
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? meld u aan 
via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

W W W . U I T H O O R N . N L

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de 
gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten 
bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar 
taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. 
U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken lig-
gen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de 
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens an-
ders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Qua-
kel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare biblio-
theek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk wor-
den gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) 
tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar in-
dienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders 
vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn in-
gediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de ver-
gunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat 
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om 
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van 
een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuurs-
recht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling 
van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. 
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de moge-
lijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kos-
ten in rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet meer 
gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een ver-
plichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend 
te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten al-
leen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook in-
schrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geatten-
deerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Vaststelling bestemmingsplan en Besluit hogere waarde geluid Legmeer-West, fase 4, 

5 en 6. Beroepperiode 29 december 2017 t/m 08 februari 2018. Inlichtingen bij Afdeling 
wonen en werken, R.A. Noorhoff (0297) 513 111.

- Ter inzagelegging Uitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B. Inzageperiode van 
26 januari 2018 t/m 8 maart 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Stevens 
(0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hierte-
gen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Bedrijvenweg 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van kozijnen (ont-

vangen 03-01-2018);
- Industrieweg 10, aanvraag voor het maken van een uitrit
De Kwakel
- Bezworen Kerf 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfs-

woning naar een plattelandswoning (ontvangen 05-01-2018);
- Noorddammerweg 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een brug 

(ontvangen 05-01-2018);
- Kerklaan, aanvraag evenementenvergunning voor Koningsdag op 27 april 2018 (ont-

vangen 9-01-2018)
- Egeltjesbos, aanvraag ontvangen voor de 4 mei herdenking (ontvangen op 9 januari 

2018)
- Poelweg 2, aanvraag evenementenvergunning voor een wooninspiratiedag op 25 maart 

2018 (ontvangen 17-01-2018)
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan naast nr. 3, het verlengen van een tijdelijke vergunning voor het tijde-

lijk wijzigen van de functie van de woonbestemming naar parkeren en groen voor een 
periode van maximaal 5 jaar (ontvangen 16-01-2018);

- Wilhelminakade 5, aanvraag aanwezigheidsvergunning van de exploitant van Drinken 
& Zo (ontvangen 6 januari 2018)

Meerwijk
- Aanvraag evenementenvergunning voor een lichtjesloop rondom Zijdelmeer op 16 fe-

bruari 2018 (ontvangen 17-01-2017)
Legmeer
- Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning ontvangen 

voor het houden van een foodtruck festival van 14 t/m 16 september 2018 (ontvangen 
21 december 2018)

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat moet 
doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- 2017-062113, Achterweg 54, omgevingsvergunning voor het leggen van een brug en het 

bouwen van een overkapping (op de brug) (verzonden 18-01-2018);
- 2017-064263, Randweg 121, omgevingsvergunning voor het huisvesten van meerde-

re afzonderlijke personen (arbeidsmigranten) in de bedrijfswoning (verzonden 18-01-
2018);

- 2017-065428, Boterdijk 119, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning 
(verzonden 19-01-2018);

Dorpscentrum
- 2017-0360, Schans 112, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel (ver-

zonden 12-01-2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- 2017-067281, Laan van Meerwijk 50, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

voorgevel (verzonden 17-01-2018);
Thamerdal
- 2017-066179, Zijdelveld 29, omgevingsvergunning voor het verwijderen van een draag-

muur (verzonden 15-01-2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- 2017-055654, Willem Klooslaan 17, omgevingsvergunning voor het maken van een aan-

bouw aan de zijkant van het bestaande woonhuis (verzonden 10-01-2018);
Aanvragen milieumeldingen (AIM)
- Wij hebben op 6-1-2018 een milieumelding ontvangen van HHH Fusion BV. Adres be-

drijf: Zijdelwaardplein 77, 1422DL UITHOORN voor het starten van een chinees speci-
aliteitenrestaurant.Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie.

 ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUREN 
 VASTGESTELD
De raad van Uithoorn heeft op 21 december 2017 de Algemene verordening ondergrond-
se infrastructuren Uithoorn (AVOI) vastgesteld. Met de vaststelling van de AVOI wordt de 
gewenste uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve en vei-
ligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van 
alle ondergrondse infrastructuur middels een verordening die voldoet aan de wettelijke ka-
ders. Ter uitwerking van deze verordening heeft het college van burgemeester en wethou-
ders vastgesteld: het handboek kabels en leidingen Uithoorn; de Schaderegeling ingravin-
gen kabels en leidingen Uithoorn; de Verlegregeling kabels en leidingen Uithoorn. De ver-
ordening en de uitwerkingsbesluiten zijn bekend gemaakt via Overheid.nl (Offi ciële bekend-
makingen).

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over het ui-
terlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt 
bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513111. Hier kunt u ook 
informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 BEKENDMAKING VERORDENING EN NADERE REGELS 
 JEUGDHULP 2018 UITHOORN
Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad Uithoorn de verordening Jeugdhulp Uithoorn 
2018 vastgesteld. Bij het vaststellen van de verordening zijn ook de nadere regels Jeugd-
hulp Uithoorn 2018 door het college vastgesteld. De verordening en nadere regels gaan in 
per 1 januari 2018. Hiermee wordt het juridische kader gerealiseerd voor het toekennen en 
uitvoeren van de jeugdhulp in de gemeente.

Woensdag 21 februari  2018
Buitengewone raadsverga-

dering, waarin afscheid wordt 
genomen van burgemeester 

D.H. Oudshoorn-Tinga
Aanvang: 19.00 uur

De bijeenkomst is van 19.00 tot 
20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis Uithoorn. U kunt 
op deze bijeenkomst niet inspre-
ken. Aanwezigheid in de raadzaal 
is voor genodigden, dit vanwege 
de beperkte omvang van de raad-
zaal. 
Iedereen uit Uithoorn en de Kwa-
kel kan de burgemeester persoon-
lijk gedag zeggen vanaf 20.30 uur 
eveneens in het gemeentehuis 
van Uithoorn.  De uitnodiging voor 

Buitengewone raadsvergadering 
Afscheid burgemeester 
D.H. Dagmar Oudshoorn-Tinga

de afscheidsreceptie vindt u vol-
gende week in deze krant.

Let op: in verband met deze ver-
gadering is de balie van burgerza-
ken woensdag 21 februari vanaf 
17.00 uur gesloten. Er is dus geen 
avondopenstelling.

Vraag voor 24 maart 2018 subsidie 
aan bij het Burgemeester Kootfonds.

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Kootfonds 
verleent financiële steun aan ver-
enigingen, instellingen, organisaties 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn (Uithoorn én De Kwa-
kel) werkzaam zijn op het gebied van 
sport, cultuur en sociaal-maatschap-
pelijke activiteiten. Zij kunnen op 
grond van hun activiteiten én fi nancië-
le positie, aanspraak maken op steun 
van de stichting.

Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan vóór 
24 maart 2018 een onderbouw-
de subsidieaanvraag in via het aan-
vraagformulier op www.uithoorn.nl. 
Stuur ook een zo recent mogelijk in-
zicht in de financiële positie van de 

aanvrager mee. De aanvraag stuurt 
u aan Stichting Burgemeester Koot-
fonds, de heer T.J.J. Schrandt, Post-
bus 8, 1420 AA  Uithoorn.

Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds verleent 
in beginsel geen bijdragen in normale 
uitgaven. Die moeten betaald kunnen 
worden uit de normale inkomsten, zo-
als contributies en dergelijke.

Beslissing
De subsidieaanvragen worden in april 
2018 door het bestuur van Stichting 
Burgemeester Kootfonds beoordeeld. 
Alle aanvragers krijgen schriftelijk be-
richt van de beslissing. 

Contact
Voor meer informatie, neem contact 
op met de heer T.J.J. Schrandt, tel. 
(0297) 513185.

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds

In de maand januari ontvangt u, afhankelijk van uw persoonlijke situa-
tie, een aanslagbiljet voor de woonlasten 2018 (onroerende zaakbelas-
ting (OZB), afvalstoffenheffi ng en rioolheffi ng) en de hondenbelasting. 

Als we rekening houden met een woning met een gemiddelde woningwaar-
de van € 252.400, stijgen de woonlasten 2018 voor de eigenaar van een wo-
ning met gemiddeld 0,8% (€ 6,44) ten opzichte van 2017. Dit wordt veroor-
zaakt door een iets hogere afvalstoffenheffi ng en rioolheffi ng, de OZB blijft 
gemiddeld gezien gelijk.
 
 2017 2018 mutatie mutatie

gemiddelde woningwaarde € 232.000 € 252.400 in  € in %
(waarde 2018 = 2017+ 8,8% 
gemiddelde waardestijging 
woningen)

OZB tarief eigenaar woning 0,1293% 0,1188%
 
OZB eigenaar woning € 300,00 € 300,00 € 0,00 0,0%

Afvalstoffenheffi ng € 244,43 € 247,62 € 3,19 1,3%

Rioolheffi ng € 228,10 € 231,35 € 3,25 1,4%

Totaal (gemiddelde) woonlasten € 772,53 € 778,79 € 6,44 0,8%

Aanslagbiljet 
gemeentebelastingen 2018

Betaling
Vanaf 2018 is het mogelijk om de 
aanlag gemeentebelasting te beta-
len op een nieuwe, digitale manier. 
Zo staat er vanaf het nieuwe jaar een 
QR-code op de aanslag. Ook kan er 
direct met iDEAL betaald worden via 
de berichtenbox van MijnOverheid of 
kan een digitale incassomachtiging 
worden afgeven. 

Betalen met de QR-code
De QR-code wordt op de aanslag 
geprint. Na het scannen met de bank 
app wordt u doorverwezen naar een 
link in dezelfde omgeving als in de 
digitale variant van de betaallink. Op 
deze wijze kan snel en effi ciënt be-
taald worden met de juiste betalings-
kenmerken. De andere betaalmoge-
lijkheden blijven in stand. Zoals het 
automatisch incasso op papier of te-
lebankieren.

Mogelijkheden in de berichtenbox 
van MijnOverheid
Als u heeft aangegeven de aanslag 

digitaal te willen ontvangen via de 
berichtenbox van MijnOverheid kunt 
u kiezen voor betalen met iDEAL. 
Een andere mogelijkheid via de be-
richtenbox is de digitale incassom-
achtiging. Beide betaalmogelijkhe-
den bestaan alleen voor degene die 
zich hiervoor hebben aangemeld via 
MijnOverheid.

Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelij-
ke belastingen vindt u in de bijsluiter 
bij uw aanslag en op www.gemeente-
belastingenamstelland.nl, de websi-
te van gemeentebelastingen Amstel-
land. Kijk voor meer informatie over 
MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Gemeentebelastingen Amstel-
land via (020) 540 48 86 of Via www.
gemeentebelastingenamstelland 
vindt u de verdere contact- en adres-
gegevens. Openingstijden maandag 
t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur.

 VERKIEZING GEMEENTERAAD 2018 
KANDIDAATSTELLING
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden 

van de raad van de gemeente plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Laan van Meerwijk 16, bij 

het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten 
(model H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
 - de lijsten van kandidaten (model H 1)
 - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling 
  (model H 9)
 - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke 
  groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
 - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van 
  de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een 
  kandidatenlijst. (model H 3-2)
 - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
 - de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een 
  lijstencombinatie (model 1 10) zijn tot en met de dag van de kandidaat-
  stelling op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwin-

tig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer 
NL741NGB0000161260 ten name van ‘Bestuursdienst Uithoorn, Burgerzaken, Bureau 
Verkiezingen’ ,tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kan-
didatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Bureau verkiezingen, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn.
Plaats: Uithoorn. Datum: Maandag 15 januari 2018
De voorzitter voornoemd, D.H. Oudshoorn-Tinga

 TER INZAGELEGGING UITWERKINGSPLAN VINCKEBUURT 
 REGENTES GEBOUW B
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het uitwerkingsplan Vinc-
kebuurt Regentes gebouw B met identifi catiecode NL.IMRO.0451.UPVinckebuurt2-VG01 
heeft vastgesteld.
Toelichting
Om het woningbouwproject Vinckebuurt te kunnen ontwikkelen, heeft de raad op 17 okto-
ber 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt vastgesteld. Binnen dit bestemmingsplan is een 
gedeelte van het plangebied rechtstreeks bestemd voor woondoeleinden en een gedeelte 
voor ‘wonen – nader uit te werken’. Voor de rechtstreeks bestemde woningen geldt dat de-
ze, voor wat betreft het gedeelte van BPD, reeds worden gebouwd. Gelet op de gefaseer-
de ontwikkeling en uitvoering van het woongebied zijn in het bestemmingsplan enkele de-
len van een zogenoemde ‘uit te werken bestemming’ voorzien. Hiervoor geldt dat het colle-
ge eerst nog een uitwerkingsplan dient vast te stellen, waarin de beoogde ontwikkeling pla-
nologisch wordt vastgelegd. Hieraan gelden vanuit het bestemmingsplan een aantal voor-
waarden. Daarnaast moet de uitwerking conform de gesloten overeenkomst voldoen aan 
het vastgestelde stedenbouwkundig plan. Onderhavig uitwerkingsplan heeft betrekking op 
het gedeelte dat BPD ontwikkelt dat is gelegen aan de Wilhelminakade, nabij het bedrijven-
terrein en de Thamerkerk. Hier wordt een appartementencomplex met parkeergarage mo-
gelijk gemaakt met een maximale bouwhoogte van 18 meter, maximaal vier bouwlagen en 
maximaal 12 appartementen. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Het ontwerpuitwerkingsplan heeft van 17 november tot en met 28 december 2017 ter inza-
ge gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan is ongewijzigd ten opzichte 
van het ontwerp uitwerkingsplan.
Ter inzage
Het uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit ligt vanaf vrijdag 26 januari 2018 tot en met 
donderdag 8 maart 2018 ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op http://
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeente-
lijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (26 januari 2018 t/m 8 maart 2018) kan tegen 
het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswij-
ze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wij-
ziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen te-
vens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet wor-
den gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 24 januari 2018




