
gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2016.0003088 

onderwerp Wijziging van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Zwanenburg 1e 
herziening 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 26 januari 2016 
nummer 2016.0003088; 

besluit: 

1. het besluit nr. 2015.0051869 van 17 december 2015 te wijzigen voor zover het 
betreft de vaststelling van artikel 15 onder e van de regels van het 
bestemmingsplan; 

2. gedeeltelijk in te stemmen met de zienswijze ingediend door de heer en mevrouw 
Heeneman en naar aanleiding daarvan het bepaalde in artikel 15 onder e van de 
regels te schrappen en de opvolgende leden te vernummeren; 

3. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te 
verrichten. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 maart 2016. 

De griffier, 

derRhee, B.Ha 

De vóoBzitter, 

drs. Th.L/N. Weterings 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2015.0051869 

onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Zwanenburg 1e herziening 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 november 2015 
nummer 2015.0051869; 

besluit 

1. de ingediende zienswijze niet ontvankelijk te verklaren; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat er niet wordt 
voorzien in de realisatie van een bouwplan waarvoor kostenverhaal is voorgeschreven of 
kostenverhaal anderszins verzekerd is; 
3. het bestemmingsplan 'Zwanenburg 1e herziening' met planidentificatie 'NLIMRO.0394. 
zwbzwanenbleherCOOI, bestaande uit een verbeelding en bijbehorende regels met bijlagen, 
conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen en in die 
vorm vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en 
op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en Wethouders; 
4. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te 
verrichten. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2015. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee, B.Ha 
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