbenden die tijdig hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt 
dan wel kunnen aantonen rederlijkerwijs daartoe niet in staat 
te zijn geweest, kunnen gedurende de voornoemde termijn 
tegen het besluit hogere grenswaarden vast te stellen beroep 
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA  Den Haag. Naast het schriftelijk instellen 
van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via 
de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het voorals-
nog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in 
te dienen.

RepaRatIe BestemmIngsplan ‘WoonaRken’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 29 ok-
tober 2015 het bestemmingsplan “Woonarken” opnieuw heeft 
vastgesteld. Het besluit volgt op de uitspraak van 29 juli 2015 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(zaaknummer: 201401876/1/R1) over het besluit van 19 de-
cember 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Woon-
arken’. De Afdeling is van oordeel dat de planregeling onvol-
doende zekerheid biedt dat in het geval van een calamiteit 
een woonark waarop de zogenaamde beëindigingsregeling van 
toepassing is in afwijking van die regeling mag worden ver-
vangen door een woonark met dezelfde afwijkende afmeting.

Bestuurlijke lus
De Afdeling heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om het 
voornoemde gebrek te repareren en (binnen 26 weken) een 
nieuw besluit te nemen, zonder dat daarbij (opnieuw) toepas-
sing hoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb. 
Dit betekent dat de gehele bestemmingsplanprocedure niet 
opnieuw behoeft te worden gedaan. 

Wijziging van het bestemmingsplan
Aan de opdracht van de Afdeling is uitvoering gegeven door 
aan de planregels van het bestemmingsplan “Woonarken” toe 
te voegen een nieuw lid artikel 9.4 sub e, dat luidt: 

“in afwijking van het bepaalde onder d mag een woonark die 
is opgenomen op de lijst van bestaande woonarken met af-
wijkende maten in bijlage I of II van dit bestemmingsplan na 
het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 
vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag voor het veranderen 
of vernieuwen van die ark wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop de woonark teniet is gegaan”; 

Voor het overige blijven de planregels en planverbeelding on-
gewijzigd. 

ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende verbeel-
ding, regels en toelichting ligt met ingang van 13 november 
2015 t/m 24 december 2015 voor een ieder ter inzage gedu-
rende zes weken op de volgende wijze:

Het plan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- De landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op planidentificatiecode NL.IMRO.0358.
WOONARKEN-VG02

- De gemeentelijke voorziening rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl

U kunt er ook voor kiezen de papieren stukken in te zien: 
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis 

van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstij-
den: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-
14.00 en woensdag van 08.30-20.00 uur)

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

Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage 
legging tegen de bij het nieuwe vaststellingsbesluit aange-
brachte wijzigingen beroep in stellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  
Den Haag. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het 
mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://
digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor 
burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen. Voor 
de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschul-
digd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek 

officiële mededelingen
12 november 2015

BekendmakIngen snel en makkelIjk te vInden op 
WWW.oveRheId.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat 
u prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 

op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op post-
code, maar ook per thema of op de kaart; 

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app 
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

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

vanaf 1 oktoBeR 2015 Is de dIenstveRlenIng 
BIj de BalIe BouWen & veRgunnIngen en BalIe 
BedRIjven geWIjzIgd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen
-  dossiers die ter inzage liggen
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020-5404911.

veRgadeRIng dInsdag 17 novemBeR 2015

Agenda voor de vergadering van de gecombineerde commissie 
Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur op dinsdag 17 
november 2015, 20.00 uur 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Gecombineerde Commissie Ruimte & 
  Economie en Maatschappij & Bestuur, 
  de heer R.K. van Rijn
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3 Nota kostenverhaal Bovenwijkse 
  Voorzieningen Aalsmeer 2015
20.35 4 Huisvestingsverordening Aalsmeer 2016
21.05 5. Najaarsrapportage 2015
 21.50 6. Voorbereidingskrediet herinrichting 
  raadzaal Aalsmeer
22.05  Vragenkwartier
22.20  Sluiting

teR Inzage kadeRnota aalsmeeRse lokale omRoep

Er is een nieuwe kadernota Aalsmeerse lokale omroep. Van 
12 november tot 24 december 2015 ligt de kadernota ter 
inzage op het gemeentehuis. U kunt schriftelijk uw reactie 
sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders 
van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v kadernota 
Aalsmeerse lokale omroep of door een e-mail te sturen aan:  
info@aalsmeer.nl onder vermelding van: kadernota Aalsmeer-
se lokale omroep. 

ontWeRp omgevIngsveRgunnIng In afWIjkIng van 
het BestemmIngsplan, uIteRWeg 214

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 aanleg-
gen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op 
het adres Uiterweg 214 ten behoeve van het dempen van een 
deel van een bestaande watergang. De gronden worden ge-
bruikt teneinde recreanten met campers te kunnen faciliteren. 
De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van vrijdag 13 november 2015 t/m donderdag 
24 december 2015 ter inzage. 

doelstelling
Het gebruik van de betreffende gronden voor kampeerterrein 
voor campers is in strijd met de ter plaatse geldende bestem-
mingsplannen `Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’, “Woonarken” 
en “Uiterweg 1985”. Nu het project in strijd is met de ge-
bruiksvoorschriften van de geldende bestemmingen en er geen 
binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het project 
tevens niet valt onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenrege-
ling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan 
het plan alleen door middel van het andere mogelijkheden zijn 
om aan het project medewerking te verlenen, is het 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 onderbouwing. 

Inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 13 november 2015 t/m donderdag 24 december 
2015 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xT-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/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 t/m vrijdag van 8.30-14.00 

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

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

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

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

seRvICelIjn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 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.

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.

CalamIteItentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

meeR Info
Volg ons op Facebook en Twitter.

uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, 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)

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 gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden ge-
richt aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbe-
schikking “Uiterweg 214_camperterrein”. Degene die buiten 
de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

BekendmakIng WIjzIgIng gemeensChappelIjke 
RegelIng omgevIngsdIenst nzkg 2016 
(z-2015/054559)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer brengen ter open-
bare kennis dat de wijziging gemeenschappelijke regeling Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 vanaf heden tot 17 
december 2015 in het raadhuis voor een ieder ter lezing is 
neergelegd en tegen betaling van de kosten algemeen ver-
krijgbaar wordt gesteld. Na de vaststelling van de wijziging 
door de deelnemende gemeenten is deze te raadplegen op de 
website van de gemeenschappelijke regeling www.odnzkg.nl. 
De gemeenteraad behandelt de wijziging in de vergadering 
van 17 december 2015. Deze wijziging komt voort uit de wij-
ziging in de Wgr. Hierin zijn wijzigingen opgenomen omtrent 
de samenstelling en stemverhoudingen van het Algemeen Be-
stuur en het Dagelijks bestuur.

staRtnotItIe WonIngBouWloCatIe meeRvalstRaat/
RoeRdomplaan vRIjgegeven vooR InspRaak

Belanghebbenden kunnen van donderdag 12 november tot 
vrijdag 11 december schriftelijk reageren op deze concept 
startnotitie. Bij de projectlocatie Meervalstraat/Roerdom-
plaan worden de school en gebouwen voor maatschappelijke 
voorzieningen gesloopt en vervangen door woningbouw. De 
geplande woningbouw is bedoeld voor senioren, starters en 
(jonge) gezinnen. Er gaat deels gebouwd worden in de goed-
kope (huur)en koopwoningensector.

geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen verne-
men van belanghebbenden over de concept startnotitie Meer-
valstraat/Roerdomplaan. Van 12 november tot 11 december 
2015 ligt de concept startnotitie ter inzage op het gemeen-
tehuis. U kunt schriftelijk uw reactie sturen naar: Het College 
van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer o.v.v concept startnotitie Meervalstraat/
Roerdomplaan of door een e-mail te sturen aan: info@aals-
meer.nl onder vermelding van: ‘Startnotitie Meervalstraat/
Roerdomplaan. 

meer informatie 
De concept startnotitie is te downloaden op: www.aalsmeer.
nl/project-hornmeer

vastgesteld BestemmIngsplan ‘1e heRzIenIng 
BestemmIngsplan sChInkelpoldeR - tegenoveR mR. 
jaC. takkade 8’ en BesluIt hogeRe gRensWaaRden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering 
van 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘1e herziening be-
stemmingsplan Schinkelpolder - tegenover Mr. Jac. Takkade 8’ 
met de daarop betrekking hebbende stukken ongewijzigd heb-
ben vastgesteld. . Burgemeester en wethouders maken tevens 
bekend, dat ten behoeve van dit plan, op grond van artikel 
110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden hebben 
vastgesteld voor de geprojecteerde woning.

plangebied en doelstelling
De projectlocatie is gelegen aan de rand van het glastuinge-
bouw Schinkelpolder. Op dit moment is het perceel in gebruik 
als schapenweide. Het bestemmingsplan maakt een woning 
mogelijk onderaan de dijk van de Mr. Jac. Takkade, aansluitend 
op de overige woonbebouwing langs de dijk. Initiatiefnemers 
van het plan zijn de eigenaren van het aan de andere zijde van 
de dijk gelegen kwekersbedrijf. Het betreft één van de laatste 
bedrijven die nog actief is in de voor Aalsmeer zo kenmer-
kende seringenteelt. De nieuwe woning in de nabijheid van 
het bedrijf is van belang voor een efficiënte bedrijfsvoering 
en waarborgt dat het bedrijf ook in de toekomst voortgezet 
zal kunnen worden. Het behoud van het cultureel erfgoed van 
de trekheestercultuur is een belangrijke overweging om in dit 
geval aan het verzoek om een woning te mogen oprichten in 
de nabijheid van het bedrijf medewerking te geven. 

Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en 
planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 ja-
nuari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het rechts-
geldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot vaststelling 
en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met de bijbe-
horende stukken gedurende 6 weken van 13 november 2015 
t/m 24 december 2015 op de volgende wijze voor een ieder 
ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01B-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/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 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, en

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

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aange-
geven wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende 
zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken. 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
12 november 2015

om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn 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.

ontWeRp omgevIngsveRgunnIng In afWIjkIng van 
het BestemmIngsplan, uIteRWeg 214

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 aanleg-
gen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op 
het adres Uiterweg 214 ten behoeve van het dempen van een 
deel van een bestaande watergang. De gronden worden ge-
bruikt teneinde recreanten met campers te kunnen faciliteren. 
De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van vrijdag 13 november 2015 t/m donderdag 
24 november 2015 ter inzage. 

doelstelling
Het gebruik van de betreffende gronden voor kampeerterrein 
voor campers is in strijd met de ter plaatse geldende bestem-
mingsplannen `Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’, “Woonarken” 
en “Uiterweg 1985”. Nu het project in strijd is met de ge-
bruiksvoorschriften van de geldende bestemmingen en er geen 
binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het project 
tevens niet valt onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenrege-
ling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan 
het plan alleen door middel van het andere mogelijkheden zijn 
om aan het project medewerking te verlenen, is het 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 onderbouwing. 

Inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 13 november 2015 t/m donderdag 24 december 
2015 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xT-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/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 t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, 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).

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 gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de op-
tie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschik-
king “Uiterweg 214_camperterrein”. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

meldIngsplICht vooR evenementen 2016 
(> 2000 aanWezIge peRsonen op pIekmoment 
en/of RIsICovolle* evenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel 
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen. Van-
wege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brand-
weer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in 
het aantal evenementen met meer dan 2000 personen en/of 
risicovolle evenementen in 2016. Op basis hiervan kan er be-
ter worden ingespeeld op knelpuntperiodes. Evenementen die 
plaats zullen vinden in het jaar 2016 met een aanwezigheid 
van meer dan 2000 personen op zowel de openbare weg als 
in gebouwen en/of risicovolle evenementen, moeten daarom 
vóór 1 december 2015 zijn gemeld bij de gemeente Aalsmeer.

let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-

nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgegeven 
door de gemeente Aalsmeer. 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele dag

hoe doet u een melding betreft een evenement met meer 
dan 2000 personen op het piekmoment of risicovol is?
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens 
naar: 
Gemeente Aalsmeer
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk b.v. aan de aard en omvang van de activiteiten, de 
te verwachten overlast, het publiek dat op een evenement 
afkomt of de locatie van het evenement.

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. Rea-
geren 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. 
- Dorpsstraat 93 (Z-2015/059255), het maken van een 

kleine aanbouw aan de voorgevel (ontvangen 2 november 
2015)

- Gaffelstraat 10 (Z-2015/060026), het oprichten van een 
schuur (ontvangen 05 november 2015)

- Karperstraat 44 (Z-2015/059790), het aanbrengen van een 
trap naar zolder (ontvangen 3 november 2015)

- Lisdoddestraat 156 (Z2015/059520), afwijken van het be-
stemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten

- Vlinderweg 11 (Z-2015/59767), het oprichten van een 
nieuwe woning (ontvangen 3 november 2015)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Julianalaan 104 (Z-2015/059246), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ont-
vangen 2 november 2015);

- Machineweg 87 (Z-2015/060216), het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit een mutatiewoning (ontvan-
gen 5 november 2015).

ontWeRp omgevIngsveRgunnIng In afWIjkIng van 
het BestemmIngsplan “landelIjk geBIed oost”, 
hoRnWeg 81
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 13 november 
2015 t/m 28 december 2015 voor een ieder ter inzage ligt de 
“ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’, Hornweg 81” met de daarop 
betrekking hebbende stukken. 

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestem-
mingsplan “Landelijk Gebied Oost” en de gebiedsaanduiding 
bestemming “Luchthavenverkeerszone-LIB-Beperkingen ge-
bied bebouwing”. Het bouwplan is in strijd met de bepaling 
artikel 14 van het geldende bestemmingsplan. Het bouwplan 
kan worden gerealiseerd, mits voorzien van een verklaring van 
geen bezwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart. 

Inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 13 november 2015 t/m 28 december 
2015 voor een ieder ter inzage:

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 gemeentelijke 
website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking’ 
“Hornweg 81”. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 

wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene 
tel. 0297-387575.

veRleende omgevIngsveRgunnIngen, 
RegulIeRe pRoCeduRe *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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:
- Kastanjelaan 23 (Z-2015/042445), het wijzigen en uit-

breiden van de bestaande uitbouw (verzonden 5 november 
2015);

- Legmeerdijk 165 (Z-2015/050107), het vervangen van be-
drijfsbebouwing (verzonden 5 november 2015);

- Mijnsherenweg 45 C 01 t/m 45 C 12 (Z-2015/050505), het 
bouwen van 12 bedrijfsboxen ten behoeve van agrarisch 
gebruik (verzonden 3 november 2015);

veRleende omgevIngsveRgunnIng, 
uItgeBReIde pRoCeduRe **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie.
- Zwarteweg 116a (Z-2015/033809), het veranderen en wij-

zigen van een begane grond ten behoeve van kamerver-
huur; (verzonden 5 november 2015);

veRgunnIngsvRIje aanvRagen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Roerdomplaan 100 (Z-2015/050898), het plaatsen van 

een schuur en een erfafscheiding (verzonden 2 november 
2015); 

geaCCepteeRde meldIng(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Julianalaan 104 (Z-2015/059246), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ver-
zonden 6 november 2015)

- Legmeerdijk 313 ( Z-2015/059049), het deels slopen van 
gebouw 10 links van de toren van Flora Holland (verzonden 
5 november 2015)

- Linnaeuslaan 2 (Z-2015/058953), het verwijderen van fun-
damenten en oude kassen (verzonden 2 november 2015)

- Oosteinderweg 457 (Z-2015/058840), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen (verzonden 3 november 2015)

- Rietwijkeroordweg 52 (Z-2015/057853), melding Activitei-
tenbesluit m.b.t. het oprichten van een bedrijf voor het 
bereiden van maaltijden (verzonden 4 november 2015)

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

nIet geaCCepteeRde meldIng(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
Oosteinderweg 25 (Z-2015/053918), melding Activiteitenbe-
sluit m.b.t. het uitbreiden van een loods (verzonden 22 ok-
tober 2015);
- Stommeerweg 72a (Z-2015/059077), melding brandveilig 

gebruik van een bistro (verzonden 5 november 2015);
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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 (veRleend)*

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

- Kudelstaartseweg 226-228, 1433GR (Z-2015/051512), 
Winterfair, verleend 3 november 2015

- Hornweg 187, 1432GH (Z-2015/028479), Rings Gala, ver-
leend 2 november 2015

ColleCtes

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

exploItatIeveRgunnIng (veRleend)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 102, 1431HM (Z-2015/056176) Restaurant 

OH! verleend 3 november 2015
- Zijdstraat 77, 1431EB (Z-2015/056276), restaurant Polle-

pels, verleend 3 november 2015

teRRasveRgunnIng (veRleend)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Ophelialaan 102, 1431HM (Z-2015/056176) Restaurant 

OH! verleend 3 november 2015
- Zijdstraat 77, 1431EB (Z-2015/056276), restaurant Polle-

pels, verleend 3 november 2015

IngetRokken aanvRagen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Ophelialaan (Z-2015/050911), Braderie, ingetrokken 3 no-

vember 2015

geaCCepteeRde meldIng(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2015/059639), Optreding van 

een band in Cafe Sportzicht, verleend 4 november 2015
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

teR Inzage

t/m 26-11-15 ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bijbe-
horende stukken)

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.

vooR meeR InfoRmatIe: WWW.aalsmeeR.nl
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