
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester 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 Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Ter informatie:
Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van vrijdag 22 december 2017 t/m donderdag 1 februari 
2018 gedurende 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder 
ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m 
vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag is
de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur).

- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;

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

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.02L-VG01

Beroep en inwerkingtreding
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ont-
werpwijzigingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere 
grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, als-
mede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder te-
gen de wijziging ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan 
kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het 
vastgestelde wijzigingsplan en het ontheffingsbesluit hogere 
waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen, schriftelijk beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep 
heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit tot 
vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met in-
gang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLANNEN 
‘WOONARKEN - UITERWEG 53’ EN ‘5E HERZIENING 
BESTEMMINGSPLAN WOONARKEN - UITERWEG 93’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
7 december 2017 het bestemmingsplan ‘Woonarken – Uiter-
weg 53’ en het daarmee samenhangende bestemmingsplan ‘5e 
herziening bestemmingsplan Woonarken- Uiterweg 93’ onge-
wijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft 
de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast 
te stellen. 

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken- Uiter-
weg 53’ bestaat uit een bestaande maar niet meer als zodanig 
bestemde ligplaats op het perceel achter de Uiterweg 53. Het 
bestemmingsplan ‘5e herziening bestemmingsplan ‘Woonar-
ken- Uiterweg 93’ ziet op een wijziging op de planverbeelding 
van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ter 
plaatse van de Uiterweg 93.

Doelstelling
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 53’ beoogt één 
ligplaats voor een woonark voor permanente bewoning die 
momenteel gesitueerd is aan de Uiterweg 93 WS 2 naar de 
Uiterweg 53 te verplaatsen. Om te voorkomen dat het aantal 
woonarken voor permanente bewoning toe kan nemen, dient 
de oorspronkelijke ligplaats aan de Uiterweg 93 WS 2 van de 
planverbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Woonar-
ken” te worden verwijderd. Hierin wordt met de voorgestelde 
5e herziening van het bestemmingsplan “Woonarken” voor-
zien. 

Procedure
De vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken- Uiterweg 
(planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e her-
ziening bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93 (planiden-
tificatiecode NL.IMRO.0358.11E-VG01) met bijbehorende stuk-
ken en het raadsbesluit liggen van 22 december 2017 t/m 1 
februari 2018 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- de papieren versies zijn in te zien bij de Balie Bouwen

en Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-14.00 uur en
woensdag van 08.30-20.00 uur);

- de papieren versies zijn tevens in te zien bij de Balie Bou-
wen en Vergunningen in het Raadhuis Amstelveen, Laan
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie:
maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 uur,
donderdag tussen 8.30-16.30 en vrijdag tussen 8.30-12.30 
uur);

• De	plannen	en	de	bijbehorende	stukken	zijn	ook	digitaal
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.ruimtelij-
keplannen.nl en www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen
en leven/bestemmingsplannen en structuurvisies/bestem-
mingsplannen).

Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen de vast-
gestelde bestemmingsplannen en het besluit om geen exploi-
tatieplan vast te bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep 
worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ont-

werpbestemmingsplan hebben ingediend;
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-

wijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad ken-
baar te maken;

De vaststelling van het bestemmingsplan met het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmings-
plan wordt voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als 
één besluit. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam 
en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (mo-
tivering) van het beroep. Voor de behandeling van een be-
roepschrift 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. Naast het schrif-
telijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan 
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
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 ziens-
wijzen. 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 vergadering.

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 meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
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.

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.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Vervolg op volgende blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- 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.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, 
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
datum voornemen

Bik G.L. 14-11-2014 12-12-2017
Felsztyński B.J. 23-08-1970 12-12-2017
Morris-Bik L. 15-12-1984 12-12-2017
Pelapelapon J.N.J. 05-05-1983 13-12-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

1E EN 2E KERSTDAG 
Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.

Let op: door de feestdagen kan de levertijd van 
reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.

1 JANUARI 2018
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.

MAAK GEBRUIK VAN BRANDVEILIGE KERSTVERSIERING 
EN VERLICHTING

Samen met de brandweer wil de gemeente bewoners en on-
dernemers erop wijzen om uitsluitend brandveilige kerstver-
siering en verlichting te gebruiken. Een brand verspreidt zich 
namelijk razensnel als de niet brandveilige versiering vlam 
vat. Het is daarom belangrijk dat versieringen moeilijk ont-
vlambaar zijn. En dat je bij het ophangen van de versieringen 
de voorschriften in de gaten houdt. Voor meer informatie kijk 
op www.aalsmeer.nl voor de handige folder “Sta stil bij risico’s 
op brand”.

VASTSTELLEN WIJZIGINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 
OOST, AALSMEERDERWEG (NAAST) 376 EN EEN 
ONTHEFFINGSVERZOEK HOGERE GRENSWAARDEN 
WET GELUIDHINDER 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), bekend dat zij het wijzigingsplan Landelijk Gebied 
Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 hebben vastgesteld (NL.
IMRO.0358.02L-VG01). Het wijzigingsplan is opgesteld om het 
initiatief tot het realiseren van een vrijstaande, particuliere 
woning in het lint van de Aalsmeerderweg mogelijk te maken. 

Ter plaatse van de gewenste ontwikkeling geldt het bestem-
mingsplan Landelijk Gebied Oost, waarin wordt bepaald dat 
het aantal woningen zoals aanwezig op het moment van terin-
zagelegging van het ontwerp van genoemd bestemmingsplan 
niet mag worden vermeerderd. De gewenste ontwikkeling is 
met het oog op die bepaling in strijd met genoemd bestem-
mingsplan. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen, welke de mogelijkheid biedt onderbouwd en 
onder een aantal voorwaarden woningen toe te voegen aan 
het bestaande lint. Het wijzigingsplan dat hier voor ligt geeft 
invulling aan deze wijzigingsbevoegdheid. Naast de vaststel-
ling van het wijzigingsplan is een hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder verleend voor de te realiseren woning. Het ver-
zoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling 
en heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden 
als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Aalsmeerderweg 
en van het industrielawaai van Schiphol Oost. 

te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 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.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen 
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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘2E HERZIENING 
NIEUW OOSTEINDE- HORNWEG 315’, 
BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

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 7 december 2017 het bestemmingsplan ‘2e herziening 
Nieuw Oosteinde -Hornweg 315’ met de daarop betrekking 
hebbende stukken ongewijzigd heeft vastgesteld. Burgemees-
ter en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van 
artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden 
hebben vastgesteld voor de geprojecteerde woningen.

Plangebied en doelstelling
De projectlocatie is gelegen nabij het kruispunt van de Horn-
weg met de Legmeerdijk. Het bestemmingsplan maakt ter 
plaatse van deze gronden de bouw van twee vrijstaande wo-
ningen mogelijk in aansluiting op het lint van de Hornweg.

Inzien bestemmingsplan 
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot vast-
stelling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met de 
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 22 december 
2017 t/m 1 februari 2018 op de volgende wijze voor een ieder 
ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.03FHORNWEG315-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-
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).

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:
- degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad

kenbaar hebben gemaakt;
- 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.
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Besluit hogere grenswaarden 
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van 
de Hornweg en de Legmeerdijk. Uit het onderzoek blijkt te-
vens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende moge-
lijk zijn. In samenhang met het bestemmingsplan zijn hogere 
grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
vastgesteld. Het betreffende besluit hogere grenswaarden ligt 
met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het vastgestel-
de bestemmingsplan ter inzage. Het vastgestelde besluit kan 
worden ingezien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan 
wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden 
en via de website van Aalsmeer (als bijlage bij het bestem-
mingsplan). Als bijlage bij het bestemmingsplan is het besluit 
hogere grenswaarden eveneens via de hiervoor genoemde lan-
delijke website in te zien. 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze tegen het ont-
werpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder hebben 
kenbaar gemaakt dan wel kunnen aantonen rederlijkerwijs 
daartoe niet in staat te zijn geweest, kunnen gedurende de 
voornoemde termijn tegen het vastgestelde besluit hogere 
grenswaarden beroep indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State overeenkomstig de hierboven 
weergegeven wijze.

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN 
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK 
AALSMEER, MIDDENWEG EN DEELGEBIEDEN 3, 5 EN 7, 
SCHIPHOLPARKEREN DEELGEBIED 3

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van 
parkeervoorzieningen ten behoeve van het Schipholparkeren 
(zaaknummer Z-2017/013408). De projectlocatie bevindt zich 
aan de Middenweg in de gemeente Aalsmeer. Het rechthoe-
kige perceel ligt aan de rand van deelgebied 3 van het bedrij-
venterrein Green Park Aalsmeer, ter hoogte van de kruising 
Middenweg-Molenvlietweg. De locatie waar de parkeervoorzie-
ning is voorzien bevindt zich ten westen van het karrenterrein 
Royal FloraHolland. 

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7. De gronden waarop de parkeervoorziening 
gerealiseerd wordt hebben de bestemming “Gemengd-2”. Bin-
nen deze bestemming zijn logistieke bedrijven en zelfstandige 
kantoren toegestaan.

De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 22 december 2017 t/m 1 fe-
bruari 2018 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB05xR-
VG01, en

- via de gemeentelijke website: http://ro0358.ropubliceer.nl
- in papieren vorm bij de receptie in het gemeentehuis van

Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze
balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije
inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot
20.00 uur, en

- 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).

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om vergunning te 
verlenen is mogelijk van 23 december 2017 t/m 2 februari 
2018. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig 
zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die re-
delijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in 
te dienen, kunnen beroep instellen tegen de omgevingsver-
gunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep indienen kan 
ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Hier zijn kosten 
aan verbonden. Let op: het indienen van beroep schorst de 
gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank.

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.

VASTSTELLING BEHEERSVERORDENING 
”GREEN PARK AALSMEER 2017”

Bekendmaking vaststelling
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 december 2017 
de Beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017 heeft vast-
gesteld.

Waarom een beheersverordening?
Voor een aantal deelgebieden van het bedrijventerrein Green 
Park Aalsmeer geldt het bestemmingsplan “N201-zone”. Dit 
bestemmingsplan is 10 jaar geleden onherroepelijk van kracht 
geworden en dient daarom te worden geactualiseerd. Deze 
actualisatie zal plaatsvinden door middel van verschillende 
nieuwe bestemmingsplannen. Aangezien deze bestemmings-
plannen pas in 2018 zullen worden vastgesteld, is ervoor ge-
kozen om voor de tussenliggende periode een beheersverorde-
ning vast te stellen. Dit is mogelijk omdat de verordening niet 
voorziet in nieuwe ontwikkelingen, anders dan op grond van 
het geldende bestemmingsplan “N201-zone” en navolgende 
verleende vergunningen reeds zijn toelaten. Met de vaststel-
ling van de beheersverordening wordt voldaan aan de wette-
lijke verplichting om bestemmingsplannen actueel te houden.

Het gebied van de beheersverordening
De beheersverordening heeft betrekking op de deelgebieden 2, 
4, 6 en 8 van Green Park Aalsmeer, alsmede het centrumgebied 
van de bloemenveiling. Deelgebied 2 heeft betrekking op de 
gronden die globaal zijn gelegen tussen de Hoge Dijk, Machi-
neweg, Aalsmeerderweg en de provinciale weg N201. De an-
dere deelgebieden en de bloemenveiling zijn globaal gelegen 
tussen de Aalsmeerderweg, de N201, de Legmeerdijk, de Bur-
gemeester Kasteleinweg, de Zwarteweg en de Molenvlietweg. 
Het tracé van de Hornweg en de Middenweg zijn buiten het 
plangebied van de beheersverordening gelaten. De provinciale 
weg N201 maakt wel onderdeel uit van het plangebied.

Inwerkingtreding
De beheersverordening treedt in werking op vrijdag 22 decem-
ber 2017.

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van de beheersverordening ligt te-
zamen met de bijbehorende stukken in de periode van vrijdag 
22 december 2017 t/m donderdag 1 februari 2018 voor een 
ieder ter inzage.

De beheersverordening is in deze periode digitaal raadpleeg-
baar via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
beheerGPA2017-VG01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via htt-
ps://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.

Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat tegen het besluit tot vaststelling van 
een beheersverordening geen bezwaar en beroep mogelijk is.

VASTSTELLING GEWIJZIGDE VERORDENING AMBTELIJKE 
BIJSTAND EN FRACTIEONDERSTEUNING

De raad heeft in zijn vergadering van 7 december jl. de gewij-
zigde Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
vastgesteld. De verordening is gewijzigd om de controle door 
de accountant op de uitgaven te vereenvoudigen. Met ingang 
van 20 december 2017 is deze verordening terug te vinden op 
Overheid.nl en daarna zal het op de website van de gemeente 
Aalsmeer geplaatst worden (onder Gemeentelijke Wet- en Re-
gelgeving).

RECTIFICATIE, AANVRAAG ONTVANGEN
- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2017/057897), het plaatsen

van hekwerken, hellingbaan en 2 overheaddeuren. Toe-
lichting: in de bekendmakingen van 7 december jl. is een
onjuiste omschrijving vermeld.

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.
- Moslaan 14, 1433 WJ (Z-2017/060340), het plaatsen van

een dakkapel op de voorgevel van de woning
- Legmeerdijk 121, 1432 KA (Z-2017/060405), het afwijken

van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur aan
maximaal 6 personen

- Hornweg 269, 1432 GL (Z-2017/060530), het kappen van
een kastanjeboom

- Aalsmeerderweg 422 (Sectie B, nr. 8506), 1432 EG (Z-
2017/060645), het kappen van bomen

- Clauslaan 13, 1432 JL (Z-2017/060730), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning

- Stommeerweg 74, 1431 EX (Z-2017/060703), het oprich-
ten van een woonhuis

- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2017/060980), het oprichten
van een woonhuis

- Herenweg 66 A, 1433 HB (Z-2017/060970), het aanbren-
gen van stortstenen met vlonder als oeverbescherming
langs de oostelijke strekdam

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. 
- Green Park Aalsmeer, tegenover Middenweg 53, kadast-

straal bekend G 9626, 1432 DE (Z-2017/050076), het tij-
delijk plaatsen van een 12 meter hoge reclameschep met
daarnaast een verwijzend reclamebord van 1 december
2017 tot 1 december 2022. Verzonden: 13-12-2017

- Bilderdammerweg 119A, kadastraal bekend sectie D 5041,
1433 HG (Z-2017/055637), het tijdelijk plaatsen van een
zeecontainer voor het opslaan van de kwekerij-inventaris
tijdens de sloop van huidige kas en schuur. Verzonden: 12-
12-2017

- Gaffelstraat 14, 1433 SJ (Z-2017/055357), het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de wo-
ning. Verzonden: 18-12-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Jan Lunenburg Oever 8 (bouwplan Nieuw Calslagen sec-

tie D nr. 7009, kavel 9), 1433 HW (Z-2017/053124), het
plaatsen van een carport met berging.

Geweigerde ligplaatsvergunning voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning is geweigerd. Tegen de 
afgifte van dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Uiterweg 27 ws 14, 1431 AA (Z-2017/033953), het over-

schrijven van de ligplaatsvergunning van Uiterweg 134 ws
11 naar Uiterweg 27 ws 14. Verzonden: 18-12-2017

Toelichting 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 omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u 
een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg kavel 3, kadastraal bekend B 9577 (Z-

2017/035640), het oprichten van een woning en het aan-
leggen van een in- en uitrit gedeeld met kavel 2. De aan-
vraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 22 december 2017 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

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) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Route door Kudelstaart (Z-2017/058840), Carnavalsop-

tochten op 10 en 11 februari 2018, ontvangen 29 novem-
ber 2017

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z-2017/060009), Laatste

vrijdag van het jaar op 29 december 2017, verzonden 14
december 2017

- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2017/060153), Optreden van een
band op 28 december 2017, verzonden 15 december 2017

- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2017/060152), Optreden van 2
zangers op 29 december 2017, verzonden 15 december
2017

- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2017/060675), Optreden van een
band op 23 december 2017, verzonden 19 december 2017

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

TER INZAGE
t/m 22-12-17 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 

bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg 137, 
1432 GG (Z-2017/035146) 

t/m 29-12-17 besluit en bijbehorende stukken m.b.t. vast-
stelling van de ten hoogste toelaatbare waar-
de van de geluidsbelasting voor de gevels van 
woningen gelegen aan de wegen “Bosrand-
weg, Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stations-
weg en Stommeerweg” te Aalsmeer, vanwege 
deze wegen mogen ondervinden. 

t/m 04-01-18 aanvraag om omgevingsvergunning, de ont-
werpbeschikking omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, logiesvoorzie-
ning arbeidsmigranten deelgebied 9, de ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken

t/m 04-01-18 besluiten tot vaststelling van het bestem-
mingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebied 
10, Japanlaan Zuid-Oost” en exploitatieplan 
met de bijbehorende stukken 

t/m 11-01-18 ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde- 
Machineweg’, concept welstandscriteria en 
ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet ge-
luidhinder inclusief bijlagen

t/m 11-01-18 de aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbou-
wing, het ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den, de ontwerpverklaring van geen beden-
kingen van de raad en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken en ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 2005 – 
Kudelstaartseweg 60

t/m 18-01-18 het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Ku-
delstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg 
67-73’, ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Wet geluidhinder , inclusief de bijlagen

t/m 18-01-18 het ontwerpbestemmingsplan “Herziening 
GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 
- Hotel De Zwerm” met de daarop betrekking
hebbende stukken.

t/m 01-01-18 het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbe-
horende plannen m.b.t. Landelijk Gebied Oost, 
Aalsmeerderweg (naast) 376 

t/m 01-02-18 de vastgestelde bestemmingsplannen Woon-
arken - Uiterweg (planidentificatiecode: 
NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e herziening 
bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93 
(planidentificatiecode NL.IMRO.0358.11E-
VG01) met bijbehorende stukken en het raads-
besluit

t/m 01-02-18 het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan met de bijbehoren-
de stukken m.b.t. “2e herziening Nieuw Oost-
einde-Hornweg 315”

t/m 01-02-18 de omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de overi-
ge daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
afwijking van het bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 
5 en 7, Schipholparkeren deelgebied 3

t/m 01-02-18 het besluit tot vaststelling van de beheersver-
ordening ”Green Park Aalsmeer 2017” met de 
bijbehorende stukken 

t/m 02-02-18 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg kavel 3, 
kadastraal bekend B 9577 (Z-2017/035640)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL




