Verkiezingen Gemeenteraad
NUMMERING KANDIDATENLIJSTEN
De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge artikel I 15,
lid 1, van de Kieswet, bekend dat aan de kandidatenlijsten voor de op
21 maart 2018 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de
gemeenteraad de volgende nummers zijn toegekend:

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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.
vrijdag

08.30-17.00 uur
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)
Tel. 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 commissievergaderingen 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

Werk in uitvoering
Rooien beplanting strook
Legmeer-West fase 4-5-6
Bij de busbaan Uithoorn-Aalsmeer in de Legmeer-West gaan
wij binnenkort bomen kappen en
struiken weghalen. Dit is nodig

omdat wij het terrein voor moeten bereiden voor de woningbouw
van het plan Legmeer-West fase
4, 5 en 6. In december 2017 is dit
in het bestemmingsplan vastgesteld.

lijst politieke groepering
nr.

aanduiding van de
eerste kandidaat

1
2
3
4
5
6
7

Hazen, J.P.G. (Jan) (m)
Bezuijen, H.F.M. (Herman) (m)
Zijlstra, D.J. (Ria) (v)
Jansen, A.A.A. (André) (m)
B.J. van Dam (Benno) (m)
Gasseling-Boone, P.D. (Els) (v)
Albers, J.T.M.M. (Jeroen) (m)

VVD
Gemeentebelangen
DUS! Groenlinks en D66
CDA
Ons Uithoorn
P.v.d.A. (Partij van de Arbeid)
Groen Uithoorn

TER INZAGELEGGING PROCES-VERBAAL I 4
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te
houden verkiezing van de raad van de gemeente Uithoorn maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:
- de geldigheid van de kandidatenlijsten
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een
politieke groepering
en de nummering van de kandidatenlijsten heeft plaatsgehad op het
gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd.
STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te
mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018 door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij
op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) als kiezer is
geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden,
moet op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem
uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in
persoon aan de stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na
ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming,
zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn
stempas aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van
de kandidaatstelling (5 februari 2018) in dezelfde gemeente staan
ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk
met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven,
uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan
tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde
aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector
Burgerzaken van de gemeente.

Pieter Heiliegers
benoemd tot waarnemend
burgemeester Uithoorn
Vanwege het vertrek van de huidige burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, op woensdag 14 februari in goed overleg
met de fractievoorzitters van de
gemeenteraad van Uithoorn, besloten om Pieter Heiliegers met
ingang van 1 maart 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Uithoorn.
De commissaris van de Koning
benoemt een waarnemend burgemeester in gemeenten waar
het op voorhand vaststaat dat de
periode, waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat duren. Na de raadsverkiezingen zal de nieuwe gemeenteraad et pro el va t tellen voor
de kroonbenoemde burgemees-

ter en wordt de vacature open gesteld.
Achtergrond de heer Heiligers
De heer Heiliegers is sinds 2013
burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze gemeente gaat per
1 januari 2019 fuseren met de gemeente Haarlemmermeer. De
functie van waarnemend burgemeester gaat hij uitvoeren naast
zijn huidige functie als burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Heiliegers was van 2010 tot 2012
wethouder van de gemeente
Haarlem en daarvoor vanaf 2008
raadslid van dezelfde gemeente.
Eerder heeft hij diverse commerciële en algemene managementfuncties vervuld, inclusief ondernemersactiviteiten. Heiliegers is
55 jaar en lid van de VVD.

Zorg voor schoon textiel bij
textielinzameling
Via de ondergrondse textielcontainers in de gemeente Uithoorn is door u 80.051 kg textiel ingezameld! Dat is 10.248 kg
meer dan vorig jaar. Dat is een
mooi resultaat! Helaas treft Sympany steeds vaker huishoudelijk
afval, elektronica, glas, verf en
ander soorten vuil en viezigheid
aan tussen het textiel.
Vervuiling
In Uithoorn is 6% van het ingeleverde textiel vervuild, ongeveer
4.803 kg. Voor de medewerkers

van Sympany is dit een onprettige, tijdrovende en soms gevaarlijke klus om dit afval tussen het
textiel uit te halen. Dit afval afvoeren kost de gemeente en Sympany extra geld. Maar het is ook zonde als door vervuiling goed textiel onbruikbaar wordt.
Stop het in te leveren textiel in
een dichte plastic (vuilnis)zak om
het tegen vuil, viezigheid en nattigheid te beschermen.
Meer weten? Lees verder op
www.uithoorn.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijke publi atie van de gemeente it oorn. n deze rubriek taan of 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 of i le mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De
Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en
de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit
moet schriftelijk worden 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 indienen. 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 ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning 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 voorziening kan bij de sector bestuurs-

recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) 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 bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroep
rift door de re tbank worden u grif eko ten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking.
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in
behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten
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 verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt
de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.of ielebekendmakingen.nl kunt zi
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.of ielebekendmakingen.nl
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- 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.
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INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Boterdijk 91, aanvraag evenementenvergunning Eerste Kwakelse Dijkentocht op 2 april 2018 (ontvangen op 15 januari 2018);
- Hoofdweg, aanvraag evenementenvergunning Kom in de Kas op 7 en
8 april 2018 (ontvangen op 16 januari 2018);
- Randweg 125, aanvraag exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten (ontvangen 8 januari 2018);
- Noorddammerweg 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk
afwijken van het bestemmingsplan (ontvangen 07-02-2018);
- Kerklaan, aanvraag ont ef ng art. 5 Drank- en ore awet ontvangen
van exploitant Dorpshuis de Quakel voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 27 april, 23 juni en 4 september 2018 (ontvangen 5 februari 2018);
- Dre tdi k, Kerklaan, aanvraag ont ef ng art. 5 Drank- en ore awet
ontvangen van exploitant van Café Cobus voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 27 april en 4 september 2018 (ontvangen
2 februari 2018);
- Achterweg 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van
een WKK-ruimte (ontvangen 09-02-2018);
- Steenwijkerveld 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 13-022018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Foodtruck Festival van 14 t/m 16 september 2018 (ontvangen 8
februari 2018)
Dorpscentrum
- Amstelplein tot Stationsstraat, aanvraag evenementenvergunning voor
een Zomermarkt op 4 en 5 augustus 2018 en een Kadomarkt op 3 en 4
november 2018 (ontvangen 22 januari 2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Meerlaan 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 06-02-2018).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Thamerdal
- Burgemeester Brautigamlaan, aanvraag omgevingsvergunning
voor het oprichten van 10 woningen (ontvangen 09-02-2018);
- Colijnlaan 122, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een schutting (ontvangen 06-02-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Alfons Arienslaan 1, aanvraag evenementenvergunning Gala Uithoorn
op 24 maart 2018 (ontvangen 2 februari 2018);
- Zijdelwaardplein 77, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf en
drank- en horecavergunning van exploitant van Aziatisch Fusion restaurant Jason (ontvangen 1 februari 2018);
AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING BUITEN
BEHANDELING

De Kwakel
- Achterweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een open veldschuur (verzonden 14-02-2018).
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Zijdelwaard
- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning.
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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160-166, verklaring van geen bezwaar voor magazijnverkoop Society Shop van 21 t/m 24 maart 2018 en van 26 t/m 29 september 2018.

De Kwakel
- Het Fort 55, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2018 verleend aan de exploitant van Café
bar ’t Fort (verzonden 8 februari 2018).
- Egeltjesbos, verklaring van geen bezwaar aan het 4 mei comité
De Kwakel voor het houden van dodenherdenking.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Poelweg 2, Wooninspiratiedag 25 maart 2018 (verzonden 7 februari
2018).
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2
kansspelautomaten voor het jaar 2018 verleend aan de exploitant van
Drinken & Zo (verzonden 7 februari 2018);

-

Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen
van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2018 verleend aan de exploitant van The River (verzonden 7 februari 2018);
Koningin Julianalaan 27, exploitatievergunning horecabedrijf verleend
aan de exploitant van Lorenzo Grillroom (verzonden 8 februari 2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 23 Instemmingsbesluit voor het leggen van telecommunicatieleidingen (verzonden 13 februari 2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 54, omgevingsvergunning voor het vergroten van een
woning aan de voorzijde op de grond (verzonden 13-02-2018).
BESLUIT TIJDELIJKE VERRUIMING OPENINGSTIJDEN
TERRASSEN WATERLIJN 2018

Gelet op artikel 2:29, tweede lid, Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders op 15 februari 2018 besloten om gedurende de proefperiode van 1 maart 2018 tot
1 november 2018 de openingstijden van de terrassen behorend bij de horecabedrijven gelegen in De Waterlijn in Uithoorn te verruimen tot 01.00
uur. Aan het besluit zijn voorschriften gekoppeld en het besluit geldt alleen
voor de volgende aangewezen horecabedrijven:
-

Cafetaria Uithoorn
Geniet aan de Amstel
IJssalon Esplanade
Sjiek aan de Amstel
Café de Gevel
Drinken & Zo
Irodion
Pizzeria Mazzel / La Madonna
Hertog Jan op ’t Water
Het Spoorhuis
Nuova La Riva

Motivering pilot
Er is gekozen om deze pilot uit te voeren in De Waterlijn, omdat dit gedeelte van Uithoorn wordt gezien als een horecaconcentratiegebied binnen de
gemeente waarvan het gebruik dient te worden gestimuleerd ter bevordering van de economische bedrijvigheid.
Evaluatie pilot
Na de pilot (in het najaar van 2018) zal er een evaluatie plaats vinden en
zal er worden gekeken naar het effect van de ruimere openstelling van de
terrassen op de omgeving. Het criterium op basis waarvan wordt besloten of de pilot geslaagd is of niet, is de mate van overlast die de pilot veroorzaakt. Uitgangspunt is dat de overlast gedurende de pilotperiode niet
groter mag zijn dan de gemiddelde overlast die doorgaans wordt ervaren.
In 2019 zal vervolgens worden besloten of de pilot jaarlijks kan worden
doorgevoerd voor De Waterlijn of voor de gehele gemeente Uithoorn. Hier-

WWW.UITHOORN.NL

bij wordt uiteraard een belangenafweging gemaakt tussen de belangen (de
voordelen) voor de horecabedrijven en de bezoekers en de belangen (evt.
nadelen) van de omwonenden.
KENNISGEVING

Maatwerkvoorschriften, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikkingen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij van plan is
maatwerkvoorschriften vast te stellen.

De voorgenomen vaststelling op grond van artikel 8.42 Wet milieubeheer vloeit voort uit het Businessplan Waterzuivering Collectief
Aalsmeer02/Uithoorn01 dat is opgesteld door de deelnemende inrichtingen. Hierin wordt verzocht om een maatwerkvoorschrift met betrekking
tot het lozen op het riool van water dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, vast te stellen. In het maatwerkvoorschrift wordt bepaald dat artikel
3.64a Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is tot het moment dat de collectieve waterzuivering is gerealiseerd per 1 januari 2021.
De voorgenomen vaststelling heeft betrekking op de volgende inrichtingen:
- M.R.M. Egberts, Hoofdweg 181 De Kwakel (zaak 6970522)
- Jos Mulder B.V., Hoofdweg 137 De Kwakel (zaak 6974582)
- Jamuflor B.V., Hoofdweg 141 De Kwakel (zaak 6975404)
- Schreurs Holland B.V., Hoofdweg 81 De Kwakel (zaak 6974922)
- Bert Lammers B.V., Hoofdweg 177 De Kwakel (zaak 6974222)
- De Ruiter Innovations B.V., Hoofdweg 131/133 De Kwakel (zaak
6972522)
- Van Klaveren Plant B.V., Hoofdweg 149/125 De Kwakel (zaak 6973042)
- Plaza Orchids, Hoofdweg 127/129 De Kwakel (zaak 6974062)
- Olij Trading B.V., Achterweg 67 De Kwakel (zaak 6976145)
- Olij Rozen International B.V., Achterweg 73 De Kwakel (zaak 6976362)

Inzage
De ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikkingen naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden
gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.
Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar
voren brengen dan kunt u gebruik maken het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking
en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

