
wijzigingen BP Badhoevedorp Lijnden Oost 

nr Reclamant (gevraagde) aanpassing gegrond toelichting regels verbeelding exploitatieplan
1 Visser aanbouw mogelijk maken ja x
2a Boon leegstaande ruimte is Franklinstraat 105 in plaats van 45 ja x
2b Boon leegstaande ruimte niet voor wonen maar voor zorg nee
2c Boon vervallen van de leeftijdsgrens van 65+ nee
3 Franzen zie zienswijze 2a. ja x
4 Boerstra zie zienswijze 2a. ja x
5 Doorenbosch zie zienswijze 2 ja x
6a Waternet WRK leidingen opnemen op de kaart (>300 mm) deels x
6b Waternet WRK leidingen opnemen op de kaart (<300 mm) nee
7a Groepscare gezondheidscentrum aan de Snelliuslaan mogelijk maken nee
7b Groepscare medewerking verlenen aan alternatieve locatie gezondheidscentrum nee
8a Veenendaal en Vringer afwijken van de beleidsregels ‘Afwijking bestemmingsplan 2012’ nee x x
8b Veenendaal en Vringer zijaanbouw op de begane grond is niet meer mogelijk deels x
8c Veenendaal en Vringer buiten het bouwblok tot een goothoogte van 6 m in plaats van 3 m conform vigerend plan ja x
8d Veenendaal en Vringer beperking van mogelijkheden voor uitbouwen ja
8e Veenendaal en Vringer planschade door beperkingen nee
8f Veenendaal en Vringer gelijkheidsbeginsel. Fazantstraat 31 en 33 zijn vergelijkbare situaties ja x
8g Veenendaal en Vringer er wordt een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel nee
9 Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland opmerkingen op het Groenstructuurplan zijn niet verwerkt nee
10a Schiphol Group en KLM garantie voor geen beperking luchtvaartsector als gevolg van Schuilhoeve nee
10b Schiphol Group en KLM voorgestelde maatregelen, onvergunbaarheid van het proefdraaigeluid nee
10c Schiphol Group en KLM Chw op het proefdraaigeluid niet legitiem nee
10d Schiphol Group en KLM gebrekkig GOP, voldoet niet aan voorwaarden Chw deels x
10e Schiphol Group en KLM afstemming tussen CHW en Wabo gebrekkig nee
10f Schiphol Group en KLM maatregelen voor Schuilhoeve in plantoelichting onduidelijk beschreven nee
10g Schiphol Group en KLM randvoorwaarden woningen meer dan 55dB(A) niet jurdisch verankerd deels x
10h Schiphol Group en KLM geen hogere waarden voor enkele ontwikkelingen ter inzage gelegd deels x

10i Schiphol Group en KLM geen hogere waarden en noodzakelijke akoestische maatregelen windestraat/vlierstraat ontbreken deels x
10j Schiphol Group en KLM grondgeluid is verantwoordelijkheid gemeente nee
11a Toussaint geen kaarsrechte weg tussen Sloterweg en de Rijstvogelstraat nee
11b Toussaint geen woningbouw met meerde woonlagen in Schuilhoeve nee
12 Tensen woning Akerdijk 217 is onterecht aangemerkt als bedrijfswoning ja x
13a Pouw minimaal twee dienstwoningen of wonen mogelijk te maken ja x x
13b Pouw de locatie te voorzien van een aanduiding B categorie 3.1 ja x
13c Pouw Badhoevelaan 47c staat niet op de verbeelding ingetekend ja x
14a Revermann namens KDV max goot- en bouwhoogte van 3 respectievelijk 6 meter + max twee wooneenheden deels x

14b Revermann namens KDV
bestemmingsregeling in overeenstemming te brengen met de vergunde bebouwing en het 
vergunde gebruik ja x

15 Voogd Makelaardij woonbestemming opnemen ja x
16a Revermann namens Kennemerland Beheer de Veldpost primair voor woningbouw nee
16b Revermann namens Kennemerland Beheer noodzaak tot opstellen exploitatieplan nee
16c Revermann namens Kennemerland Beheer subsidiar opstellen exploitatieplan nee
17 Gloudemans bestemming aanpassen naar ‘Gemengd - 2’. ja x
18a Splatch namens Groenewoud mogelijkheid opnemen om vloeroppervlak in kleinere eenheden te verhuren nee
18b Splatch namens Groenewoud gronden ten zuid-oosten van het pand als terras te bestemmen.  nee
18c Splatch namens Groenewoud 3 parkeerplaatsen in de groenstrook achter de panden Sloterweg 147 t/m 143a nee
19a Van Schie namens Chipshol begrenzing van het bestemmingsplan verruimen nee
19b Van Schie namens Chipshol bezwaar tegen de toegekende bestemmingen nee
19c Van Schie namens Chipshol nut en noodzaak ontwikkelingen tkn
19d Van Schie namens Chipshol falend overheid beleid onder verwijzing rapport Commissie Vriesman tkn
19e Van Schie namens Chipshol bezwaar tegen gekozen variant A9 nee
19f Van Schie namens Chipshol niet in overeenstemming met overeenkomsten met Chipshol over gronden nee
19g Van Schie namens Chipshol voorgeschiedenis van de locatie Badhoevedorp-Zuid tkn
19h Van Schie namens Chipshol twee overeenkomsten uit 31 mei 1989 niet nagekomen nee
19i Van Schie namens Chipshol schadeplichtigheid op grond van het te kwader trouw aangaan van verplichtingen. nee
19j Van Schie namens Chipshol bestemmingsplan voor te bereiden voor het gehele airportcity-gebied Badhoevedorp Zuid nee
19k Van Schie namens Chipshol op de gronden bestemming op te nemen voor hoogwaardige ontwikkeling nee
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19l Van Schie namens Chipshol kritiek op financiële uitvoerbaarheid van het plan nee x
19m Van Schie namens Chipshol anterieure overeenkomst of een exploitatieplan vaststellen pm
20 Haaker houten schuur op het achtererf op te nemen nee

21a Tolsma overlast voor de woning (o.a. geluid, lucht, externe veiligheid, trillingen, stank, verkeer en parkeren) ja x x
21b Tolsma wegnemen van het uitzicht naar het zuidwesten door nieuwe bebouwing nee
21c Tolsma sloot tussen het perceel en de huidige A9 is niet meer bestemd als ‘water’ nee
21d Tolsma bezwaar tegen groenstrook ivm bereikbaarheid Hoofdweg ja x
21e Tolsma bedrijventerrein Lijnden-Oost en Lijndenhof een rechtstreekse aansluiting op de Hoofdweg nee
21f Tolsma niet goed rekening gehouden met de eigendommen nee
21g Tolsma aanzienlijke waardevermindering van het eigendom nee
21h Tolsma meer detailinformatie toevoegen aan de plannen ja
22 Relander uitbouwen met behoud van de achtertuin ja x
23 Verweij verbeelding aanpassen conform gevoerde artikel 19 ja x

24a Hofboer doortrekken van de Keizersweg tegen de doelstelling van het Masterplan en Verkeerstructuurplan nee
24b Hofboer brede groenstrook gaat verloren nee
24c Hofboer het (sluip)verkeer neemt toe nee
24d Hofboer toename onveiligheid voor schoolgaande kinderen nee
24e Hofboer doorgaande weg naast de bestaande huizen zal het leefbaarheidsniveau ernstig aantasten nee

24f Hofboer
verzocht wordt het doortrekken van de Keizersweg naar de Amsterdamsebaan niet door te laten 
gaan. nee

25a Arag namens Zantman prostitutiegebruik uit te sluiten ja x
25b Arag namens Zantman gebruik van de inrichting als discotheek uitsluiten ja x
25c Arag namens Zantman ontbreken onderbouwing parkeerbehoefte nee x
25d Arag namens Zantman niet voldoen aan parkeernormen nee
25e Arag namens Zantman onbreken aanduiding extended stay en onterecht aanduiding groen-water ja x x x
25f Arag namens Zantman geen inzicht in geluidhinderaspecten nee
25g Arag namens Zantman inbreuk van de privacy op omwonenden, onvoldoende parkeerplaatsen nee
25h Arag namens Zantman verzoek Meidoornweg 10 niet te bestemmen voor horeca of voor een hotel nee
26a Seelemann verzoek viaduct aan te leggen over de Schipholweg, vrijliggend fietspad nee
26b Seelemann bussen via de Loevensteinse randweg vervoersknooppunt Schiphol-Noord te laten rijden tkn
27 Hermans namens Zwemschool de Vogel zwembad mogelijk maken ja x x
28a Tyndale bestemming maatschappelijk uitbreiden nee x
28b Tyndale aanpassing bouwvlak ja x
28c Tyndale bebouwingspercentage aanpassen ja x
28d Tyndale bouwhoogte van 7 m opnemen deels x x
28e Tyndale bebouwingspercentage aanpassen/woon/slaapmogelijkheden opnemen ja x x
28f Tyndale twee dienstwoningen mogelijk maken nee
29a Omwonenden Meidoornweg 2 geen openbaar vervoer dichtbij nee
29b Omwonenden Meidoornweg 2 veel extra verkeer op de ringdijk nee
29c Omwonenden Meidoornweg 2 niet voldoen aan parkeernormen nee
29d Omwonenden Meidoornweg 2 inbreuk van de privacy op omwonenden nee

29e Omwonenden Meidoornweg 2
nut en noodzaak ontwikkeling, verzoek om de bestemming van de Meidoornweg 2 tot extended 
stay-hotel ongedaan te maken nee

30a Buurtvereniging Nieuwe Meer strijd met deltaplan bereikbaarheid gezien verkeersafwikkeling op Nieuwemeerdijk nee
30b Buurtvereniging Nieuwe Meer informatie, onderbouwing en geluidbelasting HOV ontwikkelingen over de Oude Haagseweg nee
30c Buurtvereniging Nieuwe Meer geen extra haltevoorzieningen nee
30d Buurtvereniging Nieuwe Meer niet aansluiten fiets- en voetverbindingen met bp Nieuwemeer nee
30e Buurtvereniging Nieuwe Meer alternatieve verbinding van de Koekoekslaan ontbreekt nee
30f Buurtvereniging Nieuwe Meer voorstel voor een fietsverbinding door het klaverblad is nooit besproken of onderzocht nee

30g Buurtvereniging Nieuwe Meer fietsbrug in het verlengde van de Kamerlingh Onneslaan naar de Nieuwemeerdijk buiten plangrens ja
30h Buurtvereniging Nieuwe Meer bezwaar tegen knip’ op de Nieuwemeerdijk nee
30i Buurtvereniging Nieuwe Meer slechte participatie tkn
31a Delta Lloyd brutovloeroppervlak uitbreiden van 6200 m² naar 7030 m² ja x
31b Delta Lloyd uitbreiding van het aantal kamers van 170 naar 175 kamers. ja x
31c Delta Lloyd dan geldende parkeernormen vervangen door minimaal aantal van 130 parkeerplaatsen nee
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32a Stadsregio

regionale beleid van de Stadsregio Amsterdam (Regionaal Verkeer en Vervoerplan, de Regionale 
OV-Visie 2010-2020 en de regionale Woonvisie) opnemen in toelichting. In paragraaf 3.2.4. over 
MRA en Plabeka graag ook Stadsregio als participant vermelden ja x

32b Stadsregio bezwaar tegen afwaarden van Schipholweg van 80 naar 50 km per uur. nee
32c Stadsregio verwijzing naar de busafrit opnemen ja x
32d Stadsregio kwaliteitsverbetering fietsnetwerk mogelijk door subsidie tkn
32e Stadsregio refereren aan het geluidsonderzoek dat voor de busafrit A9 tkn

32f Stadsregio
wijzigingsovereenkomst toevoegen aan tekst over bestuursovereenkomst Omlegging A9 (pagina 
117) ja x

33 Kerkenraad bestaande bebouwingshoogten Havikstraat 5 en 7 en Roerdompstraat 17 en 17a op nemen deels x
34a Tennisvereniging Badhoevedorp verplaatsing opslagruimte mogelijk maken ja x x
34b Tennisvereniging Badhoevedorp bouwhoogte van 5 m opnemen voor clubhuis en 3,5 voor bijgebouwen ja x
34c Tennisvereniging Badhoevedorp ballenvangers van 4 m en erf- en terreinafscheidingen van 5 meter mogelijk maken. deels x

34d Tennisvereniging Badhoevedorp gebouwen per bouwperceel wijzigen naar 120 m2 voor ‘berging / opslagruimte baanonderhoud’ ja x
34e Tennisvereniging Badhoevedorp 67 m2 horeca mogelijk maken ja x
34f Tennisvereniging Badhoevedorp ondersteunende activiteit mogelijk maken ja
34g Tennisvereniging Badhoevedorp bestemmingsvlak S1 wijzigen conform nader overeen te komen variant ja x
34h Tennisvereniging Badhoevedorp uitbreiding van het tenniscomplex met een aantal minibanen mogelijk maken nee
35a Syntrus Achmea kantoorfunctie incl. uitbreiding mogelijk maken ja x x
35b Syntrus Achmea bouwhoogte van kantoorgebouw naar bestaande situatie aanpassen ja x
35c Syntrus Achmea uitbreiding 500 m2 kantoorgebouw mogelijk maken ja x x
35d Syntrus Achmea kantoorfunctie incl. uitbreiding mogelijk maken ja x
35e Syntrus Achmea onderzocht wordt of het bedrijfsgebouw en het kantoorgebouw separaat te verhuren tkn
35f Syntrus Achmea onderzocht wordt of de huidige functie nog passend is in de toekomst tkn
36 De Jong Den Ouden aanduiding bedrijfsmatig gebruik categorie 2 deels x
37 Koebrugge namens Dellaertstaete verbreden van de bestemming ‘Kantoren’ ja x
38a Gaastra namens Hooning-Bos milieucategorie verhogen naar minimaal 3.2 ja x
38b Gaastra namens Hooning-Bos opnemen wijzigingsbevoegheid naar wonen nee
38c Gaastra namens Hooning-Bos bedrijf en wonen mogelijk maken, flexibiliteitsbepaling voor wonen deels x
38d Gaastra namens Hooning-Bos wonen mogelijk maken nee
38e Gaastra namens Hooning-Bos bedrijf en wonen mogelijk maken, flexibiliteitsbepaling voor wonen deels x
38f Gaastra namens Hooning-Bos bedrijf en wonen mogelijk maken, flexibiliteitsbepaling voor wonen deels x
38g Gaastra namens Hooning-Bos molenbiotoop niet opnemen ja x x
39a Schenkeveld namens Dunselveld inz Heddes bijlagen bestemmingsplan niet raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl nee
39b Schenkeveld namens Dunselveld inz Heddes bestemming van hotel/hotel naar bedrijven mogelijk maken ja x
40a Vereniging Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart bouwhoogte van 4,25 m opnemen ja x
40b Vereniging Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart percentage speling voor de maximale maten opnemen ja x
40c Vereniging Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart opnemen exacte aanduiding van het voor woonschepen bestemde deel van de Ringvaart nee
40d Vereniging Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart correcte lijst met maten van de woonboten opnemen ja x
40e Vereniging Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart verantwoordelijk instantie na grenscorrectie tkn

41a Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV flexibiliteit en het functioneel gebruik van het programma in het bestemmingsplan te vergroten ja x x
41b Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV uitwisselbaarheid binnen bedrijvenprogramma Lijndenhof ja x x

41c Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
limiteren van het bebouwingspercentage beperken tot de hoofdfunctie en ondersteunende 
activiteiten hiervan uit te sluiten nee

41d Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV de bouwhoogte van bijgebouwen gelijkstellen aan de eerste bouwlaag van de hoofdfunctie ja x
41e Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV omvang van bijgebouwen aan een percentage relateren (niet aan een absoluut oppervlakte) ja
41f Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV geen rigide verdeling van het grondgebonden en gestapelde woningprogramma nee

41g Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV aan huis verbonden beroepsuitoefening aan een percentage relateren (geen absolute oppervlakte). ja x

41h Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
geen minimale afstand tot omliggende bebouwing of tussen bouwwerken respectievelijk tot de 
erfgrens nee

41i Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
beperking aangaande de erfafscheiding bij woningen alleen van toepassing verklaren op 
gebouwde erfscheiding nee

41j Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
de (goot)hoogte van de nieuwbouw in het bestemmingsplan opnemen zoals in de taskforce 
respectievelijk stuurgroep is vastgelegd ja x
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41k Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
omvang en typologie van het woonprogramma en het parkeren wordt verzocht de 10% 
afwijkingsregel alleen van toepassing te verklaren op ‘meer woningen’ ja x

41l Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
aantal woningen voor Quatrebras komt niet overeen met de afspraken conform het DSO 
Quatrebras nee

41m Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
de parkeernorm komt niet overeen met de afspraken conform het DSO Quatrebras (en de 
bijbehorende onderbouwingen). nee

41n Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
de bestemmingsplanregels voor wijzigingsgebied 5 verwerken zoals in de taskforce respectievelijk 
stuurgroep is vastgelegd ja x

41o Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV De vermelding van het aantal bouwlagen in geval van gestapelde woningen achterwege laten ja x

41p Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
in de bestemmingsplanregels geen groen- en waterverbindingen opleggen waarover nog geen 
overeenstemming met partners is bereikt respectievelijk vergunning is verleend. nee

14q Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV de restricties aangaande EHS beperken de flexibiliteit in de toegankelijkheid van gebieden nee

41r Badhoevebuurt CV namens deze Het Dorp BV
er zijn dubbele regels en foutieve verwijzingen tussen artikelen en subartikelen geconstateerd, 
zoals bij artikel 46.1. ja x

42 Corendon verzocht wordt om het gebouw uit te breiden met één verdieping nee
43a Bewonerscomite Schipholweg totaalvisie op het gebied Badhoevedorp, Badhoevedorp-Zuid en Lijnden ontbreekt nee

43b Bewonerscomite Schipholweg

omgelegde A9, conform het Tracébesluit op slechts 600 meter van de zuidrand veroorzaakt 
cumulatie van schadelijke stoffen en lawaai, die voor veel gezondheidsproblemen, andere 
materiële schade en overlast zal zorgen. nee

43c Bewonerscomite Schipholweg

Geadviseerd wordt om overleg met de eigenaar van de grond in Badhoevedorp-Zuid, Chipshol, te 
hebben om te bekijken of gemeente en Chipshol voor de bewoners in Badhoevedorp een goed 
toekomstperspectief kunnen ontwerpen. nee

43d Bewonerscomite Schipholweg het college van B&W heeft het rechtsgeldige besluit niet of niet voldoende verdedigd bij de minister tkn
43e Bewonerscomite Schipholweg Verzocht wordt om Schipholweg binnen afzienbare tijd af te waarderen. tkn
43f Bewonerscomite Schipholweg bezwaar tegen lichtmasten nee
43g Bewonerscomite Schipholweg planschade door beperkingen tkn

43h Bewonerscomite Schipholweg sportaccomodaties aan de oostelijke zijde van de zuidelijke kant van de Schiphol te schrappen nee

43i Bewonerscomite Schipholweg
groennorm 37,3 m2 per bewoner wordt niet gerespecteerd. brede strook van 300 meter voor de 
ecologische zone nee

43j Bewonerscomite Schipholweg de omlegging van de A9 wordt te dicht bij het dorp gerealiseerd. nee
43k Bewonerscomite Schipholweg bezwaar tegen bijdrage gemeente aan omlegging A9 nee
43l Bewonerscomite Schipholweg nut noodzaak omlegging A9 nee
44 Mul verzocht wordt om de bestemming ‘groen’ te wijzigen in ‘verkeer-garageboxen / bergingen’. nee
45a Van den Kommer namens Huidekoper BV vigerende rechten respecteren, directe bestemming voor woningbouw op te nemen deels x
45b Van den Kommer namens Huidekoper BV wijzigingsbevoegdheid gebaseerd op een verouderd plan nee
45c Van den Kommer namens Huidekoper BV perceel te bestemmen als ‘Gemengd 1’ deels x
45d Van den Kommer namens Huidekoper BV afgesloten parkeervoorziening te bouwen voor woningen nee

46 Scouting Lady Baden Powell
bestemming ‘Maatschappelijk’ en clubhuis voorzien bouwvlak met daarbij de juiste bouw- en 
goothoogte ja x

47a Dorpsraad Badhoevedorp geen reden is af te wachten met het beperken van de snelheid op de Schipholweg tkn
47b Dorpsraad Badhoevedorp nakomen van de in de bestuursovereenkomst dient te worden zekergesteld nee
47c Dorpsraad Badhoevedorp enkel perspectief op het afwaarderen van de Schipholweg (geen oostelijk en westelijke knip nee

47d Dorpsraad Badhoevedorp leefbaarheidsdoelstelling wordt niet gehaald zolang de Schipholweg niet wordt afgewaardeerd nee
47e Dorpsraad Badhoevedorp knip in de Sloterweg ten zuiden van de Tweeduizend El is aanvaardbaar tkn

47f Dorpsraad Badhoevedorp
integraal voorstel voor het tracé tussen de Amsterdamse baan en Schuilhoeve Sloterweg en 
Kamerlingh Onneslaan en toezegging voorkomen van toekomstige fouten. tkn

47g Dorpsraad Badhoevedorp inzetten op het doortrekken van de Kamerlingh Onneslaan en aan te sluiten op de Schipholweg nee

47h Dorpsraad Badhoevedorp
inzetten op herzien verkeersstructuurplan waarin de bereikbaarheid van het centrum voor 
winkelend publiek en toeleveranciers wordt uitgewerkt tkn

47i Dorpsraad Badhoevedorp
complete oplossing voor verkeersproblematiek van de Sloterbrug en het verminderen van 
sluipverkeer over de Nieuwemeerdijk en door het dorp tkn

47j Dorpsraad Badhoevedorp het doortrekken van de Keizersweg leidt tot sluipverkeer nee
47k Dorpsraad Badhoevedorp adequate aansluiting van de T106 (2x2) op de Amsterdamse baan (2x1) tkn
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47l Dorpsraad Badhoevedorp
doorgaand water, groen en gescheiden routes voor langzaam verkeer moeten in het groene lint, 
ook ter hoogte van het centrum. nee

47m Dorpsraad Badhoevedorp de tennis, korfba, petanque en scouting op de huidige locatie laten blijven reduceert opp. Wijkpark nee

47n Dorpsraad Badhoevedorp
groen dat door het niet uitplaatsen de voorzieningen verloren is gegaan dient in - of direct in de 
omgeving van – het dorp te worden gecompenseerd nee

47o Dorpsraad Badhoevedorp
geen zekerheid over uitvoering en financiering oostelijke doorgang onder de A4 voor langzaam 
verkeer nee

47p Dorpsraad Badhoevedorp
bebouwen van de wijkparken Wandelbos en Groene Zoom leidt tot een significante afname van de 
kwaliteit en oppervlak per inwoner nee

47q Dorpsraad Badhoevedorp ruimte voor bovenwijks groen van tenminste 10 hectare binnen een straal van 1.600 meter nee
47r Dorpsraad Badhoevedorp goede en veilige verbindingen naar de sportvelden en groenvoorzieningen in de Veldpost nee

47s Dorpsraad Badhoevedorp groene buffer van 50 m is niet aanvaardbaar, minimaal 300 m breed en Groene As van 120 m nee

47t Dorpsraad Badhoevedorp
akoestisch onderzoek onvolledig, geen zekerheid voor verbetering leefbaarheid. Aanvullende 
maatregelen zijn noodzakelijk nee

47u Dorpsraad Badhoevedorp
toezegging gevraagd voor herziening kap- en herplantverordening en meerjarenplan compensatie 
bomen. nee

47v Dorpsraad Badhoevedorp onvoldoende oplossingen voor grondwaterproblemen en recreatie. nee
47w Dorpsraad Badhoevedorp maximaal 30% verharding van het tuinoppervlakte nee

47x Dorpsraad Badhoevedorp
alternatieve fietsverbinding voor de Burgemeester Amersfoordtlaan en de Akerdijk en Nieuwe 
Meer. nee

47y Dorpsraad Badhoevedorp aanvullend onderzoek naar het effect toename woningvoorraad op leefbaarheid nee
47z Dorpsraad Badhoevedorp het maximum aantal woningen te hoog is en de noodzaak niet transparant is onderbouwd nee
47aa Dorpsraad Badhoevedorp grootschalige ontwikkeling van woningbouwlocaties derden is onvoldoende onderbouwd nee

47bb Dorpsraad Badhoevedorp plannen dient rekening gehouden te worden met de actuele grenswaarden in handhavingspunt 18. nee
47cc Dorpsraad Badhoevedorp geen rekening gehouden met grondgeluid in de plannen nee
48a NautaDutilh namens Jack Amsterdam BV bestemming 'Horeca-Hotel' opnemen nee
48b NautaDutilh namens Jack Amsterdam BV een wijzigingsbevoegheid voor 'Hotel-Horeca' opnemen ja x x
48c NautaDutilh namens Jack Amsterdam BV bouwhoogtes aanpassen ja x

48d NautaDutilh namens Jack Amsterdam BV bouwhoogtes in het ontwerpbestemmingsplan afstemmen met besluit van 26 september 1990 ja x
48e NautaDutilh namens Jack Amsterdam BV Schipholweg buiten de wijzigingsbevoegdheid te houden nee

48f NautaDutilh namens Jack Amsterdam BV
hoogspanningsleiding ontbreekt op landelijke website, bouwhoogte naastgelegen perceel 
aanpassen naar 24 m, wonen uit wijzigingsbevoegdheid  deels

48g NautaDutilh namens Jack Amsterdam BV verzoekt om het ontwerpbestemmingsplan te controleren op juistheid en consistentie. tkn
49a Omwonenden Groene Zoom ontwikkellocatie Groene Zoom is afwijking van het masterplan deels

49b Omwonenden Groene Zoom
Uit stedenbouwkundig oogpunt rijtjeswoningen en geen kolossen met een hoogte van 12 meter niet 
wenselijk ja x

49c Omwonenden Groene Zoom kleinere woningen passen niet bij de lange termijn doelstelling van het bestemmingsplan nee
49d Omwonenden Groene Zoom schrappen wijzigingsbevoegheid nee

50 Bitter
indien groengebied niet als woningbouw ontwikkeld wordt dit deel buiten de wijzigingsbevoegdheid 
te brengen nee

51a Bassant drietal monumentale bomen in tact te laten tkn
51b Bassant onbelemmerd uitzicht op de Groene Zoom dient wordt behouden nee
51c Bassant opheffen van de parkeerplaatsen tegenover deze huizen is niet zinvol en niet wenselijk ja x
52a Van den Kamp groene zoom blijft een parkfunctie houden deels
52b Van den Kamp beter kan de vrijkomende strook van de oude A9 gebruikt worden voor woningbouw deels
53a Wanamarta behoud van groen rond het perceel Eelderstraat 3 tkn
53b Wanamarta behoud doorgang van Kraaijveld naar de Groene Zoom nee

53c Wanamarta
indien er toch bebouwing komt wordt verzocht om diepe voortuinen die groene indruk buurt 
versterken. tkn

53d Wanamarta reclamant heeft belangstelling voor aankoop van het grasveld aanpalend aan het perceel tkn

53e Wanamarta bouwhoogte beoogde woningen belemmert uitzicht en zonlicht vanuit de tuin van reclamant bezien. ja x
54 Van Driel zie zienswijze 49 a, c en d, 52
55 Doets zie zienswijze 49 a, c en d, 53
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nr Reclamant (gevraagde) aanpassing gegrond toelichting regels verbeelding exploitatieplan
56 Groenenberg zie zienswijze 49 a, c en d, 54
57 Tijssen zie zienswijze 49 a, c en d, 55
58 Bohnenn zie zienswijze 49 a, c en d, 56
59 Van Neijenhoff zie zienswijze 49 a, c en d, 57
60 Paternotte zie zienswijze 49 a, c en d, 58
61 Peters zie zienswijze 49 a, c en d, 59
62 Griepink zie zienswijze 49 a, c en d, 60
63 Blokdijk en Blokdijk-Amende zie zienswijze 49 a, c en d, 61
64 Stebler zie zienswijze 49 a, c en d, 62
65 Van Gorkom zie zienswijze 49 a, c en d, 63
66 Schönhage zie zienswijze 49 a, c en d, 64
67 Huisman zie zienswijze 49 a, c en d, 65
68 Barens zie zienswijze 49 a, c en d, 66
69 Strating zie zienswijze 49 a, c en d, 67
70 Loogman zie zienswijze 49 b. ja x
71a Schönhage verplaatsing sportvelden ten oosten van de Sloterweg niet mee opgenomen nee
71b Schönhage slechts zes sportvelden ingetekend ipv 7, minimaal één kunstgrasveld en een tribune nee

71c Schönhage verzocht wordt om minimaal vijf velden, waarvan er minimaal drie kunstgras hebben en verlichting. tkn
71d Schönhage mogelijkheid om accommodaties SC Badhoevedorp en Kombij fysiek bij elkaar te leggen ja x

71e Schönhage
veilige bereikbaarheid van het complex is een zorgpunt in relatie tot de afwaardering van de 
Schipholweg en fietsvoorzieningen aan de zuidzijde van de Schipholweg tkn

71f Schönhage parkeermogelijkheden bij De Veldpost niet duidelijk nee

72a Gasunie verzocht dubbelbestemming ‘Leiding - Gas’ door te trekken tot aan het gasontvangstation (GOS) deels x

72b Gasunie
bestemming van het GOS wijzigen in ‘Bedrijf – nutsvoorziening’ met de aanduiding 
‘gasontvangstation’. ja x

72c Gasunie veiligheidszone – bedrijven’ opnemen op de verbeelding ja x
72d Gasunie bestemming buiten het bouwvlak te wijzigen in de bestemming ‘tuin’ nee

72e Gasunie
er kunnen problemen ontstaan met geluidnormen uit het Activiteitenbesluit indien er ontwikkeling 
nabij het gasontvangststation worden gerealiseerd. nee

72f Gasunie dubbelbestemming ‘Leiding  - Gas’ ter plaatse van het afsluiterschema verbreden (4 m rondom). ja x
72g Gasunie de bouwhoogte van de erf-/terreinafscheiding voldoet niet ja x
73a Janssen namens Belos BV onduidelijke (auto) ontsluiting de Veldpost nee
73b Janssen namens Belos BV ontsluiting in tegenspraak met groene strook nee
74 Bergisch Faijdherbe Haaker kleinschalige bedrijfsbebouwing tpv groenstrook tussen NH-hotel en Sloterweg 303 nee
75a Jacobse prognoses bevolkingsgroei zijn te krap ingeschat inkv groen nee
75b Jacobse groennormen worden niet gehaald nee
75c Jacobse juiste hoeveelheid groen en water wordt niet bestemd nee
75d Jacobse waternormen worden niet gehaald nee

75e Jacobse watercompensatie in De Veldpost heeft nadelen (o.a. zoute kwel, vervuilde grond, Groene AS) nee
75f Jacobse Karig groen wordt doorsneden met fiets- en brommerroutes nee
75g Jacobse ieder gemotoriseerd vervoer moet uitgebannen worden op paden in parken nee
75h Jacobse voorstel voor wat mee te nemen in een toekomstperspectief nee
75i Jacobse groenstrook tussen Paulihof en Snelliuslaan opnemen ja x

75j Jacobse
max bouwhoogte Rietveldschool 6 meter, bebouwingpercentage van 40% is verslechting ten 
opzicht van bestaande situatie nee

75k Jacobse alternatief plan voor ontsluiting van het voorzieningengebied aan de Snelliuslaan nee
75l Jacobse tekort aan bovenwijks groen nee

75m Jacobse
Groene AS niet als recreatief groen, gepositioneren langs de nieuwe A9 in combinatie met het talud 
en de watergang nee

76 Kok groenstrook tussen Paulihof en Snelliuslaan opnemen (zie 75 sub i) ja x
77 Sakkers-Sammels zie zienswijzen 54 tot en met 69
78 A.J. Hartstra zie zienswijzen 54 tot en met 69
79 A.Rai (buiten de termijn) zie zienswijzen 54 tot en met 69 te laat
80 SADC (buiten de termijn) zie zienswijze 19 te laat
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aanpassing toelichting regels verbeelding exploitatieplan
gronden achter Vlierstraat groen bestemmen ipv verkeer x
parkeerterrein t.b.v. Hema opnemen en basketbalveld bestemmen als sport 1 x
verplaatsen brandstofleiding zuid-oostkant mogelijk maken x
vigerende bouwrechten school Roerdompstraat overnemen x
aanpassing bestemming tuin tot 4 meter vanaf de voorgevel x
viskiosk op Lorentzplein x x
aanvulling paragraaf financiële uitvoerbaarheid x
het perceel HLM03 00196 sectie AI bestemming sport aangepast naar agrarisch x
wijzigingsgebied Schuilhoeve ter hoogte van de Oudheusdenstraat verruimd x
het perceel HLM03 00197 sectie AI  krijgt een aanduiding parkeren binnen groen x
maximum omvang sportgebouw van 2500m2 in bestemming sport 2 x
kleinschalige kantoren Lijndenhof in wijzigingsgebied 1 en bedrijventerrein uit te werken x
bedrijven (t/m cat. 2), kleinschalige zelfstandige kantoren en dienstverlening in zuidoosthoek 
Quatrebras mogelijk maken x


