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Tekstuele correctie bestemmingsplan 'Rijsenhout en
omgeving'

1 8 FEB. ZOU

Geachte heer, mevrouw,
Donderdag aanstaand bespreekt uw raad het bestemmingsplan 'Rijsenhout en omstreken'.
In de voorbereiding daarop is gebleken dat in de u toegezonden stukken nog een tweetal
redactionele onvolkomenheden staan. Het leek mij goed u vooraf daarover te informeren.
In de Nota van Zienswijzen is bij zienswijze 13 (Van Elderen) een zin blijven staan, die
geschrapt had moeten worden. De correcte tekst luidt:
c.

Omdat het bestemmingsplan conserverend van aard is en op deze locatie geen
woningen staan, wordt niet aan het verzoek tegemoet gekomen.

In de bijlage 'WIJZIGINGEN' is bij het adres Rijshornstraat 98 abusievelijk een zin
opgenomen, die bij het adres 'Aalsmeerderdijk 640' hoort te staan. Daarnaast is het adres
Aalsmeerderweg 806 (zienswijze 18) niet opgenomen in laatstgenoemde bijlage. De tekst in
deze bijlage moet derhalve zijn:
Op het adres Rijshornstraat 98 is ten behoeve van de parallelle Rijshornstraat de
bestemming 'Verkeer' opgenomen.
Op het adres Aalsmeerderdijk 640 voor de realisatie van een koetshuis dan wel berging
een bouwmogelijkheid op te nemen. De bestemming 'Tuin'Is veranderd in de
bestemming 'Kantoor'(zonder bouwvlak met de aanduiding 'parkeerterrein uitgesloten').
Op het adres Aalsmeerderweg 806 wordt het bouwvlak vergroot conform vergunning
1999/1362. Tevens wordt de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens deze

C.J. Loggen
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Luchthavenzaken

