
      

Bundel van de Raadsvergadering van 12 oktober 2017

 

 

 

1 Opening van de vergadering
2 Vaststelling van de agenda
3 Mededelingen
4 BENOEMINGEN
4.a Benoeming commissielid (2017/60)

Voorgesteld besluit:
De heer D.P. van der Voort te benoemen als commissielid voor Ouder-Amstel Anders.

Raadsvoorstel 2017/60: Benoeming commissielid

5 Vragenhalfuurtje
Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over actuele zaken waarin de
gemeenteraad bevoegdheden heeft.

6 Besluitenlijst raadsvergadering 28 september 2017
Besluitenlijst raad 28 september 2017

7 HAMERSTUKKEN
7.a Jaarrekening 2016 Stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP) (2017/39)

Voorgesteld besluit:
- Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Stichting Openbaar Onderwijs Primair goed te keuren.

Dossier 647 voorblad

Raadsvoorstel 2017/39: Jaarrekening 2016 Stichting OOP

Raadsbesluit 2017/39: Jaarrekening 2016 Stichting OOP

1. Gewaarmerkte jaarrekening 2016 incl. controleverklaring

2. Beantwoording vragen bestuurlijk overleg dd 19 juli 2017

3. Rapportage jan tm juni 2017 Stichting OOP

7.b Nota reserves en voorzieningen 2017 (2017/42)
Voorgesteld besluit:
- De nota reserves en voorzieningen 2017 vast te stellen.

Dossier 635 voorblad

Raadsvoorstel 2017/42: Nota reserves en voorzieningen 2017

Raadsbesluit 2017/42: Nota reserves en voorzieningen 2017

Nota reserves en voorzieningen 2017

7.c Nota activabeleid 2017 (2017/43)
Voorgesteld besluit:
- De nota activabeleid 2017 vast te stellen.

Dossier 633 voorblad

Raadsvoorstel 2017/43: Nota activabeleid 2017

Raadsbesluit 2017/43: Nota activabeleid 2017

Nota activabeleid 2017

7.d Nota verbonden partijen (2017/49)
Voorgesteld besluit:
- De nota verbonden partijen, deelnemingen en samenwerkingen Gemeente Ouder- Amstel 2017, vast te
stellen.

Dossier 636 voorblad

Raadsvoorstel 2017/49: Nota verbonden partijen

Raadsbesluit 2017/49: Nota verbonden partijen

Nota verbonden partijen

7.e Kwaliteitsverordening VTH (2017/45)



Dit raadsvoorstel houdt verband met raadsvoorstel 2017/47 'VTH-beleidsplan 2017 - 2020 Ouder-Amstel'.

Voorgesteld besluit:
- De Kwaliteitsverordening VTH gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.

Dossier 628 voorblad

Raadsvoorstel 2017/45: Kwaliteitsverordening VTH

Raadsbesluit 2017/45: Kwaliteitsverordening VTH

Kwaliteitsverordening VTH

7.f Zienswijze op concept Beleidskader Mobiliteit van Vervoerregio Amsterdam (2017/61)
Voorgesteld besluit:
-	Geen zienswijze in te dienen op het concept beleidskader mobiliteit van de Vervoerregio;
-	In te stemmen met de gezamenlijke zienswijze vanuit het Amstelland-Meerlandenoverleg.

NIEUW - Raadsvoorstel en -besluit 2017/61: Zienswijze op beleidskader mobliliteit Vervoerregio

Concept AM reactie op Beleidskader Mobiliteit

Beleidskader Mobiliteit 2017

Brief vooraankondiging zienswijzeprocedure Beleidskader Mobiliteit Vervoerregio

OUD - Raadsvoorstel Beleidskader Mobiliteit

8 BESPREEKSTUKKEN
8.a Vaststellen ruimtelijk economische visie ABP Zuid (2017/53)

Voorgesteld besluit:
- Kennis te nemen van de inhoud van de ruimtelijk economische visie voor het Amstel Business Park Zuid,
de financiële paragraaf, de aangepaste nota van beantwoording en de voorgestelde aanpassingen.
- De aangepaste nota van beantwoording inspraak concept ruimtelijk economische visie voor het Amstel
Business Park Zuid en de naar aanleiding daarvan voorgestelde wijzigingen vast te stellen.
- De ruimtelijk economische visie inclusief de financiële paragraaf vast te stellen als kader voor: het opstellen
van een beeldkwaliteitsplan, het maken van een financiële onderlegger en het maken van (anterieure)
afspraken en starten met de planvorming per ontwikkel locatie.

Dossier 641 voorblad

Raadsvoorstel 2017/53: Vaststellen ruimtelijk economische visie ABP Zuid

Raadsbesluit 2017/53: Vaststellen ruimtelijke economsiche visie ABP Zuid

1. Aangepast concept NvB inspraakreacties ruimtelijk economische visie ABP Zuid

2. Bijlage bij concept ruimtelijk economische visie ABP Zuid_maatregelen programma

3. Bijlage bij concept ruimtelijk-economische visie ABP Zuid_verblijfsplekken

4. Concept ruimtelijk-economische visie ABP Zuid

8.b Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake bestemmingsplan “Reparatieplan
Duivendrecht” (2017/54)
Voorgesteld besluit:
- Artikel 4 van de planregels bij het bestemmingsplan “Reparatieplan Duivendrecht” aan te passen, dat gaat
luiden: “Artikel 11.2.2. sub c van de planregels bij het bestemmingsplan ‘Duivendrecht’ wordt als volgt
gewijzigd: de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan
1,30 met een maximale oppervlakte van 6,5 m²’’;
- De “Stedenbouwkundige onderbouwing onbebouwd laten van de bestemming ‘Tuin-1’ in reparatieplannen
Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel” d.d. 24 juli 2017 vast te stellen.

Dossier 639 voorblad

Raadsvoorstel 2017/54: Reparatieplan Duivendrecht

Raadsbesluit 2017/54: Reparatieplan Duivendrecht

1. Memo gemeenteraad

2. Onderbouwing bestemming Tuin-1

3. Uitspraak Raad van State

8.c Derde financiële aanpassing van de begroting 2017 (2017/55)
Dit onderwerp is niet in de commissie besproken; commissiebehandeling vindt plaats tijdens de
raadsvergadering.

Voorgesteld besluit:
1. De wijziging van de begroting 2017 conform het overzicht 'Financieel overzicht programma's 2017 (na 3e
wijziging)' vast te
stellen.
2.Voor de bouw van een satellietkazerne een krediet van € 900.000 beschikbaar te stellen.

Dossier 650 voorblad



 

Raadsvoorstel 2017/55: Derde financiële aanpassing van de begroting 2017

Raadsbesluit 2017/55: Derde financiële aanpassing van de begroting 2017

Wijziging productenbegroting 2017 reserves

3e Nieuwsbrief 2017

8.d VTH-beleidsplan 2017-2020 Ouder-Amstel (2017/47)
Dit onderwerp is niet in de commissie besproken; commissiebehandeling vindt plaats tijdens de
raadsvergadering.

Dit raadsvoorstel houdt verband met raadsvoorstel 2017/45 'Kwaliteitsverordening VTH'.

Voorgesteld besluit:
- Het VTH-beleidsplan 2017 – 2020 vast te stellen

Dossier 621 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2017/47:  VTH-beleidsplan 2017-2020 Ouder-Amstel

VTH-beleidsplan 2017-2020 Ouder-Amstel

8.e Financiële verordening Ouder-Amstel 2017 (2017/41)
Voorgesteld besluit:
- De financiële verordening 2017 vast te stellen

Dossier 634 voorblad

Raadsvoorstel 2017/41: Financiele verordening Ouder-Amstel 2017

Financiële verordening Ouder-Amstel 2017

9 Sluiting



4.a Benoeming commissielid (2017/60)

1 Raadsvoorstel 2017/60: Benoeming commissielid 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
 

 

Nummer 2017/60 
 

datum raadsvergadering : 12 oktober 2017 

onderwerp : Benoeming commissielid 

portefeuillehouder : Gemeenteraad 

datum raadsvoorstel : 5 oktober 2017 

 

Samenvatting 
Voorgesteld wordt de heer D.P. van der Voort te benoemen als commissielid voor 

Ouder-Amstel Anders. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De fractie Ouder-Amstel Anders heeft verzocht de heer D.P. van der Voort (David) te 

benoemen als commissielid. 

 

Wat is er aan de hand? 
De commissies Ruimte en Burger en Bestuur zijn raadscommissies ex artikel 82 

Gemeentewet. Voor de samenstelling van een raadscommissie ter voorbereiding van 

de besluitvorming in de raad en overleg met het college van burgemeester en 

wethouders kent artikel 82 van de Gemeentewet slechts twee eisen: burgemeester en 

wethouders zijn geen lid en de raad zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging 

van in de raad vertegenwoordigende groeperingen. Het is aan de raad zelf te bepalen 

of er aan commissieleden nadere voorwaarden worden gesteld. 

 

In artikel 43 van het reglement van orde heeft de raad bepaald dat ook niet-

raadsleden commissielid kunnen zijn. Elke fractie kan hiervoor twee zgn. 

fractieassistenten aanstellen. Deze commissieleden worden op voordracht van een 

fractie benoemd door de raad en leggen dezelfde integriteitsverklaring af als 

raadsleden, door middel van het uitspreken van de eed of belofte. De voorgedragen 

kandidaten dienen te voldoen aan de vereisten van de Gemeentewet en de 

Gedragscode. Dit wordt tevoren door de commissie geloofsbrieven gecontroleerd. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt om de heer D.P. van der Voort (David) – na onderzoek van de 

geloofsbrieven – te benoemen als commissielid voor Ouder-Amstel Anders. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het is aan de raad om de commissieleden te benoemen. De afgesproken werkwijze is, 

dat het advies van de commissie geloofsbrieven wordt gevolgd. 

 

Wat is het vervolg? 

Na zijn benoeming gaat de heer D.P. van der Voort functioneren als commissielid, met 

alle daarbij behorende rechten en plichten. 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel ‘Benoeming commissielid’ d.d. 5 oktober 2017, nummer 2017/60, 

 

gehoord het verslag van de commissie geloofsbrieven, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

 De heer D.P. van der Voort te benoemen als commissielid voor Ouder-Amstel 

Anders. 

 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 



6 Besluitenlijst raadsvergadering 28 september 2017

1 Besluitenlijst raad 28 september 2017 

 BESLUITENLIJST 

 
 
 
 

 - 1 - 

 

 

Concept besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 28 september 2017 

 

Datum vergadering 

28 september 2017 

 Locatie 

Gemeentehuis, raadzaal  

Aanvang 

20.30 uur 

Sluiting 

21.15 uur 

Voorzitter 

Burgemeester M.T.J. 

Blankers-Kasbergen 

 Griffier 

A.A. Swets 

  

Aanwezig: 

De dames J. Cace, P.D.A.M. Koek-Baks, C.R. Larson, L.D. Muusses en B.M. de Reijke 

De heren J. Alberts, A. Blom, G.J. Baerents, J.E. Bos, H.E. de Haan, M. Severiens en L. de 

Vré 

Wethouders C.C.M. Korrel, J.J. de Maa en M.C. van der Weele 

Gemeentesecretaris L.J. Heijlman 

 

Afwezig: mevrouw W.M.M. van den Brink-van Agtmaal, de heer F. Koorn, de heer P. Roos 

 

1. Opening van de vergadering  

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen  

- 

 

4. BENOEMINGEN 

 

4.a Benoeming raadslid (2017/51) 

 Voorgesteld besluit: 

 De heer J. Alberts te benoemen als raadslid. 

 

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit de heer J.E. Bos, mevrouw L.D. Muusses 

en mevrouw B.M. de Reijke, doet verslag van haar bevindingen; deze zijn positief. 

 

Besluit: Het voorstel wordt per acclamatie aangekomen. 

 

De heer Alberts legt de verklaring en belofte af. 

 

5. Vragenhalfuurtje 

De fractie GroenLinks stelt vragen over vergunningverlening voor het kappen van 

bomen langs de snelweg. Deze worden door het college beantwoord. 

 

De fractie OAA stelt vragen over speelplekken in Duivendrecht (glijbaan Bassilicumhof) 

en blauwe zone Ven. Deze worden door het college beantwoord. 

 

De fractie CDA stelt vragen over vrijwilligers satellietkazerne Ouder-Amstel. Deze 

worden door het college beantwoord. 

Burgemeester Blankers-Kasbergen doet de toezegging om het definitieve ontwerp van 

de satellietkazerne naar de raad te sturen en eveneens het verdere proces op schrift te 

stellen voor de raad, evenals informatie over de informatieavond voor omwonenden. 

 

De fractie PvdA stelt vragen over tekorten jeugdzorg en scheiden van plastic. Deze 

worden door het college beantwoord. 

 

De fractie VVD stelt vragen over AirBNB. Deze worden door het college beantwoord. 



 BESLUITENLIJST 

 
 
 
 

 - 2 - 

 

 

 

6.a Besluitenlijst raadsvergadering 6 juli 2017 

Besluit: De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

6.b Besluitenlijst raadsvergadering 13 juli 2017 

Besluit: De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

7. HAMERSTUKKEN 

 

7.a Vaststelling bestemmingsplan DNK Noordwest (2017/44) 

 Voorgesteld besluit: 

 het ontwerp bestemmingplan “DNK Noordwest” vast te stellen overeenkomstig de  

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0437.DNKNoordwest-VA01 met de bijbehorende bestanden, met in 

achtneming van de volgende wijzigingen: 

 • Op de verbeelding wordt het bouwvlak waarop het bedrijfsgebouw is geprojec-

 teerd ongeveer 15 meter naar het zuiden verplaatst; 

 • De toelichting wordt op diverse punten geactualiseerd en aangevuld. 

 geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen zoals bedoeld in  

 artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. 

 

7.b Geheim voorstel 

 

7.c Geheim voorstel 

 

Besluit: De voorstellen worden zonder stemming aangenomen; er zijn geen 

stemverklaringen. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 12 oktober 2017. 

 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

A.A. Swets 

 

 

 

 

M.T.J. Blankers-Kasbergen  

 



7.a Jaarrekening 2016 Stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP) (2017/39)

1 Dossier 647 voorblad.pdf 

 

Raadsvergadering 

Dossiernummer 647 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 12 oktober 2017 

Agendapunt 7.a 

Omschrijving Jaarrekening 2016 Stichting Openbaar Onderwijs 

Primair (OOP) (2017/39) 

Eigenaar Wolde, L. ten 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Raadsvergadering 12 oktober 2017 

 

 



1 Raadsvoorstel 2017/39: Jaarrekening 2016 Stichting OOP 

 
 

RAADSVOORSTEL 

 
 

 
 
 

 

Nummer 2017/39 
 

datum raadsvergadering : 12 oktober 2017 

onderwerp : Jaarrekening 2016 Stichting Openbaar Onderwijs 

Primair (OOP) 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 5 september 2017 

 

Samenvatting 
Hierbij treft u aan het jaarverslag 2016 van de Stichting Openbaar Onderwijs 

Primair. 

Op grond van de statuten legt het bestuur van de stichting de jaarrekening ter 

goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Het boekjaar is afgesloten met een 

negatief resultaat van € 59.070,-. Bij de begroting 2016 was sprake van een te 

verwachten positief resultaat van € 8.139,-. Het verschil ligt voornamelijk in de 

loonstijging van 3,8 %, die niet volledig door het rijk is gecompenseerd.  

In het meerjarenperspectief wordt wel een stijgende lijn verwacht. De uitstroom van 

oudere, “duurdere” leerkrachten heeft een verwacht positief effect op de begroting.  

Ook de bijgevoegde halfjaarcijfers van 2017 geven een positiever beeld. 

Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een juist beeld van de 

grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2016 en is het 

resultaat over 2016 in overeenstemming met het onderwijscontroleprotocol PCW/EZ 

2016. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Per 1 januari 2006 is het bestuur van de openbare school voor basisonderwijs de 

Grote Beer overgedragen aan de Stichting Openbaar Onderwijs Primair in Diemen. 

 

Ondanks de verzelfstandiging blijft de toezichthoudende rol een verantwoordelijkheid 

van de gemeente en betreft de volgende zaken: 

 Het benoemen van bestuursleden; 

 Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening; 

 Het goedkeuren van de statutenwijziging van de stichting; 

 Het beslissen over de stichting en opheffing van een school; 

 Het ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing. 

 

Op grond van de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ is sinds 2013 bij de Stichting OOP 

een nieuw bestuursmodel van kracht waarbij een raad van beheer is ingesteld. In 

artikel 19, lid 2 van de statuten is bepaald dat na verkregen goedkeuring door de  

raad van beheer de directeur-bestuurder de jaarrekening ter goedkeuring voorlegt aan 

de gemeenteraad.  

 

De gemeentelijke toezichttaak is niet gericht op de kwaliteit van het onderwijs. De 

goedkeuring kan enkel worden onthouden wegens strijd met de wet of strijd met het 

algemeen belang waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente.  
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Wat is er aan de hand? 
Van St. OOP hebben wij op 12 juni jl. het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 

ontvangen. De jaarrekening 2016 is gecontroleerd door RSM Netherlands Accountants 

N.V..  Naar hun oordeel geeft de jaarrekening een juist beeld en is deze in 

overeenstemming met het onderwijscontroleprotocol PCW/EZ 2016.  

 

Het jaarverslag geeft een beeld van ontwikkelingen die het afgelopen jaar zijn 

doorgemaakt binnen het openbaar onderwijs in de gemeente Ouder-Amstel en Diemen 

en geeft inhoudelijk en financieel onderbouwing van keuzes die zijn gemaakt. 

 

Bij de begroting 2016 was sprake van een te verwachten positief resultaat van  

€ 8.139,-. Uiteindelijk is er sprake van een negatief resultaat van € 59.070,- 

 

Stichting OOP verklaart het negatieve resultaat aan de hand van met name de 

volgende factoren die extra kosten met zich meebrachten: 

 

- CAO Loonstijging  

De grootste factor is de CAO loonstijging. De loonstijging van 3,8 % heeft een negatief 

effect gehad op het resultaat van de jaarrekening 2016. Deze loonstijging is in 

augustus 2016 ingegaan, met terugwerkende kracht tot januari 2016. Er was ten tijde 

van het opstellen van de begroting 2017 onduidelijkheid vanuit het rijk welke 

vergoeding St. OOP hiervoor zou ontvangen. Inmiddels is duidelijk dat er niet 

afdoende gecompenseerd is. Voor 2017 is er een risico op opslag op de loonkosten 

meegenomen in de begroting.   

 

- Computernetwerk vernieuwen/Leerlinggebonden kosten 

In 2016 heeft er een wisseling van provider plaatsgevonden. Daarbij kwam ook de 

noodzaak om het computernetwerk te vernieuwen. Vervanging van verouderde pc’s 

zodat deze geschikt zijn om mee “in the cloud” te werken. De pc’s hadden niet meer 

de snelheid die noodzakelijk was. Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuwe software.  

 

- Extra schoonmaakkosten 

Deze ontstonden door uitbreiding van de schoonmaak, een nieuw schoolgebouw en de 

afrekening bij De Kersenboom van Spirit over voorgaande jaren. 

 

- Extra onderwijspersoneel 

Er is extra onderwijspersoneel ingezet vanwege groei, de vergoeding hiervoor vanuit 

het Rijk ontvangt Stichting OOP echter pas een jaar later. 

 

Meerjarenperspectief positief 

In het meerjarenperspectief wordt wel een stijgende lijn verwacht. De uitstroom van 

oudere, “duurdere” leerkrachten heeft een verwacht positief effect op de begroting. De 

meerjarenbegroting is behoudend opgesteld.   

 

Ook de bijgevoegde halfjaarcijfers van 2017 geven een positiever beeld. In het eerste 

half jaar van 2017 is het behaalde resultaat € 126.130,-. St. OOP vermeld daar wel bij 



 
 

RAADSVOORSTEL 

 
 

 
 
 

 

dat de prognose voor heel 2017 voorzichtig is gecalculeerd en toch nog € 31.000 in 

plaats van de origineel begrootte € 7.000 bedraagt.  

 

Kengetallen 2013-2016 

Onderstaand overzicht schetst een beeld van de ontwikkeling in financiële kengetallen 

van de afgelopen jaren. Dit beeld is fluctuerend. Wij zetten het tussentijds overleg 

met Stichting OOP voort. Naar verwachting zullen de waarden voor 2017 weer stijgen. 

 

De stichting continueert verder de volgende maatregelen: 

- een strakke begrotingsdiscipline; 

- transparante administratie om voldoende sturing te hebben op de uitgaven, en 

dus het in de hand houden daar van; 

- een strategische personeelsplanning; 

- inzetten op preventie in de verzuimaanpak; 

- een voortdurend streven naar een optimale leerkracht-leerlingen ratio; 

- mogelijkheden verkennen met Stichting Spirit. 

 

Financiële kengetallen1 2013-2016 

Omschrijving Omschrijving Nor

m 

2016 2015 2014 2013 

Solvabiliteit Geeft aan de 

mogelijkheid om alle 

schulden op lange 

termijn te voldoen 

50%  35% 40% 34% 36% 

Liquiditeit Geeft aan de 

mogelijkheid om alle 

schulden op korte 

termijn te voldoen 

2  1,10 1,14 1,05 1,36 

Rentabiliteit Exploitatieresultaat/tot

ale baten 

0% 

tot 

5% 

-

1,00

% 

0,83

% 

-

2,54

% 

0,9% 

Weerstandsvermog

en 

De hoogte van de 

reserves onder aftrek 

van de vaste activa in 

relatie tot de totale 

exploitatie 

5% 3,90

% 

5,02

% 

4,42

% 

6,72

% 

                                           
1 1 “Kengetallen Inspectie van het Onderwijs”, nieuwe richtlijn september 2016. De jaarlijkse accountantscontrole op de 

jaarrekening vormt het eerstelijns financieel toezicht. Het inspectietoezicht vormt de tweede lijn. Het toezicht op financiën 
maakt integraal onderdeel uit van het toezicht op onderwijskwaliteit door de inspectie. De laatst beoordeelde financiële 
gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel 
basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de 
financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.  

: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/richtlijnen/2016/09/23/kengetallen-en-signaalwaarden-
continuiteitstoezicht 
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Voorgenomen fusie Stichting Spirit 

In de tweede helft van 2016 heeft Stichting OOP/Spirit een formeel adviesverzoek ten 

behoeve van de fusieeffectrapportage (FER) ingediend bij het college en is er nader 

overleg gevoerd. Stichting OOP hoopt met de fusie voordelen te behalen op meerdere 

vlakken. Versterking van de financiële positie voor de langere termijn 

(schaalvoordelen) is hier onderdeel van. Zoals in de memo van 23 maart 2017 

vermeld, heeft het college positief advies uitgebracht ten aanzien van de FER. Dit 

advies is door Stichting OOP/Spirit, tezamen met de adviezen van de overige 

betrokken gemeenten, toegevoegd aan de FER. De fusieaanvraag is door de besturen 

naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzonden, deze zendt de fusieaanvraag 

door aan de commissie  fusietoets onderwijs (CFTO). De CFTO toetst de aanvraag en 

brengt vervolgens advies uit aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW). De staatssecretaris van OCW neemt uiteindelijk het besluit. Op 

moment van schrijven van deze voordracht zijn St. OOP en St. Spirit nog in 

afwachting van het besluit. Zij verwachten in de laatste maanden van 2017 nader 

bericht te ontvangen over de beoordeling door de CFTO en vervolgens, ongeveer zes 

weken daarna, van de staatssecretaris. Indien St.OOP/Spirit de fusietoets doorstaat 

zal voorafgaand aan daadwerkelijk fuseren uiteindelijk de raad ook moeten instemmen 

met de te wijzigen statuten.  

 

De financiële situatie blijft kwetsbaar en daarom blijven wij, evenals voorgaande 

jaren, een vinger aan de pols houden middels tussentijds bestuurlijk overleg, mede in 

verband met het tijdig kunnen informeren van de raad en het tijdig kunnen 

anticiperen op (onvoorziene) ontwikkelingen. 

 

Wat gaan we doen? 
Geadviseerd wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van St. OOP goed te 

keuren.  

 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Geadviseerd wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van St. OOP goed te 

keuren, aangezien er: 

- geen sprake is van ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met de wet; 

- de accountants het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van St. OOP hebben 

goedgekeurd. 

 

De financiële situatie blijft kwetsbaar en daarom blijven wij, evenals voorgaande 

jaren, een vinger aan de pols houden middels tussentijds bestuurlijk overleg, mede in 

verband met het tijdig kunnen informeren van de raad en het tijdig kunnen 

anticiperen op (onvoorziene) ontwikkelingen.  
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Nadat het jaarverslag en de jaarrekening 2016 zijn goedgekeurd door de raad wordt 

het stichtingsbestuur daarover geïnformeerd. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2017, 
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BESLUIT : 
 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Stichting Openbaar Onderwijs Primair 

goed te keuren. 

 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 

 



1 1. Gewaarmerkte jaarrekening 2016 incl. controleverklaring 



























































































1 2. Beantwoording vragen bestuurlijk overleg dd 19 juli 2017 

Vragen gemeente Ouder-Amstel aan Stichting OOP naar aanleiding van de jaarrekening 2016, in 
voorbereiding op het bestuurlijk overleg 19 juli 2017. Graag ontvangen wij schriftelijke beantwoording 
van deze, en eventueel nog openstaande vragen na het overleg, ter informatie voor de gemeenteraad. 
Zou u de beantwoording daarvan uiterlijk op 26 juli kunnen aanleveren? 
 
 
Pagina 12:  
Er bestaat een ziekteverzuim van 9,7%. Dat is ruim 2x het landelijk gemiddelde van ca 4,2; Wat is 
concreet het verzuimbeleid? 
 
Het zijn zeer langdurige zieke leerkrachten. Kort ziekteverzuim nagenoeg nul. Overigens waar komen 
de cijfers van 4,2 in 2016 in PO onderwijs, die in de vraag staat vandaan? Ik ken ze niet. 
 
Pagina 15:  
Bij het bepalen van de solvabiliteit worden de voorzieningen opgeteld bij het eigen vermogen; dat is 
niet zoals het hoort; het is Eigen vermogen/totaal vermogen; als je dat doet dan is de solvabiliteit 16%  
ten opzichte van het gepresenteerde van 34,6% nu. 
 
In de regel moet de solvabiliteit ongeveer 30% zijn om goed en boven de 20% om voldoende te zijn.  
Conclusie is dat de solvabiliteit aan de magere kant is.  
NB: er zijn verschillende formules voor solvabiliteit, maar nooit wordt de voorziening opgeteld bij het 
eigen vermogen, want een voorziening is en blijft vreemd vermogen. 
Nu is het vermogen voor een groot deel in cash aanwezig, waardoor tegenvallers gemakkelijker 
kunnen worden opgevangen. 
 
Ik zal de opmerking doorgeven aan de accountant. 
 
Pagina 18:  
Het laatste jaar van de meerjarenraming is positief terwijl dat nu niet het geval is. De vraag is of daar 
niet te positief wordt gedacht. Want de resultaten van 2015 (heel licht positief) en 2016 (negatief) geeft 
geen goed beeld; dit bij niet hard stijgende leerlingaantallen en toenemende druk op het personeel.  
 
U heeft de half jaarcijfers 2017 ontvangen. 

 
Pagina 19: 
“De onderhoudsvoorziening is van voldoende omvang voor de komende vier jaar.” Hier wordt slechts 
4 jaar vooruit gekeken; dat is voor groot onderhoud een korte horizon. Is er een beeld voor de 
komende 10 jaar? En is de voorziening dan ook nog toereikend? 
 
Er is geen beeld voor de komende 10 jaar omdat er maximaal 5 jaar vooruit gekeken wordt. Alle 
schoolgebouwen van St. OOP zijn vanaf 2010 tot 2020 of vernieuwd of worden nog nieuw gebouwd. 
De looptijd is vanaf 2050 tot 2060 dat ze minimaal mee moeten gaan. 
 
Balans: 
Geen bijzonderheden anders dan dat de hiervoor genoemde solvabiliteit laag is, maar dat de liquiditeit 
wel voldoende is. 
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1. Toelichting bij rapportage januari t/m juni 2017 

 

Het totale resultaat over de periode van januari t/m juni 2017 bedraagt €126.130 positief. 

Voor het eerste half jaar was een positief resultaat van € 1.239 begroot. 

 

Dit is een groot positief resultaat, omdat er een groot bedrag aan extra rijksvergoedingen is 

ontvangen. Dit heeft te maken met de groei van het leerlingaantal en met de subsidie voor 

kinderen van vreemdelingen, welke niet was begroot. In de prognose zijn deze extra baten 

meegenomen. 

De lagere overige baten hebben te maken met doorbelastingen van huur en de APO aan 

derden, welke in de loop van het jaar zullen worden gefaktureerd.  

Het budget voor de huisvestingslasten en de leermiddelen zullen naar verwachting ook in de 

komende maanden besteed worden. De leermiddelen voor het nieuwe schooljaar worden 

bijvoorbeeld  in augustus besteed. 

In de prognose is daarom aangegeven dat het verwachte resultaat over 2017 niet het in het 

eerste halfjaar behaalde resultaat van €126.130 zal evenaren, maar circa. € 31.000 

bedraagt. 
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2. Rapportage januari t/m juni 2017 

 

werkelijk begroot verschil

BATEN

RIJKSVERGOEDINGEN 2.888.130               2.765.953 122.176      

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 31.983                    39.766      -7.783         

OVERIGE BATEN 43.666                    151.389    -107.723    

Totaal: BATEN 2.963.778               2.957.109 6.670      

LASTEN

PERSONELE LASTEN 2.352.797               2.362.196 -9.399         

AFSCHRIJVINGEN 47.088                    53.609      -6.521         

HUISVESTINGSLASTEN 180.112                  221.811    -41.700       

ADMINISTRATIE- EN BEHEERSKOSTEN 141.686                  136.400    5.286          

INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN 115.966                  181.853    -65.887       

Totaal: LASTEN 2.837.648               2.955.869 -118.221 

RESULTAAT 126.130                  1.239        124.891   
 

* De begroting bedraagt 2 kwartalen van de totale schooljaarbegroting. 
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3. Prognose 2017 

 

begroot prognose verschil

BATEN

RIJKSVERGOEDINGEN 5.531.907     5.648.858     116.951    

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 79.532           79.532           -             

OVERIGE BATEN 302.779        302.779        -             

Totaal: BATEN 5.914.217 6.031.169 116.951 

LASTEN

PERSONELE LASTEN 4.724.391     4.795.391     71.000       

AFSCHRIJVINGEN 107.218        107.218        -             

HUISVESTINGSLASTEN 443.623        443.623        -             

ADMINISTRATIE- EN BEHEERSKOSTEN 272.800        279.300        6.500         

INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN 363.706        374.406        10.700       

Totaal: LASTEN 5.911.739 5.999.939 88.200   

RESULTAAT 2.479        31.230      28.751    
 

 

 

 

 

De volgende aanpassingen zijn gemaakt ten opzichte van de begroting 2017: 

 

Aanpassing tarief rijksvergoedingen 
 

11.947 
 

Rijksvergoeding groei 
 

87.619 
 

Rijksvergoeding vreemdelingenkinderen 
 

      17.386  
 

   
116.951 

Interimdirecteur t/m juli 2017 
 

55.000 
 

Wervingskosten schooldirecteur 
 

6.000 
 

Nascholing 
 

10.000 
 

Extra kosten OBS De Venser 
  

-71.000 

   

Extra kosten controle jaarrekening 2017 6.500  
 Extra kosten Alpha ICT 

 
    -10.700  

 

   
-17.200 

Totaal 
  

28.751 
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RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 

 

Nummer 2017/42 
 

datum raadsvergadering : 12 oktober 2017 

onderwerp : Nota reserves en voorzieningen 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 5 september 2017 

 

Samenvatting 
Deze kaderstellende nota is de opvolging van de nota uit mei 2011. De wijzigingen en 

aanscherpingen komen voort uit: 

 Wijziging van het BBV in 2016 

 Het gewenste strategisch financieel beleid  

 De bovenliggende financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet 

(de financiële verordening) 

Gekozen is voor een nota die de kaders geeft en daarmee ook 6 jaar mee kan, tenzij 

aanpassing van regelgeving een tussentijdse herziening noodzakelijk maakt. Mutaties 

in de reserves en voorzieningen zijn een normaal onderdeel van de 

programmabegroting en de jaarstukken. 

In de nota wordt uitleg gegeven over het onderscheid tussen reserves en 

voorzieningen en de rol van het college en de raad bij het instellen en mutaties 

hiervan. Veel van de huidige beleidsregels zijn onveranderd en het blijft de inzet om 

terughoudend te zijn met het instellen van bestemmingsreserves. 

De belangrijkste wijziging in het geheel van de reserves is het bepalen van de 

minimum en maximum omvang van de “algemene reserve niet vrij besteedbaar” en 

de minimum omvang van de “algemene reserve vrij besteedbaar”. Het doel van de 

algemene reserve niet vrij besteedbaar is om voldoende buffer te hebben voor externe 

tegenvallers en deze buffer niet te snel in te zetten voor doelrealisatie van incidenteel 

beleid. 

Daarnaast is er een ondergrens voorgesteld  voor de ratio van het 

weerstandsvermogen.  

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In mei 2011 is voor het laatst een nota reserves en voorzieningen door de raad 

vastgesteld. Mede door de wijzigingen van het BBV in 2016 is het noodzakelijk om 

deze nota te actualiseren. Ook zijn er bij de presentatie van het strategisch financieel 

beleid in het voorjaar van 2017 een aantal accenten gelegd, die verankerd moeten 

worden in de kaderstellende nota’s. 

 

Wat is er aan de hand? 
In de financiële verordening 2017 van de gemeente Ouder-Amstel staat: “Het college 

biedt de raad minimaal eens in de zes jaar een beleidsnotitie aan over reserves en 

voorzieningen. De raad stelt deze notitie vast”. 

Deze nota is het kader hoe de gemeente omgaat met reserves en voorzieningen.  

Deze nieuwe, geactualiseerde nota sluit aan bij het voorgestelde strategisch financieel 

beleid van de gemeente, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), zoals 

gewijzigd in 2016 en de huidige inzichten en standpunten van de commissie BBV. 
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Wat gaan we doen? 
De opzet van de nota heeft een andere insteek dan de voorgaande nota’s reserves en 

voorzieningen. De voorgaande nota’s gaven ook een limitatieve opsomming van alle 

dan aanwezige reserves en voorzieningen. Dit bekende ook dat deze nota eigenlijk 

frequent moest worden herzien. Het voorstel is nu dat er een kadernota wordt 

voorgelegd met een looptijd van 6 jaar. Hierin worden de principes vastgelegd hoe de 

gemeente omgaat met de opzet en inhoud van reserves en voorzieningen. De 

mutaties in het aantal reserves resp voorzieningen wordt door de raad resp college 

besloten en leidt niet tot een aanpassing van deze nota. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
In de nota reserves en voorzieningen 2017 zijn een aantal punten opgenomen, 

waarvan de belangrijkste zijn: 

 De gemeenteraad gaat over het wel/niet instellen en opheffen van een reserve. 

Het college is verantwoordelijk voor het instellen van de noodzakelijke 

voorzieningen. Een voorziening vervalt als de onderliggende verplichting vervalt.  

 

 Rond de keuze voor voorzieningen is er weinig wettelijke ruimte voor een 

eigenstandig beleid. Een voorziening vloeit voort uit een verplichting die gemeente 

heeft jegens een derde (bijv. pensioenverplichting). Een voorziening is onderdeel 

van het vreemd vermogen. 

 

 De gemeente Ouder-Amstel blijft terughoudend met het instellen van 

bestemmingsreserves. 

 

 Ter egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van materiële vaste activa, die 

niet worden gedekt door een bijdrage van een derde d.m.v. heffingen of leges, is 

(in het verleden al) gekozen voor de vorm van de bestemmingsreserve. Hiervoor 

kan ook een voorziening worden ingesteld, hetgeen stringente eisen stelt aan het 

beheer van de hier onderliggende meerjarenonderhoudsplannen en de 

kaderstelling van de raad in relatie tot deze onderhoudsplannen. 

 

 De algemene reserve bevat na vaststellen van deze nota: 

1. De algemene reserve niet vrij besteedbaar met als ondergrens € 1,0 mln en en 

als bovengrens 10% van de totale lasten bij begroting of jaarrekening . 

 

2. De algemene reserve vrij besteedbaar, die een ondergrens heeft van € 1,0 mln. 

Deze dient minimaal ter borging van de minimale ondergrens van de algemene 

reserve “niet vrij besteedbaar”. Deze reserve heeft geen bovengrens. 

Deze twee algemene reserves zijn een onderdeel van de weerstandscapaciteit in 

relatie tot de risico’s, zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en 

risicobeheersing van de programmabegroting en jaarstukken. 

 

 Het huidige beleid van de gemeente Ouder-Amstel is om de grens voor het 

minimale structurele weerstandsvermogen te bepalen op 1,0 als zijnde voldoende. 

Het voorstel is om dit te handhaven. Hierbij wordt aanvullend voorgesteld dat 

indien de ratio van het weerstandsvermogen daalt onder de 0,8 er maatregelen 

worden voorgesteld om de weerstandscapaciteit te verbeteren. 
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 Uiterlijk na 6 jaar of indien wet- en regelgeving of andere omstandigheden dit 

vereisen wordt deze nota opnieuw beoordeeld op toepasbaarheid en actualiteit, en 

waar nodig aangepast. Bij het vaststellen van de programmabegroting en 

jaarstukken wordt  het overzicht van reserves en voorzieningen zoals opgenomen 

in de bijlage geactualiseerd. 

 

 

 
Wat hebben we hiervoor nodig? 
De kaderstelling zelf kost geen inzet van extra middelen. De onderbouwing van 

voorzieningen en/of bestemmingsreserves is onderdeel van de bedrijfsvoering. De 

uitkomsten hiervan kunnen wel effecten hebben op de benodigde middelen. Indien 

hier sprake van is zullen deze bij of de P&C producten of de beheerplannen aan de 

orde worden gesteld. Vooralsnog is er geen aanleiding om een financieel effect als 

gevolg van deze nota te veronderstellen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Gemeentelijke organisatie en DUO+. 

 
Wat is het vervolg? 
Nota reserves en voorzieningen 2017 in uitvoering nemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de financiële verordening 2017 gemeente Ouder-Amstel staat: “Het college biedt de raad minimaal eens in de zes jaar een beleidsnotitie aan 
over reserves en voorzieningen. De raad stelt deze notitie vast”. 
Het kader voor het omgaan met reserves en voorzieningen is deze nota. De voorgaande nota reserves en voorzieningen dateert van 2011.  
Deze nieuwe, geactualiseerde nota sluit aan bij het strategisch financieel kader van de gemeente, het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV), zoals gewijzigd in 2016 en de huidige inzichten en standpunten van de commissie BBV. 

1.2 Doelstelling 

Doel van deze nota is dat mede inhoud wordt gegeven aan het strategisch financieel beleid van de gemeente en te voldoen aan de eisen van 
de regelgeving. Met deze herijkte nota reserves en voorzieningen stelt de raad kaders vast. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden de begrippen en kaders beschreven, daarna volgen de spelregels van reserves en voorzieningen, het 
weerstandsvermogen en het risicoprofiel van de gemeente Ouder-Amstel, het overzicht van de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen en de 
slotbepalingen. Een aantal “regels” zijn omkaderd omdat hier specifiek de aandacht op te vestigen. Maar in de uitvoering is het geheel van de 
nota van belang. 

Hoofdstuk 2 Begrippen en kaders 

Het wettelijk kader voor reserves en voorzieningen wordt  gevormd door het BBV. Daarnaast heeft de commissie BBV via notities, stellige 
uitspraken en richtlijnen het kader verder ingevuld. Het met de raad besproken strategische financiële kader is tevens een belangrijk 
uitgangspunt. 
In onderstaande tabel is het onderscheid tussen de reserves en de voorzieningen samengevat. 
Hieruit blijkt dat er bij het instellen van een reserve een beleidskeuze moet worden gemaakt door de raad. Bij een voorziening is die keuze 
beperkt. Hierop wordt bij voorzieningen nader ingegaan. 
 

Onderwerp Reserve Voorziening 

Verantwoordelijkheid gemeenteraad is bevoegd college is bevoegd 

Wijziging bestemming mogelijk via raadsbesluit niet mogelijk 

Onderdeel van: eigen vermogen vreemd vermogen 
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Onderwerp Reserve Voorziening 

Toevoeging resultaat bestemmend;  
het resultaat van de baten en lasten 
leidt tot een storting respectievelijk 
onttrekking aan de reserve; 
 
raadsbesluit is vereist. 
 
Directe toevoeging is niet 
toegestaan.   

resultaat bepalend; 
 
de storting in een voorziening is 
een last voor de begroting en komt 
direct ten laste van de exploitatie; 

Onttrekking directe onttrekking (via exploitatie) 
is niet toegestaan. 

directe onttrekking is verplicht 

Financiële onderbouwing niet verplicht, wel wenselijk verplichte onderbouwing 

Indeling - algemene reserve   
- bestemmingsreserve 

Voorzieningen voor: 
- verplichtingen en verliezen 
- bestaande risico’s 
- egalisatie van kosten 
- bijdragen van derden 

 

2.1 Reserves 

De reserves worden samen met het resultaat na bestemming gerekend tot het eigen vermogen (artikel 42 en 43 BBV). Er zijn twee soorten 
reserves: 
1. Algemene reserves; dit zijn reserves waaraan de raad geen specifieke bestemming heeft gegeven; deze dienen om risico’s in algemene zin 

op te vangen (bufferfunctie); 
2. Bestemmingsreserves; dit zijn reserves waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. 

 
Reserves kennen een aantal functies. De volgende functies zijn te onderscheiden: 
a) Bufferfunctie; 
b) Inkomensfunctie 
c) Financieringsfunctie 
d) Bestedingsfunctie 
e) Egalisatiefunctie 

 
Ad. a. De bufferfunctie van reserves 
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De reserves vormen een buffer voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. De reserves maken het mogelijk noodzakelijke financiële 
aanpassingen niet schoksgewijs te laten verlopen. De reserves kunnen een buffer zijn voor de in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing opgenomen risico’s. Meestal zijn dit de zogenaamde algemene reserves en de bestemmingsreserves die nog geen 
onomkeerbare aanwending kennen. 
 
Ad. b. De inkomensfunctie van reserves 
Reserves worden, wanneer zij in liquide vorm aanwezig zijn, rentedragend uitgezet bij ’s Rijksschatkist (verplicht). Hierdoor worden (zeer 
beperkt tot geen) rente inkomsten gegenereerd. Dit is t/m 2017 ook de situatie in Ouder-Amstel 
 
Ad. c. De financieringsfunctie van reserves 
Tot en met 2017 wordt in Ouder-Amstel bij de financiering van investeringen gebruik gemaakt van reserves. Hierdoor wordt er geen rente aan 
derden betaald. We speken dan over financiering met eigen vermogen in tegenstelling tot financiering met vreemd vermogen (=leningen van 
een bank).  
 
Ad. d. De bestedingsfunctie van reserves 
De bestedingsfunctie betekent dat er een (periodieke) reservering plaatsvindt om (te zijner tijd) de realisatie van een bepaalde activiteiten 
mogelijk te maken. Bestemmingsreserves worden gevormd na besluitvorming door de raad voor bepaalde specifieke bestemmingen en hebben 
daarmee een bestedingsfunctie. Een voorbeeld hiervan zijn de bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten. 
 
Ad. e. De egalisatiefunctie van reserves 
Reserves kunnen worden gevormd om of baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Pieken en dalen in de exploitatie kunnen 
zodoende worden vermeden. Een voorbeeld hiervan is de reserve ten behoeve van het variabel (ook wel groot onderhoud genoemd) van de 
infrastructuur. 
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2.2 Voorzieningen 

De voorzieningen worden gevormd voor (art 44 BBV): 
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; 
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang 

redelijkerwijs is te schatten; 
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het 

begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal 
begrotingsjaren; 

- de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 (BBV), eerste lid, 
onder b. 

- De van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 
 

Aan voorzieningen zijn de volgende voorwaarden/spelregels verbonden: 
- Voor jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume mag geen voorziening worden 

gevormd. 
- Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen vindt plaats ten laste of ten gunste van de exploitatie. 
- Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, tenzij de waardering van de voorziening tegen netto contante waarde is of 

de voorzieningen als gevolg van bijdragen van derden dit verplicht stellen. 
- Inflatiecorrectie ten laste van de exploitatie is toegestaan. 

 
Uit voorgaande blijkt dat voorzieningen gebonden zijn aan zeer strakke wettelijke (spel)regels. Bij het hoofdstuk spelregel voorzieningen 
(hierna) wordt hier nader op ingegaan. 

Hoofdstuk 3 Spelregels Reserves 

3.1 Inleiding spelregels reserves 

 

De beleidslijn in Ouder-Amstel is dat er terughoudend wordt omgegaan met het instellen van bestemmingsreserves. Dit vanuit de gedachte dat 
de door gemeente verkregen middelen moeten worden ingezet ter realisatie van beleidsdoelen en niet “opgepot” moeten worden. Instelling van 
een reserve dient daarom ook altijd een beleidsdoel. Dit doel wordt bij de instelling van een reserve vastgelegd. Indien het doel is gerealiseerd 
kan de reserve vrijvallen (=worden ingezet voor een ander doel). 

 
Om dit terughoudende principe te ondersteunen zijn hierna een aantal beleidsregels opgenomen, die hier mede invulling aan geven. Hierbij is 
ook inhoud gegeven aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn. 
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3.2 Instellingscriteria reserves 

Bij het instellen van reserves gelden de volgende criteria: 
- Een bestemmingsreserve wordt ingesteld voor een concreet, in principe binnen een vooraf bepaalde tijd te realiseren, door de raad vast 

te stellen doel.  
- Het instellen van reserves dient bij raadsbesluit plaats te vinden. 
- In het raadsbesluit wordt, voor zover van toepassing, aangegeven: 

o De soort reserve en dat zijn: een algemene reserve, een bestemmingsreserve of een reserve ter dekking van kapitaal- of 
huurlasten. 

o Het doel waarvoor de reserve wordt gevormd. 
o Het motief voor de instelling. 
o De gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang. 
o De omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel). 
o De start- en eventueel de einddatum van de reserve. 

- Voor alle bestemmingsreserves wordt per reserve door het college één budgethouder aangewezen. 

3.3 Mutaties reserves 

Toevoegingen 
- Toevoegingen aan reserves worden door de raad goedgekeurd via het vaststellen van de begroting/jaarrekening en de 

begrotingswijzingen. 
- In de jaarrekening worden de toevoegingen aan elk van de reserves verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting door de raad 

is goedgekeurd. Daarboven is een raadsbesluit vereist. 
- Conform het BBV is het niet toegestaan om rente direct aan de reserves toe te rekenen. Het toevoegen van rente aan reserves moet via 

de bestemming van het rekeningsaldo lopen. Rentetoevoeging aan reserves is een uitzondering die door de raad wordt vastgesteld. 
Rentetoevoeging aan de reserves kan volgens BBV alleen plaatvinden indien er sprake is van een te bepalen omslagrente. Er moet dus 
sprake zijn van leningen van derden. 

Omdat er in Ouder-Amstel t/m 2017 geen sprake is van een lening van een derde en er dus ook geen omslagrente is, is er geen 
rentetoevoeging aan de reserves mogelijk en worden de noodzakelijke verhoging van de reserves opgenomen in de begroting en de 
jaarrekening. Indien er na 2017 wel sprake is van aangetrokken geldleningen, zal er eveneens geen rentetoevoeging aan de reserves 
plaatsvinden. Hiermee blijft de raad bepalen welke toevoegingen er wel/niet plaatsvinden. 

 
 

Onttrekkingen 
- Onttrekkingen aan de reserves vinden plaats na een besluit van de raad via het vaststellen van de begroting/rekening en 

begrotingswijzigingen  
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- In de rekening worden de onttrekkingen aan elk van de reserves verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting door de raad is 
goedgekeurd. Daarboven is een raadsbesluit vereist. 

- Onttrekkingen mogen niet tot gevolg hebben dat een reserve negatief wordt. 
- Bijdragen uit reserves aan een deel van de exploitatie of investeringen zijn maximaal gelijk aan de bijbehorende werkelijke lasten. 
- De raad is bevoegd om onttrekkingen te doen aan een reserve die afwijkt van het vastgestelde doel. 

3.4 Bevoegdheden college 

In beginsel is het toevoegen en onttrekken een bevoegdheid van de raad. Een uitzondering op de regel vormen die reserves waar al met een 
raadsbesluit is bepaald dat de samenhangende exploitatiesaldi, ongeacht hun omvang, altijd ten gunste of ten laste van een specifieke reserve 
worden gebracht. Belangrijke overweging daarbij is of het resultaat “onlosmakelijk” verbonden is met de betreffende reserve. In die gevallen 
zou dit namelijk leiden tot een technisch resultaatbestemmingsvoorstel. Door dit vooraf vast te laten stellen door de raad, worden dergelijke 
voorstellen voorkomen. Uiteraard geldt dat ook in het geval van automatische resultaatafwikkeling wel verantwoording plaatsvindt in de 
jaarrekening, alleen worden technische resultaatbestemmingsvoorstellen voorkomen. 
Het betreft de volgende huidige reserves: 

 Reserve dekking kapitaallasten gemeentehuis 

 Reserve dekking afschrijving schoolgebouw 

 Reserve dekking huurlasten Jan Hekmanschool 

 Reserve Infrastructurele werken 

 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 

 Reserve ruimtelijke projecten (nieuw in 2017) 

 Reserve cultuurfonds 

 alle (nog in te stellen) reserves die een gelijksoortige bestemming hebben. 
 

Deze uitzondering wordt toegepast, als: 
a) de mutatie past binnen het beleid en de doelstellingen van de betreffende reserve en 
b) de mutatie geen consequenties heeft voor eerder vastgestelde onttrekkingen aan de betreffende reserve in de begroting. 
c) de beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in de begroting worden gerealiseerd. 
 
Deze uitzondering is vastgelegd in de “Hoofdlijnennotitie resultaatbestemming 2007” van de 
commissie BBV. 

3.5 Opheffen reserves 

Wanneer het doel waarvoor een reserve is gevormd vervalt of is gerealiseerd, dan wordt de reserve opgeheven.  
Het opheffen van een reserve kan alleen via een raadsbesluit. 
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3.6 Wijzigen van doel of bestemming 

Als het doel van een reserve in belangrijke mate wijzigt (het nieuwe doel ligt niet in de lijn van het oorspronkelijke doel), dan valt het saldo van 
de reserve vrij en wordt opgeheven. Dit kan alleen na het nemen van een raadsbesluit. Het instellen van een reserve voor het gewijzigde doel 
is een bevoegdheid van de raad. 

3.7 Presentatie 

Artikel 54 BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke reserve en de mutaties (toevoegingen en 
onttrekkingen) worden vermeld. Een overzicht per reserve geeft inzicht in: 
- het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
- de toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van het voorgaande boekjaar; 
- de toevoegingen of onttrekkingen bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening; 
- de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd; 
- het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 

 
Daarnaast geeft (mede om te voldoen aan het BBV) het overzicht van de reserves in de begroting en jaarstukken inzage in: 

- de soort reserve en dat zijn: een algemene reserve, een bestemmingsreserve of een reserve ter dekking van (structurele) lasten (m.n. 
kapitaal- en huurlasten); 

- het doel waarvoor de reserve wordt gevormd; 
- het motief voor de instelling; 
- het nummer van het raadsbesluit tot instellen van de reserve; 
- de gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang; 

Hoofdstuk 4 Spelregels Voorzieningen 

4.1 Inleiding spelregels voorzieningen 

Zoals al eerder aangegeven kennen voorzieningen veel strakkere regels dan de reserves. Ze moeten minimaal voldoen aan de hierna te 
noemen criteria. Toch is er voor een aantal voorzieningen een keuzemogelijkheid voor de raad en die zijn: 

1. Het wel/niet instellen van een voorziening tot egalisatie van kosten. Hierbij moet het dan wel gaan over kosten die niet gedekt worden 
door een bijdrage van een derde. Dus voor een voorziening ter egalisatie van kosten van het rioolbeheer (voor zover deze middelen 
verkregen zijn vanuit de heffing) is er geen keuzevrijheid voor de raad om te kiezen voor of een voorziening of een bestemmingsreserve. 
Dan is het altijd een voorziening. 
Maar de raad kan wel een keuze maken om wel/geen voorziening in te stellen voor het egaliseren van het variabele onderhoud van 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de fluctuatie in de jaarlijkse lasten te egaliseren via een egalisatiereserve. 
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De keuze is in Ouder-Amstel gemaakt om ter egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van materiële vaste activa, die niet worden 

gedekt door een bijdrage van een derde d.m.v. heffingen of leges, te kiezen voor de vorm van de bestemmingsreserve. 

 
2. De tweede keuze is de voorziening i.r.t. riolering, maar ook afval om deze in te zetten voor de egalisatie van de lasten of voor de 

dekking van de investeringen voor deze taken. T/m 2017 is het een voorziening ter egalisatie van de exploitatielasten; In het nieuw op te 
stellen rioolbeheerplan (GRP) zal dit opnieuw worden onderbouwd en kan de keuze opnieuw worden gemaakt. Dit laatste geldt in 
principe na iedere voorziening, waarbij wel sprake moet zijn van een bestendige gedragslijn. 

4.2 Instellingscriteria voorzieningen 

Het BBV schrijft een aantal criteria voor (art 44 BBV) waaraan het vormen van een voorziening moet voldoen: 
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. 
- Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te 

schatten. 
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het 

begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling (egalisatie) van lasten over een 
aantal begrotingsjaren. 

- De bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 1b BBV. 
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering de van de Europese en Nederlandse 

overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten 
van volgende begrotingsjaren. 
 

Een voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het geschatte risico. Indien er een kans is dat een risico zich 
zal voordoen en de omvang van het risico niet goed is in te schatten, dan kan er geen voorziening worden getroffen. Het risico  moet dan 
meegenomen worden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (W&R) bij de programmabegroting en de jaarrekening. 
Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 
 
  Kans voordoen van verplichting, verlies of risico 

  Zeker Waarschijnlijk Niet uit te 
sluiten 

Omvang 
financieel 
te bepalen? 

Ja Crediteurenschuld Voorziening Paragraaf W&R 

Is in te schatten Voorziening Voorziening Paragraaf W&R 

Nee Paragraaf W&R Paragraaf W&R Paragraaf W&R 
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4.3 Mutaties voorzieningen 

Toevoegingen 
De omvang van voorzieningen dienen toereikend te zijn voor verplichtingen en risico’s, daarom mogen ze niet groter of kleiner zijn dan de 
verplichtingen of risico’s waarvoor ze gevormd zijn. Voorzieningen ter egalisatie van kosten worden afgestemd op de door de raad bepaalde 
kaders (bijvoorbeeld onderhoudsnormen). Indien een voorziening een omvang heeft bereikt die hoger is dan het noodzakelijk niveau, valt het 
meerdere vrij ten gunste van de exploitatie. Bij tekorten dienen de voorzieningen, te worden aangevuld. De mutaties in voorzieningen zijn 
resultaat bepalend en worden rechtstreeks in de jaarrekening verwerkt. Wordt een voorziening alleen voor prijscompensatie geactualiseerd dan 
is het gemiddeld  inflatiepercentage van toepassing zoals opgenomen door het CBS. 
 
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, tenzij: 

- de voorziening gewaardeerd is tegen netto contante waarde. Rente is gelijk aan de interne rekenrente.  
- de voorziening is gevormd als gevolg van bijdragen van derden waarbij rentetoevoeging verplicht is gesteld. 

 
Aanwendingen 
Aanwendingen worden rechtstreeks ten laste van een voorziening verantwoord en blijven buiten de exploitatie. Negatieve voorzieningen zijn 
niet toegestaan. 
 
Autorisatie van bestedingen vindt plaats door 
Vooraf: Vaststellen van de begroting waarin begrote toevoegingen en aanwendingen worden 
aangegeven. 
Achteraf: De jaarrekening waarin de werkelijke toevoegingen en aanwendingen worden verantwoord. 

4.4 Opheffen voorzieningen 

Voorzieningen worden opgeheven als de verplichting en/of risico waarvoor de voorziening is gevormd is vervallen of is opgehouden te bestaan. 
Wanneer een voorziening wordt opgeheven valt een eventueel saldo vrij ten gunste van de exploitatie.  

4.5 Wijzigen van doel of bestemming 

Het doel van een voorziening kan niet wijzigen, gegeven het verplichte karakter en de strakke wettelijke kaders. Indien het doel niet meer 
bestaat of wijzigt wordt de voorziening opgeheven. 

4.6 Presentatie 

In overeenstemming met artikel 55 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke voorziening en de mutaties 
(toevoegingen en aanwendingen) te worden  vermeld. Een overzicht per voorziening geeft inzicht in: 

- het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
- de toevoegingen; 
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- ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen (indien de verplichting kleiner is dan de omvang van de 
voorziening); 

- de aanwendingen; 
- saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 
En tevens wordt aangegeven welke risico’s hiermee worden afgedekt. 

Hoofdstuk 5 Weerstandsvermogen en risicoprofiel 

Voor wat betreft de reserves ligt er een nadrukkelijke relatie met het weerstandsvermogen en het risicoprofiel van de gemeente. Het 
weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen (wendbaarheid) om haar taken te 
kunnen continueren en waarin de gemeente niet op een andere wijze (bijvoorbeeld via verzekering/ voorziening) kan voorzien. 
Voor het bepalen van de hoogte van het weerstandsvermogen gaat het om een beoordeling van de relatie tussen de beschikbare 
weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geraamde risico’s. 
Hierna wordt op deze verschillende onderdelen ingegaan. 
 
Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden incidentele en structurele posten onderscheiden.  
 
A. De incidentele weerstandscapaciteit is: 

- algemene reserve niet vrij besteedbaar; 
- algemene reserve vrij besteedbaar; 
- algemene dekkingsreserve; 
- stille reserves. 

 

Tot en met begroting 2017/jaarstukken 2016 werden tot deze posten ook gerekend de bestemmingsreserves cultuurfonds en de reserve 
uitvoering collegeprogramma. Omdat deze bestemmingsreserves een duidelijke bestedingsfunctie hebben is het voorstel deze niet meer te 
rekenen tot de weerstandscapaciteit. 

 

Vanuit een goed strategisch financieel beleid is het voorstel om binnen de algemene reserves een bedrag van 10 % van de begrote lasten (incl. 
toevoeging aan reserves en af te ronden op eenheden van 0,25 mln) te oormerken als een buffer ter opvanging van calamiteiten en risico’s. Op 
basis van de jaarstukken 2016 is dit bedrag € 3,25 mln. Dit is het nieuwe saldo voor de “algemene reserve niet vrij besteedbaar”. Deze reserve 
heeft als minimale ondergrens € 1,0 mln. Indien deze ondergrens wordt bereikt doet het college een voorstel tot herstel van deze bufferfunctie. 

 
Met deze algemene reserve niet vrij besteedbaar kan een periode worden overbrugt indien bijvoorbeeld de inkomsten ineens sterk afnemen 
door veranderend rijksbeleid of bepaalde lasten sterk stijgen. Het surplus hierboven in de algemene reserve is in principe vrij besteedbaar, 
rekening houdend met de noodzakelijke berekende weerstandscapaciteit.  
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Hierdoor kunnen de twee algemene reserves “vrij besteedbaar” en de “algemene dekkingsreserve” worden samengevoegd in één “algemene 
reserve vrij besteedbaar”. 

 
De algemene reserve bevat na deze aanpassingen: 

 De algemene reserve niet vrij besteedbaar en heeft als ondergrens minimaal € 1,0 mln en maximaal 10% van de totale lasten bij 
begroting of jaarrekening. Het doel hiervan is om deze reserve niet te snel in te zetten bij (incidentele) inzet van doelrealisatie. 

 De algemene reserve vrij besteedbaar, die een ondergrens heeft van € 1,0 mln. Deze dient ter borging van de minimale ondergrens van 
de algemene reserve “niet vrij besteedbaar”. 

 
Beiden reserves tezamen zijn een onderdeel van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s, zoals opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en jaarstukken. 
 
Een stille reserves is bijvoorbeeld bezit van de gemeente dat een hogere marktwaarde heeft dan de boekwaarde zoals op de balans is 
opgenomen. Het vastgoed en ook ander bezit van de gemeente bestaat vooral uit bezit dat onderdeel is van de bedrijfsvoering (bijv 
gemeentehuis) van de gemeente of dient ter uitvoering van beleid (bijv sport, onderwijs).  
 

Hierdoor is er geen sprake van een stille reserve, die op korte termijn omgezet kan worden in geld en is daarmee ook geen onderdeel van de 
weerstandscapaciteit. 

 
B. De structurele weerstandscapaciteit is: 

- onbenutte belastingcapaciteit; 
- structurele begrotingsruimte; 
- post onvoorzien. 

 
De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de huidige belasting- en legesheffing en de toegestane/verwachte belasting- en 
legesheffing.  
 
Bij de OZB is de norm om te bepalen of er wel dan geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit de zogenaamde “artikel 12 gemeentewet” 
norm. Dit is de hoogte van OZB die door het ministerie van BZK wordt opgelegd indien een gemeente onder de artikel 12 status valt. In de 
begroting wordt jaarlijks inzicht gegeven of de gemeente Ouder-Amstel boven dan wel onder deze norm zit. Tot en met begroting 2017 zat de 
gemeente onder deze norm en was er dus sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. 
Ook is er sprake van onbenutte belastingcapaciteit indien een gemeente bepaalde belastingen niet heeft ingesteld. Uitgaande van de begroting 
2017 heeft de gemeente, van de meest voorkomende belastingen, alleen geen precariobelasting ingesteld. Dit is een vrije keuze van de raad. 
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Daarnaast kan de gemeente de hoogte van de belastingtarieven aanpassen. Ook dit is een keuze van de raad en wordt daarom ook niet 
meegenomen in de onbenutte belastingcapaciteit. 
  
Ten aanzien van leges (bijv. vergunningen) en heffingen (bijv. riool) heeft de gemeente het uitgangspunt dat leges kostendekkend moeten zijn, 
waardoor hier geen “onbenutte belastingcapaciteit” aanwezig is. 
 

De structurele begrotingsruimte en de post onvoorzien worden jaarlijks in de programmabegroting inzichtelijk gemaakt. De structurele 
begrotingsruimte is een uitkomst van het totaal van de geraamde structurele begrotingslasten t.o.v. de totaal van de geraamde structurele 
begrotingsbaten. De post onvoorzien is een structurele post die geraamd wordt om niet voorziene tegenvallers op te vangen. De hoogte hiervan 
wordt door de raad in de begroting vastgesteld. 

 
C. Risico’s 

In de begroting en jaarstukken wordt door het college in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing inzicht gegeven in de mogelijke 
risico’s die de gemeente heeft. 
Als bepaald is waar en welke risico’s worden gelopen, moet worden vastgesteld hoe groot de kans is dat de verschillende risico’s zich zullen 
voordoen. 
 
Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal is aan te geven, wordt bij de bepaling van de gemiddelde risicokans 
gerekend met een variatiebreedte van 20%. Dit geeft de volgende risicokansen: 
 
Klass
e 

Kans Frequentie Risico 
kans 

1 
2 
3 
4 
5 

Onwaarschijnlijk 
Mogelijk 
Komt geregeld voor 
Waarschijnlijk 
Vrijwel zeker 

< 1 keer per 10 jaar 
1 keer per 5-10 jaar 
1 keer per 2-5 jaar 
1 keer per 1-2 jaar 

>1 keer per jaar 

10% 
30% 
50% 
70% 
90% 

 
Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die 
manier wordt het mogelijk een op de actuele risico’s gefundeerde vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de benodigde 
weerstandcapaciteit. 
 

D.  Weerstandsvermogen 
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en daarbij 
gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weer-standscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beiden wordt in de 
onderstaande figuur weergegeven.  
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Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient de beschikbare weerstandscapaciteit te worden afgezet tegen de benodigde 

weerstandscapaciteit. Omdat er bijna nooit sprake is van het gelijktijdig optreden van alle risico’s wordt hierbij ervan uitgegaan van een 

gemiddeld risico dekkingspercentage van 90%. 

 

In veel Nederlandse gemeenten worden de structurele risico’s bij het berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend 

naar een eenmalig bedrag. Hiervoor wordt conform de werkwijze van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een 

factor gehanteerd van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele risicoposten voor 2,5 maal hun waarde meetellen. Vanzelfsprekend wordt ook 

de structurele weerstandscapaciteit met een factor 2,5 vermenigvuldigd om de juiste berekening te maken.  

Het voorstel is om dit in de gemeente Ouder-Amstel ook op deze wijze te berekenen. 

 

De ratio weerstandsvermogen wordt hiermee als volgt berekend: 

 
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel x 2,5) 

     Benodigde weerstandscapaciteit (=uitkomst risico-analyse) 

 

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel, die in 

samenwerking tussen de Universiteit Twente en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is opgesteld. 

 

Ratio 

weerstandsvermogen 

Waardering 

weerstandsvermogen 

> 2,0 

1,4 - 2,0 

1,0 - 1,4 

0,8 - 1,0 

0,6 - 0,8 

< 0,6 

Uitstekend 

Ruim voldoende 

Voldoende 

Matig 

Onvoldoende 

Slecht 

 

Risico’s Beschikbare weerstandscapaciteit 

Gewenste weerstandscapaciteit 90% 

Weerstandsvermogen = voldoende capaciteit om de risico’s financieel af te dekken. 
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Het huidige beleid van de gemeente Ouder-Amstel is om de grens voor het minimale structurele weerstandsvermogen te bepalen op 1,00 

als zijnde voldoende. Het voorstel is om dit te handhaven. Hierbij wordt aanvullend voorgesteld dat indien de ratio van het 

weerstandsvermogen daalt onder de 0,8 er maatregelen worden voorgesteld om de weerstandscapaciteit te verbeteren. 

Hoofdstuk 6 Overzicht reserves en voorzieningen 

In de bijlage is een totaaloverzicht opgenomen  van de reserves en voorzieningen van de gemeente Ouder-Amstel zoals die zijn opgenomen in 
de jaarstukken 2016. 
Mutaties of van reserves en voorzieningen of instellen van een nieuwe reserve vindt plaats via de reguliere P&C producten of via een 

raadsbesluit. Dit met in acht neming van de regels zoals deze vastliggen in BBV of zoals in deze nota is opgenomen.  

Naast de in de jaarstukken specifiek genoemde voorzieningen zijn er voorzieningen die volgens artikel 63 lid 8 BBV direct in mindering komen 

op de balanswaarde van het activum (=bezit, vordering of onderhanden werk). Ouder-Amstel kent t/m jaarstukken 2016 alleen de voorziening 

dubieuze debiteuren. 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 

Citeertitel 
Deze nota wordt aangehaald als de Nota Reserves en Voorzieningen 2017. 
 
Wijziging van de nota 
Uiterlijk na 6 jaar of indien wet- en regelgeving of andere omstandigheden dit vereisen wordt deze nota opnieuw beoordeeld op toepasbaarheid 
en actualiteit, en waar nodig aangepast. Bij het vaststellen van de programmabegroting en jaarstukken wordt  het overzicht van reserves en 
voorzieningen zoals opgenomen in de bijlage geactualiseerd. 
 
Inwerkingtreding 
Deze nota treedt in werking vanaf 1 januari 2017 
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Bijlage: Overzicht reserves en voorzieningen 

 

Onderstaand is opgenomen het totaal overzicht van de reserves en voorzieningen zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde 

jaarstukken dd 13 juli 2017 

 

Algemene reserves 

Omschrijving Stand 01-

01-2016 

Resultaat 

bestemming 

2015 

Toevoegingen Rente 

toerekening 

Onttrek 

kingen  

Vermindering 

i.v.m 

kapitaallasten 

Stand 31-

12-2016 

Algemene reserve niet vrij 

besteedbaar 
1.000.000 

    
  1.000.000 

Algemene reserve vrij besteedbaar 1.309.000 124.000  31.000 11.000 373.000 
 

1.101.000 

Algemene dekkingsreserve 6.650.000       1.550.000   5.100.000 

Totaal algemene reserves 8.959.000 124.390 30.730  10.570 1.923.240 -    7.201.0001 

 

 

Bestemmingsreserves 

Omschrijving Stand 01-

01-2016 

Resultaat 

bestemming 

2015 

Toevoegingen Rente 

toerekening 

Onttrek 

kingen  

Vermindering 

i.v.m 

kapitaallasten 

Stand 31-

12-2016 

Infrastructurele werken/ wegen 499.000 
   

259.000 
 

240.000 

Cultuurfonds 13.000 
     

13.000 

Dekking kapitaallasten 

uitbreiding gemeentehuis 
2.520.000 

  
44.000 

 
324.000 2.240.000 

Dorpshart Duivendrecht 6.623.000 
   

992.000  
 

5.631.000 

Uitvoering collegeprogramma 289.000 
   

17.000  
 

272.000 

Onderhoud gemeentelijke 

gebouwen 
430.000 

 
150.000  

 
136.000  

 
444.000 

Dekking huurlasten Jan 

Hekmanschool 
4.310.000 

   
116.000  

 
4.194.000 

Stimulering Lokale 

Klimaatinitiatieven 
40.000 

   
29.000 

 
11.000 

                                                           
1 Dit bedrag is exclusief het nadelige jaarresultaat ad € 771.000,-- 
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Omschrijving Stand 01-

01-2016 

Resultaat 

bestemming 

2015 

Toevoegingen Rente 

toerekening 

Onttrek 

kingen  

Vermindering 

i.v.m 

kapitaallasten 

Stand 31-

12-2016 

Herplantfonds De Nieuwe Kern 200.000 
     

200.000 

Reserve decentralisaties 200.000 
 

100.000 
 

300.000 
 

0 

Efficiencymaatregelen ambtelijke 

organisatie 
405.000 

   
305.000 

 
100.000 

Reserve Ontwikkeling Duo+ 0 
 

1.913.000  
 

891.000 
 

1.022.000 

Reserve adoptiegroen 0 257.000 
  

147.000 
 

110.000 

Totaal bestemmingsreserves 15.529.000 257.000  2.163.000 44.000  3.191.830 324.000  14.477.000 

 

 

Voorzieningen 

Omschrijving Stand  

1-1-2016 

Vrijgevallen 

bedragen 

Toevoegingen Aanwendingen Stand  

31-12-2016 

Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers 918.000 106.000 200.000 40.000 972.000 

Preventief jeugdbeleid 14.000 
  

14.000 0 

Egalisatie vervanging riolering 3.795.000 
 

1.036.000 
 

4.831.000 

Egalisatie afvalstoffen inzameling 589.000     55.000 534.000 

Totaal voorzieningen 5.316.000 106.000 1.238.000 109.000 6.337.000 
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datum raadsvergadering : 12 oktober 2017 

onderwerp : Nota activabeleid 2017 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 5 september 2017 

 

Samenvatting 
De nota activabeleid 2017  is een herziening van een gelijknamige nota vastgesteld in 

de raad van 26 mei 2011. De verankering van deze nota ligt in de financiële 

verordening conform art 212 van de gemeentewet. De aanpassing van deze nota is 

noodzakelijk als gevolg van de aanpassing van het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) in maart 2016 en de veranderingen rond dit onderwerp 

vormgegeven in de richtlijnen van de Commissie BBV. Voor Ouder-Amstel komt het 

verschil vooral naar voren in de verplichting om met ingang van het begrotingsjaar 

2017 de investeringen met een maatschappelijk nut te moeten activeren (opnemen op 

de balans). Tot herziening van het BBV in 2016 was dit een beleidskeuze van de 

gemeente en werd in Ouder-Amstel deze activa niet geactiveerd, maar kwam deze 

jaarlijks ten laste van de exploitatie. In de begroting 2017 is al met deze wettelijke 

aanpassing rekening gehouden. 

Ook vloeit deze nota voort uit de verordening ex art 212 van de gemeentewet (de 

financiële verordening) en is daarmee ook onderdeel van het strategisch financieel 

beleid van de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Uitgaande van de financiële verordening conform art 212 van de gemeentewet stelt de 

raad ook een nota activabeleid vast. De laatste versie van de nota activabeleid dateert 

uit 2011 en zou na 4 jaar moeten worden herzien. Dit is uitgesteld mede in relatie tot 

de oprichting van DUO+.  

 

Wat is er aan de hand? 
De aanpassing van de nota is ook noodzakelijk als gevolg van de aanpassing van het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in maart 2016 en de veranderingen rond 

dit onderwerp vormgegeven in de richtlijnen van de Commissie BBV. 

Voor Ouder-Amstel komt het verschil vooral naar voren in de verplichting om met 

ingang van begrotingsjaar 2017 de investeringen met een maatschappelijk nut 

(wegen, groen, civiele kunstwerken) te moeten activeren (opnemen op de balans). Tot 

herziening van het BBV in 2016 was dit een beleidskeuze van de gemeente en werd in 

Ouder-Amstel deze activa niet geactiveerd, maar kwam deze jaarlijks ten laste van de 

exploitatie. Ook vloeit deze nota voort uit de verordening ex art 212 van de 

gemeentewet (de financiële verordening) en is daarmee ook onderdeel van het 

strategisch financieel beleid van de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Wat gaan we doen? 
In de nota wordt naast een stukje verduidelijking van de regelgeving ook een aantal 

keuzemogelijkheden voorgelegd. 
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De nota bevat op hoofdlijnen de volgende punten die een keuze voor de Raad 

betreffen: 

 

a. Het activeren van investeringen is verplicht vanaf € 25.000. Dit bedrag geldt ook 

voor samengestelde investeringen met een zelfde functie. Dit bedrag is verhoogd 

(was € 10.000,--).  

Hiermee wordt voorkomen dat, mede door het verplicht activeren, relatief kleine 

bedragen die voorheen ook ten laste van de exploitatie kwamen nu worden 

geactiveerd. Wat een onevenredige verzwaring van de administratieve last geeft. 

Ook de commissie BBV beveelt het stellen van een ondergrens aan. 

 

b. Lineair afschrijven (jaarlijks gelijke afschrijvingslasten, maar afnemende 

rentelasten bij externe financiering) wordt toegepast bij alle vaste activa met 

maatschappelijk nut en economisch nut. Indien er goede redenen zijn om een 

annuïtaire afschrijving (jaarlijks gelijk bedrag van afschrijving + rente) toe te 

passen zal dit expliciet in een raadsvoorstel worden onderbouwd.  

 

Het argument hiervoor is dat de totale kapitaallasten (= rente + afschrijving)  bij 

externe financiering met een lineaire berekening lager zijn dan de annuïtaire 

methode. De annuïtaire methode heeft als voordeel dat bij bijvoorbeeld bij het 

bepalen van tarieven de lasten jaarlijks gelijk zijn. Maar omdat veelal ook andere 

componenten een rol spelen en bij riolering er een egalisatie is i.r.t. een 

voorziening is de noodzaak hier minder aanwezig.  

 

c. Investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijke functie (bijv. 

gemeentelijke huisvesting, scholen en sportvoorzieningen) worden onderscheiden 

van investeringen met economisch nut en een bedrijfseconomische functie (bijv. 

een verhuurde bedrijfslocatie).  

De gemeente voert in principe een duurzaam beheer voor het vastgoed met een 

maatschappelijke functie. Hiermee kan er geen sprake zijn van een tussentijdse 

afwaardering van het vastgoed, zolang het deze maatschappelijke functie dient. 

 

d. Bij investeringen met een economisch nut kan de componentenbenadering worden 

toegepast, voor zover vervanging van onderdelen niet via een 

onderhoudsvoorziening/bestemmingsreserve is gewaarborgd. Bij de component 

benadering worden geen componenten kleiner dan € 25.000 onderscheiden.  

Het gaat hier om de keuzemogelijkheid om bij grote investeringen hiervoor te 

kiezen. Hiermee wordt bij een gebouw dan onderscheid gemaakt tussen het 

gebouw, de technische installatie en bijv de 1e inrichting. 

 

Daarnaast zijn er aspecten, die voortvloeien uit de wetgeving:  

e. Met ingang van 2017 worden investeringen met een maatschappelijk geactiveerd 

en over de verwachte levensduur afgeschreven; 

Dit is een wettelijke verplichting. 

 

f. De indeling van activa en afschrijvingstermijnen in de afschrijvingstabel zijn 

gebaseerd op de regelgeving, respectievelijk verwachte economische levensduur. 

De termijnen worden toegepast op de nieuwe investeringen met ingang van 1 

januari 2017 en derhalve niet met terugwerkende kracht. 
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g. Er kan gekozen worden voor andere afschrijvingstermijnen of een andere 

ingangsdatum. De termijnen zijn niet aangepast t.o.v. de voorgaande versie om 

een consistente gedragslijn te houden. En de ingangsdatum is logisch per 1-1-

2017, omdat op dat moment ook de investeringen met een maatschappelijk nut 

moeten worden geactiveerd en dus afgeschreven. 

 

h. Voor de bijdrage in investeringen van activa van derden (onderdeel immateriële 

activa) gelden in principe dezelfde afschrijvingstermijnen als voor de gemeentelijke 

activa.  

Van dit principe moet worden afgeweken als duidelijk is dat dit activum bij de 

derde een kortere (verwachte) levensduur heeft, dan door de gemeente is 

opgenomen in de verwachte levensduur zoals opgenomen in de afschrijvingstabel. 

 

Voor alle regels, behalve de wettelijke bepalingen geldt, dat de raad altijd 

gemotiveerd kan afwijken van de hoofdregels. Hierbij is wel van belang dat er sprake 

is van het beginsel van de bestendige gedragslijn. Dit betekent dat alleen wegens 

gegronde redenen waardering op andere gronden mag geschieden, dan die welke in 

voorgaande jaren zijn toegepast. 
 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De kaderstelling zelf kost geen inzet van extra middelen.  

In de uitwerking van de meerjarige onderhouds- en investeringsplannen  kunnen de 

uitgangspunten van deze nota effecten hebben. Indien hier sprake van is zullen deze 

bij of de P&C producten of de beheerplannen aan de orde worden gesteld. Vooralsnog 

is er geen aanleiding om een financieel effect als gevolg van deze nota te 

veronderstellen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Gemeentelijke organisatie en DUO+ 

 

Wat is het vervolg? 
De nota activabeleid 2017 in uitvoering nemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2017, 

nummer 2017/43, 

 

 

BESLUIT : 
 

De nota activabeleid 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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1 Aanleiding 

1.1 Algemeen 
 
Voor u ligt een herziene nota ‘Activabeleid”. Deze nota is een herziening van de nota 
vastgesteld in de raad van 26 mei 2011 
De aanpassing van de nota is noodzakelijk als gevolg van de aanpassing van het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) in maart 2016 en de veranderingen rond dit onderwerp 
vormgegeven in de richtlijnen van de Commissie BBV. 
Voor Ouder-Amstel komt het verschil vooral naar voren in de verplichting om met ingang van 
begrotingsjaar 2017 de investeringen met een maatschappelijk nut te moeten activeren 
(opnemen op de balans). Tot herziening van het BBV in 2016 was dit een beleidskeuze van 
de gemeente en werd in Ouder-Amstel deze activa niet geactiveerd, maar kwam deze 
jaarlijks ten laste van de exploitatie. 

1.2 Regelgeving en rechtmatigheid 
De gemeentewet is de wettelijke basis voor de gemeentelijke begroting en jaarstukken 
(jaarverslag en jaarrekening). Op basis van de gemeentewet (artikel 186) heeft de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het BBV vastgesteld (laatst gewijzigd in 
maart 2016). In de zogenaamde verordening ex art 212 van de gemeentewet (financiele 
verordening) is een nadere uitwerking gegeven van zowel de eisen gesteld in de 
gemeentewet als het BBV. In deze verordening ligt ook de basis van voorliggende 
beleidsnota. 
 
Het BBV zoals gewijzigd in maart 2016, heeft ingaande het begrotingsjaar 2017 
consequenties voor de verantwoording van activa. De systematiek van activering en 
afschrijving is voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met een 
maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden 
geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven. 
Naast de reden van rechtmatigheid worden in deze nota enkele voorstellen aan de Raad 
voorgelegd om de eenduidigheid in het afschrijvingsbeleid en waardering van activa te 
bevorderen. Deze voorstellen hebben betrekking op de volgende aspecten, die een keuze 
voor de Raad betreffen: 
 
a. Het activeren van investeringen is verplicht vanaf € 25.000. Dit bedrag geldt ook voor 

samengestelde investeringen met een zelfde functie. Dit bedrag is verhoogd (was € 
10.000,--). Hiermee wordt voorkomen dat, mede door het verplicht activeren, relatief 
kleine bedragen die voorheen ook ten laste van de exploitatie kwamen nu worden 
geactiveerd. 
 

b. Lineair afschrijven wordt toegepast bij alle vaste activa met maatschappelijk nut en 
economisch nut. Indien er goede redenen zijn om een annuïtaire afschrijving toe te 
passen zal dit expliciet in een raadsvoorstel worden onderbouwd.  
 

c. Investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijke functie (bijv. 
gemeentelijke huisvesting, scholen en sportvoorzieningen) worden onderscheiden van 
investeringen met economisch nut en een bedrijfseconomische functie (bijv. een 
verhuurd pand). De gemeente voert in principe een duurzaam beheer voor het vastgoed 
met een maatschappelijke functie. 
 

d. Bij investeringen met een economisch nut kan de componentenbenadering worden 
toegepast, voor zover vervanging van onderdelen niet via een 
onderhoudsvoorziening/bestemmingsreserve is gewaarborgd. Bij de component 
benadering worden geen componenten kleiner dan € 25.000 onderscheiden. 
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Daarnaast zijn er aspecten, die voortvloeien uit de wetgeving: 
 
e. Met ingang van 2017 worden investeringen met een maatschappelijk geactiveerd en over 

de verwachte levensduur afgeschreven; 
 
f. De indeling van activa en afschrijvingstermijnen in de afschrijvingstabel zijn gebaseerd 

op de regelgeving, respectievelijk verwachte economische levensduur. De termijnen 
worden toegepast op nieuwe investeringen met ingang van 1 januari 2017; 

 
g. Voor de bijdrage in investeringen van activa van derden (onderdeel immateriële activa) 

gelden in principe dezelfde afschrijvingstermijnen als voor de gemeentelijke activa.  
 

Wettelijke bepalingen met betrekking tot waardering en afschrijving van activa zijn 
opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording. 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14). Naast de wettelijke bepalingen kan 

de Commissie BBV stellige uitspraken doen die de gemeenten moeten naleven. 
http://www.commissiebbv.nl/ 
 
Als gevolg van de invoering van de Vennootschapsbelastingplicht voor lagere overheden kan 
er ook sprake zijn van “fiscale afschrijving”. Bij “fiscale afschrijving” wijken de 
afschrijvingstermijnen veelal af van de in deze nota besproken “administratieve afschrijving”. 
Daar waar sprake zou zijn van “fiscale afschrijving” wordt dit extra comptabel (buiten de 
financiële verslaglegging) berekend en niet verwerkt in de gemeentelijke administratie. 

1.3 Inhoud nota 
De nota is opgebouwd uit een toelichting op de verschillende soorten vaste activa (hoofdstuk 
2), waarna vervolgens de waarderingsgrondslagen (hoofdstuk 3) en de 
afschrijvingsmethoden (hoofdstuk 4) zijn uitgewerkt. 

2 Vaste activa 
Kenmerkend voor het BBV is de eigenheid van gemeenten, waardoor er wezenlijke 
verschillen zijn met boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de regelgeving voor de 
jaarrekening van rechtspersonen is voorgeschreven. Deze eigenheid komt onder meer tot 
uitdrukking op het gebied van de waardering en behandeling van activa. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt in activa met een maatschappelijk nut, economisch nut en economisch 
nut met de mogelijkheid tot een heffing. 

2.1 Bepalingen met betrekking tot activa 
Voor het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen zijn er vaak investeringen nodig. 
Van een investering in vaste activa is sprake als het gaat om het doen van uitgaven aan een 
object, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt en waarover de gemeente de 
beschikkingsmacht heeft. 
In sommige gevallen is het moeilijk een onderscheid te maken tussen investeringen en grote 
uitgaven die niet kunnen worden geactiveerd. De Commissie BBV heeft de stellige uitspraak 
gedaan dat kosten voor (klein en groot) onderhoud niet levensduurverlengend zijn. Deze 
kosten mogen dus niet worden geactiveerd. Kosten die levensduurverlengend of 
kwaliteitsverbeterend zijn, bijvoorbeeld een reconstructie/renovatie, moeten wel worden 
geactiveerd. 
 
Investeringen worden als vermogensobject op de balans opgenomen en de exploitatiekosten 
voortvloeiend uit de investering worden gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur 
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van het object ten laste van de exploitatie gebracht. Als gevolg van investeringen ontstaat er 
een bezit, een zogenaamd vast actief.  
Onder vaste activa wordt volgens het BBV, Art. 33 afzonderlijk opgenomen: 
1. immateriële vaste activa 
2. materiële vaste activa; 
3. financiële vaste activa. 
 

2.2 Immateriële vaste activa (art. 34 BBV) 
Dit zijn activa waar geen fysieke bezittingen bij de gemeente tegenover staan. Het gaat om 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten, kosten van het sluiten van geldleningen, het saldo van 
(dis)agio en (met ingang van 2017) de bijdragen aan activa in eigendom van derden. 
 
Het (dis)agio, genoemd in artikel 34, lid a, is het verschil tussen het bedrag waarvoor een 
lening wordt aangegaan en het bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd.  
 
De kosten van onderzoek en ontwikkeling kunnen worden geactiveerd. De voorwaarden voor 
het activeren van deze kosten zijn nader omschreven. De voorwaarden bepalen dat deze 
kosten alleen dan mogen worden geactiveerd, als de plannen over het actief waarvoor de 
kosten worden gemaakt al redelijk omlijnd zijn, technisch uitvoerbaar zijn en de kosten zijn in 
te schatten. 
Voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling geldt een maximale afschrijvingstermijn van 5 
jaar (zie art 64, lid 5 BBV). Tot deze kosten behoren niet de onderzoekskosten van 
bestemmingsplannen. Deze zijn hiervan expliciet door het ministerie uitgezonderd. 
Kosten tijdens de uitvoering worden gezien als een component van de vervaardigingsprijs en 
niet als kosten van onderzoek en ontwikkeling. In de investeringsvoorstellen wordt inzichtelijk 
gemaakt welk deel van de investering dient ter dekking van ambtelijke kosten ter realisatie 
van het investeringsgoed. 
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden, moeten als aan de voorwaarden is voldaan 
worden geactiveerd als immateriële vaste activa. Deze activa volgen de 
afschrijvingstermijnen zoals voorgesteld in deze nota (zie art 64 lid 6 - BBV). 
 

2.3 Materiële vaste activa (art. 35 BBV) 
Dit zijn de meest voorkomende activa bij de gemeente. Het betreft o.a. aanleg en 
reconstructie van wegen, openbaar groen en aankoop, bouw en verbouwing van gebouwen, 
waaronder accommodaties op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en recreatie. 
Onder de materiële vaste activa worden volgens BBV, Art. 35 afzonderlijk opgenomen: 
 
1. Investeringen met een economisch nut; 
2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 

heffing kan worden geheven; 
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.  
 
 
1. Investeringen met een economisch nut: 
Investeringen hebben economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er is een markt voor), 
en/of indien ze kunnen bijdragen aan het verkrijgen van middelen. Bijvoorbeeld door het 
vragen van rechten, heffingen, leges, prijzen of huren. 
Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Dat een gemeente 
ervoor kiest ergens geen of geen kostendekkend tarief voor te heffen, is niet relevant voor de 
vraag of een actief economisch nut heeft. 
Een vergelijkbare redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid 
de activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil of 
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kan verkopen. Dit betekent onder andere dat alle gebouwen een economisch nut hebben, er 
is immers een markt voor gebouwen. 
Software wordt als materieel vast actief met economische nut beschouwd, omdat het nut 
zich over meerdere jaren uitstrekt (cf. Notitie Software (2007), Commissie BBV).  
 
1a. Investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijke functie: 
Op basis van de notitie Vastgoed van de commissie BBV kan het vastgoed met een 
economische nut worden ingedeeld in de categorieën ‘met een maatschappelijke functie’ en 
‘met een bedrijfseconomische functie’. Bij vastgoed ‘met een maatschappelijke functie’ gaat 
het bijvoorbeeld om het gemeentehuis, maar ook om gebouwen of terreinen met 
een maatschappelijk functie op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur, welzijn, 
maatschappelijke opvang en / of zorg.  
 
Kenmerk van vastgoed met een maatschappelijke functie is dat bij een negatief exploitatie 
saldo er feitelijk sprake is van een duurzame afdekking van deze negatieve exploitatie. Bij 
vastgoed ‘met een  bedrijfseconomische functie’ gaat het om vastgoed dat door de 
decentrale overheid wordt gehouden om minimaal kostendekkendheid te realiseren en/of om 
bewust waardestijgingen te realiseren. 
De gemeente is dus niet verplicht dit onderscheid te maken, maar geadviseerd wordt dit 
onderscheid (indien aanwezig) wel te maken, ter voorkoming van onnodige 
waardebepalingen per balansdatum.  
Voorstel is om uit te gaan van een duurzaam beheer voor vastgoed met een 
maatschappelijke functie. 
 
2. Investeringen met een economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven 
Voor een aantal investeringen met economisch nut kan een heffing worden geheven ter 
bestrijding van de kosten. Voor deze investeringen is, met ingang van het jaar 2014, een 
afzonderlijke rubriek binnen de materiële vaste activa gemaakt. 
Onder deze rubriek vallen onder meer investeringen ten behoeve van de riolering, ten 
behoeve van het ophalen van huisvuil (afvalstoffen) en die inzake de gemeentelijke 
begraafplaats(en). Ter bestrijding van deze kosten kan een heffing worden geheven in de 
vorm van rioolheffing, afvalstoffenheffing en begraafrechten. 
 
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
Onder investeringen in de openbare ruimte met een (meerjarig) maatschappelijk nut worden 
verstaan investeringen die geen middelen genereren en (vooralsnog) niet verhandelbaar zijn, 
maar wel duidelijk een publieke taak vervullen. 
Voorbeelden hiervan zijn: de aanleg/ inrichting van wegen, pleinen, waterwegen, civiele 
kunstwerken en openbaar groen. 

2.4 Financiële vaste activa (art. 36 BBV) 
Financiële vaste activa vertegenwoordigen een financiële waarde of bezit. Te denken valt 
hierbij aan leningen en deelnemingen (kapitaalverstrekkingen) bijvoorbeeld in de vorm van 
aandelen. Artikel 36 BBV geeft een limitatieve opsomming van wat wordt verstaan onder 
financiële vaste activa. 

3 Waarderingsgrondslagen 

3.1 Algemeen 
Bij de waardering en waarderingsgrondslagen (BBV Art. 63, 64 en 65) gaat het om de 
waardebepaling van activa en de regels die daarvoor gelden. Het gaat hierbij om de 
waardering van balansposten, teneinde een reëel beeld te krijgen van de vermogenspositie 
van de gemeente. In het kort kunnen deze regels als volgt worden weergegeven: 
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1. Het toerekeningsbeginsel moet in acht worden genomen (matchingsprincipe); 
2. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs; 
3. Bij de waardering van de vaste activa wordt rekening gehouden met waarde-

vermindering, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is; 
4. Beschikkingen over reserves ter vermindering van de boekwaarde van een investering 

zijn niet toegestaan. Reserves mogen wel worden gebruikt ter dekking van 
kapitaallasten; 

5. Bijdragen van derden ten behoeve van het actief moeten in mindering worden gebracht 
op de boekwaarde; Hieronder vallen (onder voorwaarden) ook de bijdragen vanuit een 
BIE (bouwgrond in exploitatie), zoals opgenomen in de Notitie Riolering van de cie BBV. 

6. Bijdragen uit een voorziening op basis van Artikel 44, lid 1d (dat wil zeggen in de heffing 
begrepen ‘gespaarde’ bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen) moeten 
direct in mindering worden gebracht op de boekwaarde van de investering (zie paragraaf 
3.5). 

 

3.2 Beginselen ten aanzien van activa 
In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren 
waarop ze betrekking hebben. Door deze toerekening wordt het inzicht in de kosten van 
producten bevorderd. Het toerekeningsbeginsel in het stelsel van baten- en lasten is voor 
gemeenten belangrijk, omdat veel gemeenten omvangrijke investeringen hebben die van 
jaar tot jaar kunnen fluctueren. 
Het BBV geeft nog een aantal van belang zijnde beginselen. Zo is er sprake van het beginsel 
van de bestendige gedragslijn. Dit betekent dat alleen wegens gegronde redenen 
waardering op andere gronden mag geschieden, dan die welke in voorgaande jaren zijn 
toegepast. Met betrekking tot de activa geldt dit bijvoorbeeld voor de grondslagen van 
afschrijving. 
Om pragmatische redenen wordt vaak een minimumomvang voor een investering 
aangehouden. Dit is op grond van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische beginselen 
toegestaan, rekening houdend met de administratieve werkzaamheden en het verkregen 
extra inzicht. 
Binnen de gemeente Ouder-Amstel worden investeringen onder de volgende voorwaarden 
geactiveerd: 
 
a. als het investeringsobject een uitgave van € 25.000 of hoger betreft; 
 
b. als een samengesteld investeringsobject of groep objecten, waarvan de afzonderlijke 

uitgaven niet boven de € 25.000 uitkomen, een totale, gezamenlijke waarde van 
minimaal € 25.000 omvat. Dit onder de voorwaarde dat de investeringen een 
gelijksoortige functie dienen. Als voorbeeld: computers en meubilair. 

 
c. Gronden moeten altijd worden geactiveerd! 
 
De gemeente Ouder-Amstel kan bij het activeren van activa met een economisch nut (tot op 
zekere hoogte) de componentenbenadering toepassen. Dat wil zeggen dat een investering 
kan bestaan uit meerdere onderdelen die afzonderlijk geactiveerd worden en verschillende 
gebruikstermijnen hebben. Deze benadering vloeit voort uit het BBV en zorgt ervoor dat de 
kosten van investeringen beter worden toegerekend aan de verwachte toekomstige 
gebruiksduur van de activa componenten (denk aan de technische installatie van een 
gebouw). 
Als de vervanging van een investeringen plaatsvindt via onderhoudsvoorzieningen wordt 
deze van de componentenbenadering uitgesloten.  
In principe wordt niet uitgegaan van de componentbenadering, tenzij er goed argumenten 
zijn dit wel te doen. In het investeringsvoorstel worden de voor- en nadelen in beeld gebracht 
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op basis waarvan de raad een besluit neemt. Een component met een waarde kleiner dan € 
25.000 wordt niet afzonderlijk vastgelegd 

3.3 Waardering tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs (Art. 63 BBV) 
Aangeschafte vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, die de inkoopprijs 
en bijkomende kosten omvat, exclusief BTW (mits terug vorderbaar of compensabel). 
Vervaardigde vaste activa worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs waarin naast 
de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de rechtstreeks aan de 
vervaardiging toe te rekenen kosten, ook wordt opgenomen een redelijk deel van de 
indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan 
worden toegerekend (bijvoorbeeld rente tijdens de bouw). Dit laatste indien de financiering 
(gedeeltelijk) met vreemd vermogen plaatsvindt.  
 
De interne uren, overhead en rentelasten mogen dus in de vervaardigingsprijs worden 
meegenomen. Binnen de gemeente Ouder-Amstel kunnen de directe uren inclusief overhead 
aan de investering toegerekend (op basis van een voorcalculatorisch berekening).  
Bij het activeren wordt geen rekening gehouden met een restwaarde. 
Bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief moeten in mindering worden 
gebracht op de boekwaarde van de investering op de balans. Hieronder vallen ook (onder 
voorwaarden) de bijdragen vanuit een grondexploitatie. 

3.4 Waardering activa met economisch nut (Art. 59 BBV) 
Alle investeringen met een meerjarig economisch nut moeten voor het bedrag van de 
investering worden geactiveerd. Een uitzondering vormen kunstvoorwerpen met 
cultuurhistorische waarde, die niet mogen worden geactiveerd. 
Beschikkingen over reserves ter vermindering van de aanschafwaarde of boekwaarde van 
een investering zijn niet toegestaan. Door het activeren van de gehele investering op de 
balans, houdt de Raad beter inzicht in de eigen vermogenspositie. 
Een reserve kan wel gebruikt worden ter dekking van kapitaallasten in de exploitatie. 
Bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief moeten in mindering worden 
gebracht op de boekwaarde van de investering op de balans. Hieronder vallen ook bijdragen 
vanuit een grondexploitatie. 

3.5 Waardering activa met economisch nut en heffing (Art. 59 BBV) 
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven, moeten worden geactiveerd. 
De wetgever heeft in de BBV-wijzigingen van 2013 ervoor gekozen om de route van deze 
investeringen, in samenhang met de ontvangen bijdragen in de heffingen voor toekomstige 
vervangingsinvesteringen, apart zichtbaar te maken op de balans, in afzonderlijke 
categorieën. Dit betekent het volgende: 
 
Vervangingsvoorziening 
Indien de gemeente in de riool- of afvalstoffenheffing bijdragen heeft opgenomen voor 
toekomstige vervangingsinvesteringen, moeten de verkregen gelden in een 
vervangingsvoorziening worden opgenomen (Art. 44 lid 1d BBV). Deze bijdragen zijn 
beklemd voor het betreffende doel en staan niet vrij ter beschikking van de raad. 
Op het moment dat de daadwerkelijke vervangingsinvestering plaatsvindt, wordt de 
investering geactiveerd en moet de vervangingsbijdrage uit de voorziening in mindering 
worden gebracht op de vervangingsinvestering (Art. 62, lid 3 BBV). Het direct in mindering 
brengen van een voorziening op een investering betreft een afboeking in de balanssfeer. 
Hiermee blijft in de staat van activa de investeringen en de cumulatieve waardevermindering 
in beeld. 
Tot op heden is in Ouder-Amstel niet voor deze methode gekozen. Op basis van bijstelling 
van het GRP in 2017 wordt dit opnieuw beoordeeld. 
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Ook wanneer de in de heffing begrepen jaarlijkse bijdragen voor toekomstige 
vervangingsinvesteringen (‘spaarbedragen’) precies gelijk zijn aan de jaarlijkse 
vervangingsinvesteringen moeten de spaarbedragen als last worden geboekt (dotatie aan de 
voorziening) en wordt vervolgens de daarmee gevormde voorziening afgeboekt op de 
geactiveerde vervangingsinvesteringen. 
 
Wanneer van een vervangingsinvestering een boekwaarde resteert, dan schrijft de 
gemeente Ouder-Amstel hier niet op af, maar worden ’spaarbedragen’ die in latere jaren 
worden ontvangen op de boekwaarde afgeboekt. 
 
Investeringen in riolering worden, daar waar de gemeente een actief grondbeleid voert, ten 
laste van de grondexploitatie gebracht en worden vergoed via de grondprijs bij verkoop, 
oftewel bijdragen van derden. Idem bij het sluiten van overeenkomsten bij een passief 
grondbeleid. De gemeente moet deze bijdragen van derden op grond van artikel 62, lid 2 op 
de investering in mindering brengen. 
De Commissie BBV heeft bovenstaande verwerkt in de Notitie Riolering van 2014 en de 
Bijlage notitie riolering van 2012. 

3.6 Waardering activa met maatschappelijk nut (Art. 59 BBV) 
Het BBV geeft aan, dat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
moeten worden geactiveerd.  
Hiermee wordt bevorderd, dat de kosten van de investeringen ten laste komen van de 
burgers en bedrijven, op het moment dat zij er nut van hebben. 
Dit geldt voor de investeringen ingaande het jaar 2017.  
Dit betekent dat beschikkingen over reserves ter vermindering van de aanschafwaarde of 
boekwaarde van een investering niet meer plaatsvinden en dat bijdragen van derden die in 
directe relatie staan met een actief in mindering worden gebracht op de boekwaarde van de 
investering. Dit is verwerkt in de begroting 2017. 

3.7 Duurzame waardeverminderingen van vaste activa (Art. 65 BBV) 
Na verloop van tijd kan de waarde van een actief zijn veranderd ten opzichte van de 
boekwaarde ervan op de balans. Herwaardering van activa (naar een hogere waarde) is niet 
toegestaan, omdat winst pas bij realisatie mag worden genomen (realisatie principe). 
Afwaardering van activa wordt in de meeste gevallen eveneens niet toegestaan, waardering 
geschiedt immers tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  
Onder bepaalde voorwaarden zijn bijzondere waardeverminderingen toegestaan of verplicht. 
Het betreft hier bijvoorbeeld waardeverminderingen als gevolg van wijzigingen in de 
technische of economische levensduur, bijvoorbeeld als gevolg van schade of 
milieuvervuiling of waardevermindering als gevolg van conjunctuurinvloeden. 
 
Bij de afweging of een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord, speelt de 
bestuurlijke intentie een belangrijke rol. Indien het de bestuurlijke intentie is om vastgoed met 
een maatschappelijke functie duurzaam te exploiteren dan hoeft er in geen enkele situatie 
een duurzame waardevermindering te worden verantwoord. Indien bestuurlijk de intentie 
bestaat om het vastgoed met een maatschappelijke functie te verkopen of als de 
bestemming wijzigt naar vastgoed met een bedrijfseconomische functie, dan bestaat de 
mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord. Het is aan 
de gemeenteraad of het algemeen bestuur om over het beleid en de intentie van het 
vastgoed te besluiten. 
 
In het BBV is bepaald dat naar verwachting duurzame waardeverminderingen onafhankelijk 
van het rekeningresultaat in aanmerking moeten worden genomen (Art. 65, lid 1). Dit is 
mede ingegeven vanuit het voorzichtigheidsprincipe. 
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4 Afschrijvingsmethoden 

4.1 Afschrijven  
Afschrijven is het tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van een duurzaam 
productiemiddel (vast actief), volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte 
toekomstige gebruiksduur. Omdat in het stelsel van baten en lasten het nut van het vast 
actief zich uitstrekt over meerdere jaren, worden de lasten van het gebruik eveneens 
gedurende meerdere jaren ten laste van de exploitatie gebracht. Dit refereert naar het 
matchingsprincipe en gebeurt in de vorm van afschrijvingslasten. 
De verwachte toekomstige gebruiksduur van een actief wordt op het moment van investeren 
bepaald, op grond van de geschatte technische of economische levensduur. De technische 
levensduur duidt op de periode van technische bruikbaarheid. De economische levensduur 
geeft een indicatie van de (vaak kortere) periode van economisch rendabel gebruik. De 
verwachte toekomstige gebruiksduur van activa is ingeschat in een afschrijvingstermijn, 
vermeld in de afschrijvingstabel (paragraaf 4.4). 
 
Belangrijke uitgangspunten bij afschrijven zijn volgens Artikel 64 BBV: 
Onafhankelijk van resultaat 
De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 
Bestendige (=consequente) gedragslijn 
Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere grondslagen, 
dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden van de 
verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. 
Stelselmatig afschrijven 
Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een 
stelsel, dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. 
 

 Afschrijving vindt plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
daarmee van de nuttigheidsduur (matchingsprincipe); 

 

 Alleen op slijtende activa, activa met een beperkte gebruiksduur, wordt afgeschreven. Op 
grond, geen slijtend actief, is afschrijven niet toegestaan. 

 

 Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde (=beleidskeuze) 
 

 Naast afschrijving wordt rente berekend (verplicht bij externe financiering) over het 
geïnvesteerde vermogen. Gezamenlijk zijn rente en afschrijving de kapitaallasten van het 
actief. Tot en met 2017 zijn de investeringen in Ouder-Amstel gefinancierd met eigen 
vermogen, waardoor er geen sprake is van rentelasten. 

 

 Afschrijving over het investeringsbedrag vindt plaats met ingang van het eerste jaar, 
volgend op het jaar waarin de investering gereed is of in gebruik is gesteld (de eerste van 
deze is bepalend; moment van ingaan is een beleidskeuze) 

 

 Rentelasten (bij externe financiering) over het investeringsbedrag worden berekend met 
ingang van het eerste jaar volgend op het jaar van investeren (dus ook over 
onderhanden investeringen); is beleidskeuze. Deze keuze is tot en met 2017 niet van 
toepassing i.v.m. de financiering met eigen vermogen. 

 
Het is toegestaan om ter dekking van de kapitaallasten (= rente+ afschrijving) een 
dekkingsreserve kapitaallasten te vormen. 

4.2 Afschrijvingsmethoden 
Er wordt bij de overheid een aantal afschrijvingsmethoden toegepast: 
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Lineair afschrijven. Elk jaar wordt een gelijk bedrag afgeschreven, een vast percentage van 
het investeringsbedrag. Een gangbare redeneertrant is dat de boekwaarde op deze wijze 
gelijkmatig afneemt als gevolg van het gebruik. De totale kapitaallasten (afschrijving en 
rente) van de betreffende investering dalen. Door jaarlijks aflopende rentelasten, ontstaat er 
budget om stijgende onderhoudslasten bij ouder wordende activa op te vangen. 
 
Annuïtair afschrijven. Bij deze methode is er sprake van een jaarlijks gelijk bedrag voor 
rente en afschrijving. De rentelast is gedurende een langere periode de grootste component 
van de kapitaallasten en daalt in de loop van de gebruiksperiode steeds  
Afschrijvingsbeleid en waardering activa sneller, waardoor het in de kapitaallast begrepen 
deel voor afschrijving meer dan evenredig stijgt. 

4.3 Afschrijvingsmethoden gemeente Ouder-Amstel 
De gemeente Ouder-Amstel hanteert in principe de lineaire methode van afschrijven. De 
annuïtaire afschrijving kan worden gehanteerd voor die investeringen waarvan de 
exploitatielasten gedekt worden door bijdragen van derden om te komen tot een gelijkmatig 
kostenpatroon. Hiervoor moet de raad een gemotiveerde onderbouwing ter besluitvorming 
worden aangeboden. 
 
In de afschrijvingstabel (zie paragraaf 4.4) is per activa aangegeven welke 
afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Afwijking van de gehanteerde termijnen kan 
alleen indien de Raad hier expliciet toe besluit. 

4.4 Afschrijvingstermijnen 
Om de afschrijvingstermijnen uniform te hanteren en de verwachte toekomstige gebruiksduur 
in overeenstemming te brengen met de technische en/of economische levensduur, zijn per 
activagroep de volgende afschrijvingstermijnen opgenomen. Indien er een investering 
plaatsvindt die niet past binnen de kaders van deze tabel dan beslist de raad op basis van 
een voorstel van het college. 
 

Overzicht afschrijvingstermijnen ingaande 1-1-2017   

    

Omschrijving investering Afschrijvingstermijn 

  

Grond, Weg- en waterbouwkundige werken:  

waterbouwkundige werken 30 

Verhardingen (wegen, fietspaden, etc) 30 

kunstwerken (= viaducten, bruggen etc.) 30 

wegmeubilair 5 

groenvoorziening/bomen 15 

  

Gebouwen algemeen   

Gebouwen (permanent) 40 

Uitbreiding/renovatie/ingrijpende verbouwing 20 

Vloerbedekking en zonwering 10 

Kantoormeubilair: stoelen, kasten en bureaus 10 

Erfafscheidingen/hekwerken 10 

    

Installaties en apparatuur   

Lift- en verwarmingsinstallaties 15 

Beveiligingsinstallatie 10 
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Telefooninstallatie: centrale en toestellen 5 

Telefooninstallatie: bekabeling 15 

Geluidsinstallatie 6 

Tijdregistratiesysteem 5 

Airco's 10 

    

Tractie   

Zware vrachtwagen 8 

Lichte vrachtwagen 7 

Tractor 7 

Bestelwagen 7 

Zoutstrooier 8 

Sneeuwschuiver 10 

Rioolreiniger 7 

Shovel 10 

    

Onderwijs   

Herstraten schoolplein 10 

Onderwijsleerpakketten 10 

    

Sportvelden   

Kunstgrasvelden: onderlaag 20 

Kunstgrasvelden: toplaag 10 

Renovatie sportvelden 15 

Renovatie kunstgras- en verharde velden 10 

Hulpmaterieel 10 

Beregeningsinstallatie: leidingnet 20 

Beregeningsinstallatie: pompen en sproeiers 10 

Drainage 20 

    

Sportaccommodaties   

Vloer en inrichting sporthal 20 

Scheidingswanden sporthal 15 

Installaties en machines 10 

    

Afvalverwijdering   

Ondergrondse afvalcontainers 20 

Kca-depot 10 

Vloeistofdichte vloer 10 

Grofafvalbewerkers en -containers 10 

Wisselcontainers 10 

    

Riolering   

Onderheid riool 60 

Hemelwaterriool 40 

Drukriool/persleiding 30 
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Zwevend riool 20 

Schakelkasten 15 

    

Algemene begraafplaats Karssenhof   

Aanleg en inrichting 20 

Urnenmuur 10 

Grafbekisting 15 

Graflift 10 

    

Diversen   

Fundering hekwerk PIB 25 

    

4.5 Voorbehoud effecten vennootschapsbelasting 
 
Met ingang van 1 januari 2016 dienen gemeenten verantwoording af te leggen over het 
resultaat en vermogen van onder de vennootschapsbelasting (Vpb) vallende activiteiten. Ook 
gemeenten zijn dan onderhevig aan de vennootschapsbelasting. Het onderzoek naar de 
effecten van de vennootschapsbelasting voor de gemeente en het verder inrichten van de 
administratieve organisatie ervan, is nog in overleg met de Inspecteur der belastingen. Uit 
het onderzoek is de voorlopige conclusie getrokken dat de gemeente Ouder-Amstel geen 
activiteiten uitvoert die vallen onder duurzaam ondernemen gericht op resultaat en derhalve 
niet Vpb plichting is. 
In deze nota worden onder meer voor de activering, waardering en afschrijving van activa 
grensbedragen en -termijnen genoemd, waarvoor de gemeente heeft gekozen in het kader 
van het BBV en de gedragslijnen bij de verantwoording van het vermogen en resultaat in de 
jaarrekening. 
Het is mogelijk dat de administratieve richtlijnen in het kader van de BBV en die van de Vpb 
overeenkomen, maar ook dat die kunnen afwijken. 
Mochten de in deze nota vermelde onder- en bovengrenzen ten aanzien van de activering, 
waardering en afschrijving verschillen tussen BBV en Vpb, dan is het mogelijk dat deze 
alsnog herzien worden om standaardisatie te bevorderen. 
De vermelde onder- en bovengrenzen zijn dus onder voorbehoud. Dit heeft in ieder geval 
betrekking op: 
-de keuze voor € 25.000 als minimumgrens voor het activeren van investeringen; 
-de keuze voor de in paragraaf 4.4. vermelde afschrijvingstermijnen; 
-de keuze voor het activeren en waarderen van materiële vaste activa. 
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Bijlage 1: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten 

 
Basis: geldend dd 13-06-2017 
 
Artikelen of delen van artikelen van toepassing op deze nota: 
 
Artikel 1 
1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
p. investeringen met economisch nut: investeringen die verhandelbaar zijn en kunnen 
bijdragen aan het genereren van middelen 
 
Artikel 31  
Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij 
zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie onderscheidenlijk 
gemeente al dan niet duurzaam te dienen. 
 
Artikel 33  
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de 
financiële vaste activa 
 
Artikel 34  
In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio; 

b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief; 

c. bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

 
Artikel 35  
1. In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 
a. investeringen met een economisch nut; 

b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 

heffing kan worden geheven; 

c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

2 Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven. 

 
Artikel 36  

In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

a. kapitaalverstrekkingen aan: 

1. deelnemingen; 

2. gemeenschappelijke regelingen; 

3. overige verbonden partijen; 

b. leningen aan: 

1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering 

decentrale overheden; 
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2. woningbouwcorporaties; 

3. deelnemingen; 

4. overige verbonden partijen; 

c. overige langlopende leningen; 

d. uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; 

e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van 

één jaar of langer; 

f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 
Artikel 44  

1.Voorzieningen worden gevormd wegens: 

d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt 

geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b. 

 
Artikel 51  

In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de afschrijvingen 

worden berekend. 

Artikel 52  

1 In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk 

opgenomen: 

a. gronden en terreinen; 

b. woonruimten; 

c. bedrijfsgebouwen; 

d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken; 

e. vervoermiddelen; 

f. machines, apparaten en installaties; 

g. overige materiële vaste activa. 

2 In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in het eerste lid, 

gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken, voor 

zover van toepassing: 

a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; 

b. de investeringen of desinvesteringen; 

c. de afschrijvingen; 

d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief; 

e. afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen; 
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f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar. 

 
Artikel 59  
1 Alle investeringen worden geactiveerd. 

2 In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde 

niet geactiveerd. 

 

Artikel 60  

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd 

indien: 

a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; 

b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; 

c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; 

d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

 
Artikel 61  

Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien: 

a. er sprake is van een investering door een derde; 

b. de investering bijdraagt aan de publieke taak; 

c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is 

overeengekomen en; 

d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie 

onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen 

met de investering. 

 
Artikel 62  

1. Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd.  

2. In afwijking van het eerste lid worden de bijdragen van derden die in directe relatie staan 

met het actief op de waardering daarvan in mindering gebracht. 

3. In afwijking van het eerste lid moeten de voorzieningen, bedoeld in artikel 44, eerste lid, 

onder d, in mindering gebracht worden op de investeringen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, 

onder b. 

 
Artikel 63  

1. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

2. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 
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3. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 

hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden 

toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel 

van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief 

kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. 

4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als 

verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen 

registratiewaarde. 

5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe 

bestemming in de toelichting op de balans opgenomen. 

6. In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde toegestaan voor de 

activa van de Nazorgfondsen bedoeld in artikel 15.47 van de Wet milieubeheer. 

7. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van 

voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. 

8. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen 

en vorderingen verrekend. 

 
Artikel 64 
 
1 De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 

2 Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere 

grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden van 

de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht 

gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten en de lasten aan de 

hand van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het voorafgaande 

begrotingsjaar. 

3 Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een 

stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. 

4 In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, 

bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. 

5 In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, 

bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar.  

6 Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden, bedoeld in artikel 34, onderdeel c, is 

de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden 

wordt verstrekt. 

 
Artikel 65  
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1 Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk 

van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 

2 Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de 

marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

3 Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van 

buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. 
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Samenvatting 
Door het opstellen van een nota verbonden partijen wordt invulling gegeven aan een 

kader hoe de gemeente Ouder-Amstel wil omgaan met haar verbonden partijen en 

wat dit betekent voor de samenwerking met en beoordeling van de door de verbonden 

partijen aan te leveren beleidstukken, begroting en jaarstukken.  

De nota gaat voor het overgrote deel over gemeenschappelijke regelingen als 

verbonden partij (= bestuurlijk en financieel belang). Maar ook de andere 

samenwerkingspartners en de deelnemingen zijn in deze nota opgenomen. 

Hierbij is voor Ouder-Amstel de basis: we zijn SAMEN verantwoordelijk voor de doel-

realisatie! En we werken vanuit een basis van VERTROUWEN waarbij VERANTWOOR-

DING een onmisbaar onderdeel is. 

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De gemeente Ouder-Amstel heeft tot op heden geen nota verbonden partijen, 

deelnemingen en samenwerkingen Gemeente Ouder-Amstel -2017 (verder nota 

verbonden partijen). Het aantal verbonden partijen is beperkt en het zijn veelal 

zogenaamde collegeregelingen, die als verlengd lokaal bestuur een deel van de 

begroting en dus beleid uitvoeren.  

Een verbonden partij is vanuit het BBV gedefinieerd als een organisatie waar de 

gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk belang (zeggenschap) in heeft. 

 

Naast het belang van een goede regionale samenwerking met alle verbonden en niet 

verbonden partijen zijn er een aantal aspecten die maken dat in een kader wordt 

vastgesteld hoe de organisatie en het bestuur ‘kijkt’ naar en omgaat met de 

verbonden partijen. Een paar van de belangrijkste argumenten die ook worden 

genoemd in bijgaande nota zijn: 

 De maatschappelijk aandacht voor de kaderstellende en controlerende rol van de 

raad versus de rol van de verbonden partijen, veelal in de vorm van een 

gemeenschappelijke regeling.  

• De raad heeft in 2016 stilgestaan bij de gewenste informatievoorziening vanuit de 

verbonden partijen via het college aan de raad.  

• Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Dit in 

verband met onder andere de dualisering van het gemeentebestuur en de 

invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid.  

• In het BBV (besluit begroting en verantwoording) van maart 2016 is vastgelegd 

dat in de programma’s van de begroting beter zichtbaar moet worden welk deel 

van een programma wordt uitgevoerd door de inzet van een verbonden partij en 

welke risico’s hierbij mogelijk aanwezig zijn. Hiermee is er ook meer aandacht 

vanuit de provinciale toezichthouder en de accountant voor de verbonden partijen 
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Wat is er aan de hand? 
De gemeente Ouder-Amstel heeft, gezien vanuit continuering van de verbonden 

partijen, qua financieel belang geen grote risico’s in de verbonden partijen, al kan dat 

natuurlijk veranderen. Wel heeft de gemeente een groot belang bij een goede 

regionale samenwerking in de regio Amstelland- Meerlanden als in het grotere geheel 

van de Metropoolregio Amsterdam. Dit laatste is geen verbonden partij sec, maar wel 

van groot belang in de samenwerkingsrelaties.  

 

Dit betekent dat verbonden partijen in de geest van die samenwerking betrokken 

moeten zijn en samen met de gemeenten in deze samenwerking meewerken aan 

doelrealisatie regionaal en daarmee ook lokaal voor de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Hoewel de nota vooral gaat over verbonden partijen zijn hierin ook de niet verbonden 

partijen opgenomen, waarmee de gemeente een samenwerkingsrelatie heeft in 

bestuurlijke zin (alleen bestuurlijk belang) of waarin de gemeente een deelneming 

heeft.  

 

 

Wat gaan we doen? 
Met deze nota wordt een invulling gegeven aan de hiervoor genoemde ontwikkelingen 

en de kaderstelling en controlerende rollen, maar ook aan de dagelijkse sturing en 

beheersing en de daarbij behorende informatievoorziening tussen de gemeente en de 

verbonden partij. Hierbij is ook een toetsingskader ontwikkelt dat inmiddels 

gehanteerd wordt bij het beoordelen van de begroting en jaarstukken van de 

“verbonden partijen”.  

 

Hierbij is voor Ouder-Amstel de basis: we zijn SAMEN verantwoordelijk voor de 

doelrealisatie! En we werken vanuit een basis van VERTROUWEN waarbij 

VERANTWOORDING een onmisbaar onderdeel is. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het is mogelijk deze nota achterwegen te laten en per verbonden partij en per 

beleidsdocument, begroting en jaarstukken een afzonderlijke toetsing uit te voeren en 

te bepalen hoe de gemeente zich verhoudt tot verbonden partij en visa versa. Dit 

maakt de beoordeling subjectiever en er bestaat de kans dat bepaalde punten minder 

of niet worden beoordeeld. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Geen extra middelen; in samenwerking met DUO is ook afgesproken dat per 

verbonden partij voor de drie gemeenten één financieel adviseur de drie gemeenten 

ondersteunt om uitvoering te geven aan deze nota. De inhoudelijke beoordeling van 

de verbonden partijen ligt primair bij de gemeente Ouder-Amstel. 
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Gemeente Ouder-Amstel en DUO+. En daarnaast zullen de verbonden partijen in het 

reguliere ambtelijke overleg worden geïnformeerd over onze toetsingskaders. 

 

Wat is het vervolg? 
De nota in uitvoering nemen.

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 
 
 

  

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2017, 

nummer 2017/49. 

 

 

BESLUIT : 
 

De nota verbonden partijen, deelnemingen en samenwerkingen Gemeente Ouder-

Amstel 2017, vast te stellen. 

 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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1 Aanleiding 
 
De gemeente Ouder-Amstel heeft tot op heden geen nota verbonden partijen. Het aantal verbonden 
partijen is beperkt en het zijn veelal zogenaamde collegeregelingen, die als verlengd lokaal bestuur 
een deel van de begroting en dus beleid uitvoeren. Hierbij is inhoudelijk de rol van de raad niet veel 
anders dan die bij uitvoering van de begroting door de eigen of de DUO+-organisatie. Al geeft de wet 
gemeenschappelijke regeling nauwkeurig aan wat de rol is van de raad.  
 
De gemeente Ouder-Amstel heeft ook qua financieel belang geen grote risico’s in de verbonden 
partijen, al kan dat natuurlijk veranderen. Wel heeft de gemeente een groot belang bij een goede 
regionale samenwerking in de regio Amstelland-Meerlanden als in het grotere geheel van de 
Metropoolregio Amsterdam. Dit laatste is geen verbonden partij sec, maar wel van groot belang in de 
samenwerkingsrelaties. Dit betekent ook dat verbonden partijen in de geest van die samenwerking 
betrokken moeten zijn en samen met de gemeenten in deze samenwerking meewerken aan 
doelrealisatie regionaal en daarmee ook lokaal voor de gemeente Ouder-Amstel. 
 
Naast het belang van een goede regionale samenwerking met alle verbonden en niet verbonden 
partijen zijn er een aantal aspecten die maken dat er een kader wordt vastgesteld hoe de organisatie 
en het bestuur ‘kijkt’ naar en omgaat met de verbonden partijen. Te noemen zijn: 

 Verbonden partijen i.r.t. de decentralisatie in het sociale domein; 

 De samenwerking in DUO+; 

 De maatschappelijk aandacht voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad versus 
de rol van de verbonden partijen, veelal in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. 
Meer en meer klinkt maatschappelijk de vraag op welke wijze de toezichthoudende rol in 
relatie tot een verbonden partij invulling wordt gegeven.  
Hierbij gaat het vaak niet over de financiële kant van de verbonden partij, maar wel of en hoe 
deze partij zijn bijdrage levert aan de doelrealisatie van de gemeente. 
Overigens kan een verbonden partij ook een private rechtspersoon zijn in de vorm van een 
NV, BV coöperatie etc. 

 De raad heeft in 2016 stilgestaan bij de gewenste informatievoorziening vanuit de verbonden 
partijen via het college aan de raad.  

 Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Dit in verband met 
onder andere de dualisering van het gemeentebestuur en de invoering van een 
bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid.  

 Vanuit het in control zijn van de organisatie is door de accountant aandacht gevraagd voor het 
inzichtelijk maken van de wijze van het toezicht op de verbonden partijen.  

 De provincie houdt toezicht op de verbonden partijen van gemeenten. In de brief van de 
provincie Noord-Holland van 23 april 2015 geeft zij aan dat zij toeziet of de wijzigingen in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen zijn doorgevoerd. 

 In het BBV (besluit begroting en verantwoording) van maart 2016 is vastgelegd dat in de 
programma’s van de begroting beter zichtbaar moet worden welk deel van een programma 
wordt uitgevoerd door de inzet van een verbonden partij en welke risico’s hierbij mogelijk 
aanwezig zijn. 

  
Met deze nota wordt een invulling gegeven aan deze ontwikkelingen en de kaderstelling en 
controlerende rollen, maar ook aan de dagelijkse sturing en beheersing en de daarbij behorende 
informatievoorziening tussen de gemeente en de verbonden partij. Hierbij is voor Ouder-Amstel de 
basis: we zijn SAMEN verantwoordelijk voor de doelrealisatie! En we werken vanuit een basis van 
VERTROUWEN waarbij VERANTWOORDING een onmisbaar onderdeel is. 
 
Voor het opstellen van deze nota is gebruik gemaakt van een gelijknamige nota in de gemeente 
Diemen en nog een aantal andere gemeenten.  
Tevens is gebruik gemaakt van andere rapporten zoals: 
“Grip op regionale samenwerking”, hierna ook zichtbaar geciteerd. 
“ Van tweeluik naar driehoeken” van de Wetenschappelijke raad voor Regeringsbeleid (WRR);  
Een citaat hieruit is: 
“ ….als het interne toezicht niet op orde is, zal de externe verantwoording van de organisatie ook te 
wensen overlaten en zullen externe toezichthouders vaak te laat zijn.”  
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Hiermee is aangegeven dat het van belang is dat we als gemeente weten of het interne toezicht bij een 
verbonden partij functioneert en op welke wijze de gemeente daar zicht op kan hebben resp. krijgen. 
Zoals al aangegeven doen we dat niet vanuit een wantrouwen, maar vanuit een wens om als 
organisatie in control te zijn en het bestuur goed en tijdig te informeren zowel vanuit de eigen 
organisatie als vanuit het verlengde lokale bestuur. 
 
Deelnemingen vallen gezien vanuit het BBV niet onder de noemer verbonden partijen. Toch zijn deze 
meegenomen in deze nota. Dit omdat weliswaar de lijnen van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden anders verlopen, maar qua beheersing het toetsingskader voor een groot deel zal 
overlappen. Voor de eenvoud hanteren we steeds de term verbonden partijen. Daar waar het 
significant afwijkt, is dit aangegeven. 
 

2 Beleidskaders 
 

2.1 Wettelijke beleidskaders  
De belangrijkste wettelijke kaders in relatie tot deze nota zijn:  
- Burgerlijk wetboek (Boek 2, rechtspersonen) 
- Gemeentewet (GW);  
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);  
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 
- Notities van de commissie BBV i.r.t. verbonden partijen. 
 
In het Burgerlijk wetboek (Boek 2, rechtspersonen), zijn de bepalingen opgenomen over de 
verschillende rechtspersonen waarin ook een gemeente kan deelnemen. Het gaat om naamloze 
vennootschappen (NV), besloten vennootschappen (BV), verenigingen, coöperaties en stichtingen. 
 
De Gemeentewet bepaalt dat het besluit (van het college) tot oprichting van een nv of bv, of een 
deelneming daarin, pas genomen kan worden nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om zijn 
wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.  
 
In de Wgr is opgenomen dat de gemeenteraad besluit tot het instellen van gemeenschappelijk 
regelingen. Ook het college kan voor de uitoefening van bepaalde bestuursbevoegdheden een 
gemeenschappelijke regeling aangaan (de zogenaamde collegeregeling), na verkregen toestemming 
van de gemeenteraad. Tevens geeft de Wgr de kaders aan rond de begroting en verantwoording van 
de gemeenschappelijke regelingen (zie ook bijlage 3) 
 
Het BBV bepaalt dat de gemeente in de begroting en het jaarverslag haar visie op de verbonden 
partijen opneemt alsmede de relatie tot en de uitvoering van de realisatie van de doelstellingen en de 
daarmee samenhangende risico’s. (zie ook bijlage 3) 
 
 

2.2 Landelijke handreiking 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Griffiers 
(VvG) hebben, in nauwe samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en 
Raadslid.nu, in het document “Grip op regionale samenwerking” acht gouden lessen opgenomen. 
Les 1 Werk alleen samen als dat noodzakelijk is voor betere oplossingen (effectiever, efficiënter, 

meer gedragen) voor burgers. 
Les 2 Vul de rol van de raad in op een manier die past bij het soort samenwerking. 
Les 3 Maak met het college op voorhand concrete afspraken over hoe het proces gaat lopen. 

Verwerk daarin afspraken over indicatoren voor beoordeling, over informatievoorziening en 
over momenten waarop de raad zijn invloed heeft. 

Les 4 Houd de samenwerkingsverhoudingen goed. Wees daarom open over de inhoud en over de 
sentimenten die achter uw opvattingen schuilgaan. 

Les 5 Wees zeer alert op de bevoegdheden die overgaan en op de invloed die het gemeentebestuur 
houdt binnen de samenwerking. 
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Les 6 Zoek uw collega’s in andere raden op. Verlengt lokaal bestuur vergt verlengende 
democratische controle. 

Les 7 Zorg voor expertise binnen de raad over wat samenwerking is en over hoe de samenwerking 
werkt. Laat u daarbij ondersteunen door de griffier. 

Les 8 Laat uw samenwerkingsverbanden regelmatig evalueren en bekijk of continuering noodzakelijk 
is. 

 

2.3 Regionale samenwerking 
 
MRA 
In onze regio is de metropoolregio (MRA) een steeds belangrijker samenwerkingsniveau geworden. Dit 
niveau wint verder aan kracht, omdat vanaf 1 januari 2017 de stadsregio (SRA) is afgebouwd tot een 
samenwerking rond verkeer & vervoer (Vervoerregio). Nadat eerder al de jeugdzorgtaken waren 
gedecentraliseerd vanuit onze stadsregio naar de gemeenten en de wettelijke status van de SRA was 
geschrapt.  
In de metropoolregio werken 32 gemeenten, twee provincies en de stadsregio samen aan ruimtelijke 
ontwikkeling, wonen, economie en verkeer en vervoer. De samenwerking is vorm gegeven door middel 
van een convenant. Via de werkafspraken in dit convenant wordt de samenwerking in de 
Metropoolregio Amsterdam wendbaar, integraal, transparant en voorspelbaar georganiseerd. Het 
convenant bevat geen juridisch afdwingbare verplichtingen. De MRA-agenda, een integrale actie-
agenda is voor de komende vier jaar de basis voor de samenwerking. 
 
 
Vervoerregio 
Conform de Wet afschaffing status Plusregio van 17 december 2014 concentreert de samenwerking 
van de 15 gemeenten van de Stadsregio per 1 januari 2017 zich tot verkeer en vervoer taken 
(voorheen stadsregio Amsterdam). Met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling leggen de 
gemeenten de juridische en financiële basis voor het continueren en versterken van de verkeer en 
vervoer samenwerking. De 15 gemeenten continueren het Convenant Verkeer en Vervoer uit januari 
2015, waarin we de samenwerking met de gemeenten Almere en Lelystad en de provincies Noord-
Holland en Flevoland organiseren. De Vervoerregio wordt gefinancierd uit de BDU (brede doel 
uitkering). 
 
 
Amstelland-Meerlandenoverleg  
Sinds 1984 wordt vanuit een Gemeenschappelijke Regeling samengewerkt binnen het Amstelland-
Meerlandenoverleg. Ouder-Amstel is hierbij een van de deelnemers. Partners zijn de gemeenten 
Diemen, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer.  
In 2013 is de strategische visie van het overleg aangescherpt. De AM-partners zetten de meerwaarde 
en kracht van het Amstelland-Meerlandenoverleg in voor een krachtig ontwikkelende regio en onze 
belangen daarbij. Het is voor de toekomst van de MRA en voor een krachtig bestuur nodig dat een 
balans bestaat tussen Amsterdam en de vier flanken van de metropoolregio. Het Amstelland-
Meerlandenoverleg vormt het platform aan de zuidflank van de MRA, een gebied met circa 350.000 
inwoners. Het Amstelland-Meerlandenoverleg vormt voor de MRA, de vervoersregio, de provincie en 
andere organisaties het aanspreekpunt voor de ontwikkeling van de zuidflank. Het platform wordt 
benut om onze gezamenlijke belangen te behartigen in de MRA en de vervoersregio. Uitgangspunt is 
dat het Amstelland-Meerlandenoverleg bestuurlijk blijft deelnemen in een geformaliseerd overleg met 
democratische legitimatie. 
 

2.4 Lokaal beleid 
In Ouder-Amstel stellen we voorwaarden aan onze samenwerkingsverbanden, te weten ons 
beoordelingskader. Deze bestaat uit drie onderdelen: voldoende inzicht in doelrealisatie en risico’s, 
voldoende waarborgen vanuit Ouder-Amstels perspectief en voldoende meerwaarde in geval van 
vrijwillige samenwerking. Het kader geldt voor zowel nieuwe als bestaande samenwerkingsverbanden. 
 
2.4.1 Voldoende inzicht in doelrealisatie en risico’s 
We hechten bij iedere samenwerking aan dat college en raad, vanuit hun eigen bevoegdheden, 
voldoende zicht houden in welke mate de verbonden partij bijdraagt aan de doelrealisatie van de 
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gemeente en of hierbij sprake is van risico’s in die doelrealisatie en/of in financieel technische zin. 
Ongeacht of de samenwerking vrijwillig of verplicht opgelegd is. Dit uit zich in drie voorwaarden: 
1. Tijdig en adequaat worden geïnformeerd en betrokken zijn bij relevante, actuele 

ontwikkelingen binnen de samenwerking; 
2. Tijdig ontvangen van de begroting en jaarstukken en indien nodig hierop een zienswijze geven; 
3. Een goed inzicht hebben in welke mate de doelen van belang voor Ouder-Amstel ook worden 

gerealiseerd en tijdig worden geïnformeerd als er sprake is van risico’s in beleidsmatige dan 
wel financieel technische zin. 

 
2.4.2 Voldoende waarborgen vanuit perspectief Ouder-Amstel 
In alle samenwerkingsverbanden willen we zo goed mogelijk onze visie borgen: 

 
“We willen in Ouder-Amstel een samenleving zijn, waarin we met elkaar verbonden zijn, ruimte is voor 
betrokkenheid en initiatief en waarin we samen optrekken om onze woon-en leefomgeving te 
verbeteren”.  
Het ondertekende convenant in relatie tot de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam is 
belangrijk voorbeeld om te komen tot de realisatie van onze doelen. 
 
2.4.3 Voldoende meerwaarde in geval van vrijwillige samenwerking 
Bij vrijwillige samenwerkingsverbanden geldt aanvullend dat iedere samenwerking meerwaarde moet 
hebben op een of meerdere van de onderstaande vlakken: 
1. Noodzakelijk ter realisatie van de gemeentelijke doelstellingen; 
2. Versterken van de organisatie; versterken van de kwaliteit en/of verminderen van de 

kwetsbaarheid); 
3. Financieel voordeel (efficiency). 
 

3 Algemene kenmerken verbonden partijen 
3.1 Begrippen 
Hieronder zijn een aantal begrippen opgenomen. Verderop in deze nota is een begrippenlijst 
opgenomen met alle begrippen. 
1. Verbonden partij: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 

een bestuurlijk en financieel belang heeft.” (artikel 1-1-b BBV) 
2. Gemeenschappelijke regeling: “een regeling tussen bepaalde bestuursorganen van 

verschillende lokale overheden waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden 
uitgevoerd worden zoals zijn opgenomen in de regeling vastgesteld door deze organen met als 
basis de wet gemeenschappelijke regelingen.”  

3. Deelneming: “Het financieren van (dus geld beschikbaar stellen voor) een onderneming”. 
Hierbij moet de Wet Markt en Overheid en (Europese regelgeving in verband met Staatssteun 
in acht worden genomen.  

4. Publiek-private samenwerkingsverband: “een samenwerkingsverband waarbij publieke en 
private partijen een gezamenlijk doel realiseren op basis van een heldere taak- en 
risicoverdeling met behoud van eigen identiteit.” Veelal vormgegeven in Commanditaire 
Vennootschappen (CV), Besloten- of Naamloze Vennootschappen (BV of NV) 

 

3.2 Verschillende rechtsvormen 
De verbonden partijen zijn in te delen in drie categorieën: publiekrechtelijke verbonden 
partijen, privaatrechtelijke verbonden partijen en publiek-private samenwerkingsverbanden. 
 
3.2.1 Publiekrechtelijke verbonden partijen 
Bij een publiekrechtelijke samenwerking betreft het taken die bij wet voorbehouden zijn aan de 
overheid. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld het verstrekken van vergunningen en het 
heffen van (gemeentelijke) belastingen. Hierbij is het doel om de efficiency en effectiviteit te vergroten 
en de kwetsbaarheid te verminderen. Deze vormen van samenwerking tussen verschillende 
overheden zijn geregeld via de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wgr.  
 
3.2.2 Privaatrechtelijke verbonden partijen 
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Een privaatrechtelijke samenwerking betreft een samenwerking voor taken die de gemeente uitvoert, 
maar die niet voorbehouden zijn aan de overheid. Te denken valt aan het exploiteren van een 
zwembad of het onderhoud van groen (planten, bomen en dergelijke) in de gemeente. Hiervan zijn de 
NV, de BV en de CV binnen de overheid de meest voorkomende vormen. Als de gemeente zowel een 
bestuurlijk belang heeft en een financieel belang is er sprake van een verbonden partij. Als slechts 
sprake is van één van deze twee is er wel een samenwerking, maar geen verbonden partij in de zin 
van het BBV. 
 
3.2.3 Publiek-private samenwerkingen 
Bij een publiek-private samenwerkingsverband betreft het een taak waarbij publieke en private partijen 
gezamenlijk een doel realiseren. Dit op basis van een heldere taak- en risicoverdeling met behoud van 
eigen identiteit. Het is daarom van belang dat de gemeente en de private partij samenwerken op basis 
van duidelijke, contractueel vastgelegde afspraken waarin is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk 
is, wie welke risico’s draagt en wie welke kosten draagt. Ook hier zijn de BV, de NV of de CV de meest 
voorkomende rechtsvormen of combinaties hiervan. Veelal heeft de gemeente dan zowel een 
bestuurlijk als een financieel belang en is er sprake van een verbonden partij. 
 

3.3 Rolverdeling 
3.3.1 Rol van de gemeenteraad 
Zoals gesteld heeft de gemeenteraad binnen de gemeente een kaderstellende en controlerende taak. 
Zij stelt de bestuurlijke kaders vast door middel van de gemeentelijke begroting en de vaststelling van 
de beleidskaders. De gemeentelijke jaarstukken en de evaluatie van de beleidskaders vormen de 
basis voor de controlerende taak.  
De kaderstellende rol van de raad komt naar voren in de goedkeuring bij een voorstel voor het 
aangaan van een samenwerking (veelal een gemeenschappelijke regeling) en bij het 
begrotingsmoment van een gemeenschappelijke regeling (= wettelijk geregeld). 
 
De controlerende taak met betrekking tot verbonden partijen houdt in, dat de gemeenteraad nagaat 
resp. zich laat informeren of de samenwerking tussen de gemeente en een verbonden partij 
plaatsvindt binnen de gestelde kaders en vooral of deze bijdraagt aan de doelrealisatie die met die 
samenwerking wordt beoogd met een voldoende beheersing van de risico’s. 
 
De vragen voor de raad kunnen zijn:  
1. Zijn de kaders in relatie tot de verbonden partij nog steeds actueel? 
2. Worden de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen binnen deze kaders 

gerealiseerd? 
3. Zijn de (bestuurlijke) risico’s in relatie tot de verbonden partij aanvaardbaar en beheersbaar? 
4. Wordt de raad tijdig, juist en volledig geïnformeerd? Hierbij loopt de reguliere informatie via het 

college.  
5. Is er aanleiding om het bestuur van een verbonden partij uit te nodigen de raad rechtstreeks te 

informeren. Hierbij gaat het om situaties waarbij de raad vermoedens/aanwijzingen heeft van 
een tekortschietend bestuur van een verbonden partij.  

6. Is er aanleiding vanuit een verbonden partij inhoudelijk geïnformeerd te worden; een 
uitnodiging of een aanbod hiertoe loopt via het college. 

7. Is er een aanleiding om de deelname aan of sturing op de verbonden partij te wijzigen of te 
beëindigen? 

 
3.3.2 College van Burgemeester en Wethouders 
Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke begroting binnen de door de 
raad vastgestelde kaders. Indien het college kiest voor uitvoering van een deel van de begroting door 
een verbonden partij, is het de taak van het college om als opdrachtgever zicht te houden op de 
uitvoering, prestaties, kosten en risico’s van de verbonden partij. In relatie tot verbonden partijen heeft 
het college bovendien als eigenaar de taak om de continuïteit en de risico’s van de verbonden partij te 
bewaken, te beheersen en waar nodig bij te sturen.  
 
Door het aangaan van een verbonden partij komt het college in een andere positie ten opzichte van de 
uitvoering. Vaak heeft het college, in verhouding tot de interne organisatie, minder directe invloed en 
dient zij daardoor anders aandacht te schenken aan toezicht en verantwoording. Het college heeft 
daarbij de taak om de gemeenteraad in de positie te brengen en te houden in de hiervoor benoemde 
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rol van de gemeenteraad. In alle gevallen moet zowel college als de verbonden partij gericht zijn en 
blijven op de doelrealisatie die is beoogd door het oprichten van een verbonden partij. 
 
3.3.3 Portefeuillehouder 
Een wethouder of de burgemeester die zitting heeft in het Dagelijks Bestuur en/of het Algemeen 
Bestuur, vertegenwoordigt hier de opdracht van het college. De portefeuillehouder heeft enerzijds als 
taak de belangen van Ouder-Amstel te behartigen in het bestuur, maar als (mede)eigenaar ook de 
belangen van de verbonden partij te behartigen. 
De rollen van opdrachtgever en eigenaar kunnen met elkaar conflicteren en daarom is het van belang 
dat deze twee rollen worden onderscheiden en in de voorbereiding van een vergadering en ook 
expliciet door de portefeuillehouder in beeld worden gebracht. Ook hier geldt dat samenwerking binnen 
de verbonden partij gericht moet zijn op de doelrealisatie van de betrokkenen in de verbonden partij. 
 
 
3.3.4 Ambtelijke organisatie 
De ambtelijke organisatie heeft een belangrijke rol om het bestuur te ondersteunen om op de 
verbonden partijen te sturen. Het ondersteunt het bestuur met informatieverstrekking, advisering en 
onderhoudt contact met de verbonden partij. 
 
Daarnaast vindt er ambtelijke afstemming en beheersing over producten en diensten van de 
verbonden partijen plaats. Hierbij wordt zoveel als mogelijk samengewerkt met andere deelnemers in 
verbonden partij. Hierbij worden de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en college in acht 
genomen. 
De opdrachtgeversrol en de eigenaarsrol worden ook in de organisatie zoveel als mogelijk 
onderscheiden. Hierbij zal de opdrachtgeversrol vanuit de doelrealisatie worden belegd in de 
organisatie van Ouder-Amstel (beleidsmedewerkers) en de eigenaarsrol ligt bij de 
budgethouders/coördinatoren. Vanuit DUO+ is er een belangrijke adviesfunctie (m.n. financieel en 
juridisch) op de eigenaarsrol, die deze rol efficiënt invult voor de drie gemeenten. 
 
 

4 Sturing en controle 
De informatie van de verbonden partijen en de sturing hierop is een onderdeel van de planning & 
controlcyclus (p&c-cyclus) van Ouder-Amstel. De p&c-cyclus van Ouder-Amstel ziet er als volgt uit: 

 
 
De informatie vanuit de verbonden partijen verwerken we in de (evaluatie van) beleidsnota’s en de 
documenten van de P&C cyclus. 
 

5 Sturingsinstrumentarium  
De verbonden partijen van Ouder-Amstel variëren sterk in hun financiële en bestuurlijke belangen en 
risico’s. Dit betekent ook een variatie in de wijze en intensiviteit van sturing en toezicht. Ouder-Amstel 
gebruikt sturing- en toezichtpakketten. Om te bepalen welk pakket op een verbonden partij van 

Plan:
Coalitie-akkoord

beleidskaders

Begroting

Do:
Uitvoering

Check:
Nieuwsbrieven; 

bestuursrapportage

Jaarstukken

Act:

bijstellen (beleids) 
kaders; 

begrotingswijzigingen
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toepassing is wordt ieder jaar gelijktijdig met de voorbereiding van de begroting een risicoanalyse 
uitgevoerd. Deze analyse leidt tot een risicoclassificatie van alle verbonden partijen. Het definitieve 
vaststellen van de analyse gebeurd bij het vaststellen van de begroting. Aan de hand van de 
classificatie wordt per verbonden partij een risicoprofiel bepaald. Het risicoprofiel is een indicator voor 
het sturing- en toezichtpakket waarvan gebruik wordt gemaakt. 
 
Het schema hieronder geeft weer hoe wordt gekomen tot de gewenste sturing en toezicht. 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Bepalen  
risicoprofiel 

Bepalen  
sturingsintensiteit 

Bepalen 
maatwerk 

Bepalen 
instrumentarium 

 

5.1 Risicoprofielen 
Ouder-Amstel onderscheidt drie risicoprofielen: 
1. Laag 
2. Gemiddeld 
3. Hoog 
 
 
Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het risicoprofiel van een verbonden partij te bepalen, wordt een analyse van de financiële en 
bestuurlijke risico’s van de verbonden partij uitgevoerd. De analyse vindt plaats door het beantwoorden 
van een aantal hulpvragen. 
 
5.1.1 Financiële risicoanalyse 
In het onderstaande schema is weergegeven op welke manier de financiële analyse wordt uitgevoerd. 
De scores op de vier vragen worden geanalyseerd. Wanneer overwegend ‘laag’ is gescoord, is de 
conclusie van de financiële risico’s ook ‘laag’. De vragen zijn nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel voor 
het doen van een analyse, omdat niet alle vragen geheel kwantificeerbaar zijn. Daardoor is discussie 
over de scores mogelijk. 
 

 
Laag Gemiddeld Hoog 

1. Wat is de jaarlijkse financiële bijdrage? < € 100.000 > € 100.000  
< € 300.000 

> € 300.000 

2. Is het weerstandsvermogen in de verbonden partij 100% > 50% < 100% < 50% 

Strategisch risico 
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Gemiddeld Laag Hoog 
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toereikend? 

3. Is er een sluitende meerjarenbegroting? Ja  Nee 

4. Wat is de solvabiliteit? > 60% > 30% < 60% < 30% 

5. Wat is het financiële risico bij uittreding of beëindiging? < € 75.000 > € 75.000 
< € 150.000 

> € 150.000 

 
 
 
 
5.1.2 Strategische risicoanalyse 
In het onderstaande schema is weergegeven op welke manier de strategische analyse wordt 
uitgevoerd. De scores op de vijf vragen worden geanalyseerd. Wanneer overwegend ‘laag’ is 
gescoord, is de conclusie van de strategische risico’s ook ‘laag’. De vragen zijn nadrukkelijk bedoeld 
als hulpmiddel voor het doen van een analyse, omdat niet alle vragen geheel kwantificeerbaar zijn. 
Daardoor is discussie over de scores mogelijk. 
 

 
Laag Gemiddeld Hoog 

1. In hoeverre komt het belang van de verbonden partij 
overeen met dat van Ouder-Amstel? 

Volledig Gedeeltelijk Minimaal 

2. Is er invloed op de besluitvorming in de verbonden 
partijen? 

Veel Gemiddeld Weinig 

3. Zijn er duidelijke afspraken over de te leveren prestaties? Ja Gedeeltelijk Nee 

4. Is er sprake van tijdige en duidelijke 
informatieverstrekking? 

Ja Gedeeltelijk Nee 

5. In hoeverre zijn de te leveren prestaties van invloed op de 
realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen? 

Minimaal Gemiddeld Maximaal 

 
 
5.1.3 Bepaling mate van sturing 
Nadat de financiële en de strategische risico analyse hebben plaatsgevonden wordt aan de hand van 
deze twee scores een eindanalyse gegeven. De indicator voor het bepalen van de juiste mate van 
sturing is daarmee gegeven. In paragraaf 5.2 zijn de verschillende mate van sturing opgenomen. 
 

1. Laag Reguliere sturing 

Aanvullende sturing 2. Gemiddeld Uitgebreide sturing 

3. Hoog Intensieve sturing 

 
 

5.2 Mate van sturing 
5.2.1 Algemeen 
Bij het ontvangen van documenten van de P&C cyclus van een verbonden partij wordt bij de 
beoordeling hiervan gebruik gemaakt van een beoordelingsformat (zie bijlage 4). Hiermee wordt 
inzichtelijk gemaakt op welke wijze de beoordeling van de P&C documenten plaatsvindt en wat de 
uitkomst van een beoordeling is. Dit format is geen doel op zich, maar een instrument ter 
ondersteuning. Tevens geeft het inzage in de werking van de interne controle. 
 
5.2.2 Reguliere sturing 
Reguliere sturing is de meest standaard wijze van sturing en informeren. Deze sturing wordt gebruikt 
voor verbonden partijen met het risicoprofiel 1 (laag). 
 
De onderstaande sturingsinstrumentarium wordt hierbij gehanteerd: 
a. Het college bespreekt de begroting en de jaarrekening van een verbonden partij met ambtelijk 

advies en voorzien van het beoordelingsformat; 
b. De instemming op de ontwerp-begroting van de verbonden partij wordt als hamerstuk 

geagendeerd in de gemeenteraad1 (er is in principe geen zienswijze door de raad); de 
                                                      
1 NB: omdat in Ouder-Amstel een verbonden partij meestal een gemeenschappelijke regeling betreft is er sprake van een 

begroting die volgens de Wgr aan de raad voor zienswijze wordt aangeboden. Indien er sprake is van een private rechtspersoon 

dan is er meestal geen begroting, tenzij dit in de samenwerkingsafspraken is overeengekomen. 
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ontwerp-jaarstukken van de verbonden partij worden ter kennisneming aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

c. In de begroting is in de paragraaf Verbonden partijen het actuele risicoprofiel, de mate van 
sturing en de eventuele aanvullende sturing opgenomen; 

d. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd in de paragraaf Verbonden partijen; 
e. Er is een actieve informatieplicht: bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen informeert het 

college de gemeenteraad; 
 
5.2.3 Uitgebreide sturing 
Uitgebreide sturing bestaat uit de sturings- en toezichtsmiddelen van reguliere sturing, aangevuld met 
de onderstaande middelen. Dit pakket wordt gebruikt voor de verbonden partijen met het  
risicoprofiel 2 (gemiddeld). 
 
De aanvullende sturingsinstrumentarium zijn: 
f. Het college legt de begrotingen van de verbonden partijen ter zienswijze voor aan de raad; 
g. De jaarstukken van de verbonden partij worden in de gemeenteraad geagendeerd. 
h. Het college bespreekt alle p&c-documenten van de verbonden partij voorzien van ambtelijk 

advies; Bij grote afwijkingen tussen begroting en verantwoording of bij hoge risico’s worden 
deze ook geagendeerd in de raad. 

i. Er is een hogere frequentie van bestuurlijke en ambtelijke overleggen. 
 
5.2.4 Intensieve sturing 
Intensieve sturing bestaat uit de sturings- en toezichtsmiddelen van de reguliere- en uitgebreide 
sturing, aangevuld met de onderstaande middelen. Het wordt gebruikt voor de verbonden partijen met 
het risicoprofiel 3 (intensief). 
 
De aanvullende sturingsinstrumentarium zijn: 
j. Het college informeert de gemeenteraad over de p&c-documenten van de verbonden partij; 
k. Er is een hogere frequentie van bestuurlijke en ambtelijke overleggen; 
l. Er vindt een actieve kaderstellende dialoog plaats tussen de gemeenteraad, het college en de 

verbonden partij, door bijvoorbeeld de directie/dagelijks bestuur van de verbonden partij uit te 
nodigen in de gemeenteraad (via het college). 

 
5.2.5 Aanvullende sturing 
Wanneer het college of de raad dit wenst en wanneer de financiële en strategische 
risicoanalyse hiertoe aanleiding geven, kan aanvullende sturing worden ingezet uit de middelen die 
beschikbaar zijn vanuit alle sturingsinstrumentarium (reguliere, uitgebreide en/of intensieve sturing).  
 
De inzet van aanvullende sturing is bijvoorbeeld denkbaar in het geval het risicoprofiel van een 
verbonden partij laag, maar vanwege politiek/bestuurlijke redenen het wenselijk is om één of meerdere 
instrumenten uit de uitgebreide of intensieve sturing in te zetten. De instrumenten van de reguliere 
sturing wordt dan ingezet, met daarbij aanvullend bijvoorbeeld het organiseren van een actieve dialoog 
tussen raad en de verbonden partij. 
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Begrippenlijst 
 
Begrip Uitleg 

Algemeen Bestuur Een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van de 
verbonden partij leidt en regelt. 

Ambtelijke organisatie De gemeentesecretaris of een medewerker van Ouder-Amstel of de DUO+ 
organisatie die een advies/beheerrol heeft in relatie tot de verbonden partijen 

Bestuurlijk belang Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde 
van stemrecht. 

Dagelijks Bestuur Bestuursorgaan waarvan de leden worden gekozen uit het Algemeen Bestuur, 
verantwoordelijk voor de dagelijkse meer uitvoerende taken.  

Deelneming Het financieren van (dus geld beschikbaar stellen voor) een onderneming om 
daarmee invloed uit te kunnen oefenen in het beleid van die onderneming. 

Financieel belang Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als 
de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor 
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van 
verschillende gemeenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en 
bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. 

Publiek-private 
samenwerkingsverband 

Een samenwerkingsverband waarbij publieke en private partijen een gezamenlijk 
project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling met behoud van 
eigen identiteit. 

Verbonden partij Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang heeft. 



 

 

Bijlage 1 Register verbonden partijen conform art 27 WGR, overige verbonden 

partijen en deelnemingen art 15 en 36 BBV) 
 

Volgens artikel 27 WGR moet de gemeente een register bijhouden van de regelingen waarin de gemeente 
deelneemt. Dit register is voor de gemeente Ouder-Amstel aangevuld met alle andere verbonden partijen, 
gerubriceerd conform art 15 van het BBV en deelnemingen zoals bedoeld in art 36 van het BBV en de 
wijze van sturing zoals opgenomen in deze nota 

Verbonden partijen / 
deelnemingen 

Adres en plaats van 
vestiging 

Deelnemers aan de GR en overige 
verbonden partijen 

Overgedragen 
bevoegdheden aan de GR 

en overige verbonden 
partijen 

de wettelijke 
voorschriften van 

toepassing op GR en 
overige verbonden 

partijen 

Sturings- 
niveau 

Verbonden 
met 

Programma 

Gemeenschappelijke 
regelingen: (art 15 BBV) 

      

Gemeenschappelijke 
regelingen Openbaar Lichaam 
(art 27 WGR) 

      

GR Vervoersregio Amsterdam 
Amstelland 

Jodenbreestraat 25 
1011 NH Amsterdam 
 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Beemster, Diemen, Edam-Volendam, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, 
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, 
Uithoorn, Waterland, Wormerland en 
Zaanstad 

geen 

WGR; 
Wet afschaffing plusregio's, 
de AMvB (Staatsblad 2014 
nummer 559) en de Wet 
lokaalspoor. 

gemiddeld Ruimte 

GR Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland 

Oranjebaan 1 
1183 NN Amstelveen 

Gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn, het Openbaar Ministerie en 
de Nationale Politie, Eenheid 
Amsterdam 

crisisbeheersing, 
geneeskundige 
hulpverlening en 
brandweerzorg 

Wgr en wet 
veiligheidsregio’s 

hoog 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

GR OGZ Amstelland 
Laan Nieuwer-Amstel 1 
in Amstelveen. 

Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn 

openbare 
gezondheidszorgtaken 
 

WGR; Wet Publieke 
Gezondheid (Wpg) 

hoog Sociaal 

GR GGD Amsterdam-
Amstelland 

Laan Nieuwer-Amstel 1 
in Amstelveen. 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 

regionale taken op het 
terrein van het AMHK die 
qua gebied samenvalt met 
de Veiligheidsregio 
Amsterdam- Amstelland 

WGR; Wpg, Wmo en de 
Jeugdwet 

laag Sociaal 

GR Amstelland-Meerlanden 
Overleg 

Raadhuis 
Haarlemmermeer  
2130 AG Hoofddorp 

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, 
Uithoorn en De Ronde Venen 

geen WGR laag 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

GR Amstelland en de  
Meerlanden Werkorganisatie 

Hoofdweg 583  
2131MT Hoofddorp 

Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 

de sociale werkvoorziening 
en de arbeidsinschakeling. 

WGR, Wet sociale 
werkvoorziening, 

laag Sociaal 
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Uithoorn Bij de omvorming naar AM 
MATCH is naast de 
uitvoering Wet sociale 
werkvoorziening in 2016 ook 
de doelgroep tot 70% 
loonwaarde toegevoegd 

Participatiewet 

GR Omgevingsdienst 
Noordzee-kanaalgebied 

Ebbehout 31 
1507 EA, Zaandam 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Diemen,  
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, 
Uithoorn en Zaanstad  
en de provincie Noord- 
Holland 

verstrekken 
omgevingsvergunningen 
Toezicht/handhaving of 
bedrijven voldoen aan 
actuele wet- en regelgeving 
op het gebied van 
milieu(veiligheid), 
bouwveiligheid, 
infrastructuur en bodem. 

WGR, Wet milieubeheer gemiddeld Ruimte 

GR Groengebied Amstelland 
Amsteldijk Noord 55  
1183 TE, Amstelveen 

Gemeenten Ouder-Amstel, 
Amsterdam, Amstelveen, Diemen en 
provincie Noord-Holland 

het  uitoefenen  van  de  
gemeentelijke taken  
ingevolge  de Wet  op de 
openluchtrecreatie; 
 

WGR;  
Wet op de 
openluchtrecreatie  
Wet milieubeheer 

laag Ruimte 

       

Gemeenschappelijke 
regelingen 
Bedrijfsvoeringsorgaan (art 
27 WGR) 

      

GR DUO+ 
Vondelstraat 1 
1191 BD Ouderkerk aan 
de Amstel 

Ouder-Amstel, Diemen en Uithoor 

Taken op het gebied van: 
ICT, PIOFACH , VTH, 
Dienstverlening, BOR, 
Sociale Zaken, Nieuwe 
uitvoeringstaken in het 
Sociaal Domein. 

WGR hoog 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

Gemeenschappelijke 
regelingen 
Gemeenschappelijk orgaan 
(art 27 WGR) 

      

GR Samenwerking Belastingen 
Amstelland   
 
(De gemeente Amstelveen 

wordt aangewezen als 
centrumgemeente, bedoeld in 
artikel 8, derde lid, van de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen) 

Laan Nieuwer-Amstel 1 
1182 JR Amstelveen 

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, De 
Ronde Venen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. 

de heffing en invordering 
van gemeentelijke 
belastingen alsmede de 
uitvoering van de Wet 
waardering onroerende 
zaken voor zover het de 
gastgemeenten betreft. 

WGR; WOZ; Belastingwet gemiddeld 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 
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Vennootschapen en 
coöperaties (art 15 BBV) 
 

      

Nvt in Ouder-Amstel       

Stichtingen en verenigingen 
(art 15 BBV) 

      

14. Stichting RIJK 
Raadhuisplein 1 
2101 HA Heemstede 

Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 
Castricum, Diemen, Heemstede, 
Hillegom, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, Over-
gemeente, Ronde Venen, Teylingen, 
Uitgeest, Uithoorn, Velsen en 
Zandvoort 

geen 

Aanbestedingswet, 
Aanbestedings-reglement 
Werken; 
Burgerlijk Wetboek 

laag 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

Overige verbonden partijen 
(art 15 BBV) 

      

       

Deelnemingen ( art 36 BBV)       

12. Bank Nederlandse 
Gemeenten NV 

Koninginnegracht 2 
2514 AA Den Haag 

nvt nvt Nvt laag 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

Overige samenwerkingen       

Metropoolregio Amsterdam 
Strawinskylaan 1779 
(WTC, I-toren) 
1077 XX Amsterdam 

Gemeenten 
Aalsmeer, Almere, Amstelveen, 
Amsterdam, Beemster, Beverwijk, 
Blaricum, Bloemendaal, Diemen, 
Edam-Volendam, Gooise Meren, 
Haarlem, Haarlemmerliede-
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Hilversum, 
Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, 
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, 
Uithoorn, Uitgeest, Velsen, Waterland, 
Weesp, Wijdemeren, Wormerland, 
Zaanstad, Zandvoort. 
 
Provincies 
Noord-Holland 
Flevoland 
 
Vervoerregio Amsterdam 

geen nvt laag 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 



 

 

Bijlage 2 Risicoprofielen  
 
 

  
  

Gemiddeld Hoog Hoog

GR DUO+

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland GR OGZ Amstelland

Laag Gemiddeld Hoog

Stichting Regionaal Inkoopbureau Ijmond

 en Kennemerland (RIJK) GR Belastingen Amstelland

GR Omgevingsdienst

 Noordzeekanaalgebied

Laag Laag Gemiddeld

GR Amstelland Meerlandenoverleg GR Amstelland en de 

GR Groengebied Amstelland Meerlanden Werkorganisatie Match Vervoersregio Amsterdam Amstelland

Bank Nederlandse Gemeenten GR GGD Amsterdam-Amstelland

Metropool regio Amsterdam
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Bijlage 3 Citaten uit regelgeving 
 

 
Uit BBV: 
 
Artikel 1  
 
1.  In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. uitzettingen: alle uitgezette middelen; 
b. verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 

onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft; 
c. financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar 

is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid 
bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt; 

d. bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit 
hoofde van stemrecht; 

e. deelneming: een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincie 
onderscheidenlijk gemeente aandelen heeft; 

2. In dit besluit wordt onder verbonden partij mede verstaan een Europese groepering voor territoriale 
samenwerking als bedoeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering 
voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente 
een bestuurlijk en een financieel belang heeft. 

Artikel 5 

Verbonden partijen worden niet geconsolideerd in de begroting en jaarstukken. 

Artikel 8 lid 3 

Het programmaplan bevat per programma: 

a. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten minste toegelicht aan de 
hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren; 

b. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de betrokkenheid hierbij 
van verbonden partijen; 

c. de raming van baten en lasten. 
 
 
Artikel 9 

1. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot 
relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. 

2. De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende aspect bij de provincie 
onderscheidenlijk gemeente niet aan de orde is: 

a. lokale heffingen; 
b. weerstandsvermogen en risicobeheersing; 
c. onderhoud kapitaalgoederen; 
d. financiering; 
e. bedrijfsvoering; 
f. verbonden partijen; 
g. grondbeleid. 
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Artikel 15 

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: 

a. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 
b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in: 

1. gemeenschappelijke regelingen; 
2. vennootschappen en coöperaties; 
3. stichtingen en verenigingen, en, 
4. overige verbonden partijen; 

c. de lijst van verbonden partijen. 
 
2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: 

a. de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden 
partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt; 

b. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het 
begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; 

c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij 
aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar; 
e. de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor 

de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente. 
 
Artikel 36 

In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

a. kapitaalverstrekkingen aan: 
1. deelnemingen; 
2. gemeenschappelijke regelingen; 
3. overige verbonden partijen; 

b. leningen aan: 
1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale 

overheden; 
2. woningbouwcorporaties; 
3. deelnemingen; 
4. overige verbonden partijen; 

c. overige langlopende leningen; 
d. uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; 
e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of 

langer; 
f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 

Uit Wet gemeenschappelijke regeling (samenwerking tussen gemeenten) 

Artikel 27 

1. Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente 
deelneemt. 
2. In de registers worden in ieder geval vermeld: 
a. de deelnemers 
b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst 
c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, 
krachtens de regeling zijn overgedragen 
d. het adres en de plaats van vestiging 
e. of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld. 
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Artikel 34b  

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het 
gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de 
deelnemende gemeenten 

Artikel 35  

1. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of 
het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur 
van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. 

2. De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor 
een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. 

3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar 
lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk 
orgaan hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt 
de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden.  

4. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van 
de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan, zo nodig, de 
begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun 
zienswijze naar voren kunnen brengen.  

5. Het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. In de 
gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën 
begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken.  

6. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor 
zover daarvan bij of krachtens deze wet niet is afgeweken. 
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Bijlage 4 Toetsingsformat P&C producten 
 
Onderstaand format wordt ingevuld bij (minimaal) de begroting en de jaarstukken van een verbonden partij  
 

Datum beoordeling     
Beoordeling Jaarstukken 
gemeenschappelijke regeling 

    

Naam      

Adres van vestiging      

Vestigingsplaats     
Rechtsvorm      

      

De wijze waarop de gemeente 
een belang heeft in de 
verbonden partij en het 
openbaar belang dat ermee 
gediend wordt 

    

Overgedragen bevoegdheden     

Wettelijke voorschriften     

      

      

Onderwerp Opmerkingen en observaties Beoordeling 

Algemeen     
Deelnemers aan de regeling     
Totaal bijdragen door 
deelnemers 

  
  

Bijdrage Ouder-Amstel     

Percentage bijdrage Ouder-
Amstel 

    

      

Financiële positie:     

Wat is de jaarlijkse financiële 
bijdrage? 

 voorbeeld opties beoordeling  1 = in orde 

Wat is de totale jaarlijkse 
financiële bijdrage? 

 voorbeeld opties beoordeling  2 = onzeker 

Aandeel kosten Ouder-Amstel 
in geheel (%) 

 voorbeeld opties beoordeling  3 = niet in orde 

Aandeel begin begrotingsjaar     

Aandeel eind begrotingsjaar     

Wat is het rekeningresultaat 
(financiele resultaat) in het 
begrotingsjaar?  

    

Zijn de risico's voor de 
financiële positie 
geïnventariseerd en goed 
beschreven? 

    

Worden er adequate 
beheersmaatregelen getroffen 
voor de risico's? 

    

Risico inschatting (€)     
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Vrij aanwendbaar vermogen (€)     

Weerstandsratio     

Zijn de reserves gebaseerd op 
besluitvorming en zijn ze reëel? 

    

Zijn er grote mutaties in 
reserves en/of voorzieningen 
die het resultaat beïnvloeden? 

    

Zijn de financiële kengetallen 
BBV (voorzover van 
toepassing) opgenomen en 
hoe is de score? 

    

Eigen Vermogen begin 
begrotingsjaar  

    

Eigen Vermogen eind 
begrotingsjaar 

    

Vreemd Vermogen begin 
begrotingsjaar 

    

Vreemd Vermogen eind 
begrotingsjaar 

    

Solvabiliteit eind begrotingsjaar      

Netto Schuldquote     

Structurele exploitatieruimte     

Zijn er nieuwe leningen 
aangetrokken door de GR, mag 
dit volgens de regeling en zo ja 
is voldaan aan de voorwaarden 
die hieraan door het AB gesteld 
zijn? 

    

Zijn er tussen gemeente en GR 
leningen verstrekt? 

    

- Zo ja voor welke bedragen en 
liggen er overeenkomsten aan 
ten grondslag 

    

- Zijn de leningvoorwaarden 
reëel 

    

      

Wet- en regelgeving:     

Voldoen de jaarstukken aan 
wet- en regelgeving (BBV)? 

    

Zijn de gehanteerde 
afschrijvingstermijnen reëel? 

    

Is er een goedkeurende 
verklaring van de accountant 
op de jaarstukken? 

    

Worden er zorgpunten 
genoemd in het rapport van 
bevindingen van de 
accountant? Zo ja, zijn er 
verbeteracties benoemd? 

    

      

Overige belangrijke zaken:     

Zijn er overige onderwerpen 
die van belang zijn? 

    

Is invulling gegeven aan de 
beleidskaders/beleidsafspraken 
van/met de GR 
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Is er invulling gegeven aan de 
nadere mandaten verstrekt aan 
de GR voor de uitvoering van 
gemeentelijke taken 

    

Is er invulling gegeven aan evt 
afgesproken 
maatwerk/dienstverlening aan 
de gemeente? 

    

Zijn de stukken tijdig 
aangeleverd (en opgeslagen) 

    

Wordt het rekeningresultaat 
juist bestemd/over de 
deelnemers verdeeld (conform 
afspraken in de GR)? 

    

Geeft de afrekening van het 
rekeningresultaat een voor- of 
nadeel voor de gemeente, zo ja 
welk resultaat moet verwerkt 
worden en op welke 
taakvelden/kostenplaatsen? 

    

Is de informatiewaarde van de 
jaarstukken voldoende (3 W's, 
SMART)? 

    

      

Conclusie beoordeling 
(punten die 'onzeker' of 'niet 
in orde' zijn opnemen in 
collegenota) 

    

Financieel risico     

Strategisch risico     

      

Beoordelaars:     
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RAADSVOORSTEL 

 
 

 
 
 

 

Nummer 2017/45 
 

datum raadsvergadering : 12 oktober 2017 

onderwerp : Kwaliteitsverordening VTH 

portefeuillehouder : M.T.J. Blankers-Kasbergen 

datum raadsvoorstel : 29 augustus 2017 

 

Samenvatting 
De raad moet vanuit de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en 

het Besluit omgevingsrecht (Bor) een kwaliteitsverordening vaststellen. Dit 

raadsvoorstel beschrijft de context van de kwaliteitsverordening en de betekenis 

hiervan. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Al langere tijd werken kabinet, provincies en gemeenten aan het verbeteren van de 

uitvoering van het omgevingsrecht wat betreft vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH). Onderdeel van die kwaliteitsslag is het opstellen van 

kwaliteitscriteria voor uitvoering van de Wet administratieve bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). Inmiddels is de Wet VTH (wet tot wijziging van de Wabo) 

waarin de kwaliteitscriteria zijn vervat vastgesteld en in werking getreden. 

In de Wet VTH is bepaald dat colleges een beleid moeten voeren over de kwaliteit van 

de uitvoering van de VTH-taken. Het is noodzakelijk kwaliteitscriteria vast te leggen 

om te garanderen dat overal in Nederland de uitvoering van de VTH-taken aan een 

bepaald kwaliteitsniveau voldoet. Kwaliteitscriteria maken inzichtelijk welke kwaliteit 

burgers, bedrijven, instellingen en overheden mogen verwachten bij de uitvoering van 

de VTH-taken. Er wordt daarom in de Wet VTH een verordening voorgeschreven, die 

de kwaliteit regelt van de door en in opdracht van de colleges uitgevoerde VTH-taken. 

Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) op 

het beleid en de uitvoering van VTH taken van gemeenten. Over het jaar 2016 heeft 

de gemeente Ouder-Amstel het oordeel ‘niet adequaat’ gekregen. 

 

Wat is er aan de hand? 
De Wet VTH is in april 2016 in werking getreden. Dat betekent dat de gemeenteraad 

verplicht is om eerdergenoemde verordening vast te stellen. Daarbij is van belang dat 

ons college, in het kader van het horizontale toezicht, verantwoording aflegt aan uw 

raad over de hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid van de VTH taken. Die 

verantwoording zullen wij afleggen binnen de reguliere planning en control cyclus (Big 

8: meerjarenbeleid handhaving, uitvoeringsprogramma en jaarverslag). Het 

uitvoeringsprogramma heeft als basis het meerjarenbeleid en het jaarverslag heeft als 

basis het uitvoeringsprogramma. 
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Om uniformiteit te bevorderen hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 

het Interprovinciaal Overleg ingezet op één uniform model voor deze verordening. Met 

de gemeenten binnen het werkgebied van de OD NZKG is afgesproken dat dit model 

daadwerkelijk wordt gehanteerd zodat de Omgevingsdienst niet met uiteenlopende 

verordeningen rekening hoeft te houden.  

 

De verordening en de kwaliteitscriteria 

De verordening zelf is ‘leeg’: het zegt niets over wat de criteria zijn, hoe dat niveau 

wordt bereikt en wat de kosten daarvan zijn. De verordening geeft alleen aan dat de 

gemeenteraad van Ouder-Amstel wil dat zijn taken in vergunningverlening, toezicht en 

handhaving voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. De inhoud zit in de criteria zelf.  

 

De criteria kort samengevat 

De kwaliteitscriteria vallen uiteen in 2 soorten: kritieke massa en procescriteria. 

Procescriteria zien toe op de kwaliteit en aansluiting van strategie, beleid en uitvoering 

(de Big 8) en de documenten die daarbij horen. Kritieke massa stelt eisen aan het 

vakmanschap van de mensen: hun opleiding, werkervaring en aanvullende kennis. 

Maar ook aan de mate waarin voldoende werkaanbod is om voldoende ervaren te 

blijven.  

De kwaliteitscriteria zijn van toepassing op 26 binnen VTH onderscheiden taakvelden. 

De kwaliteitscriteria gelden voor taken die de gemeente zelf uitvoert maar ook voor 

taken die zij door anderen laat uitvoeren. Zo voert de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een aantal taken verplicht voor ons uit, zij voldoen 

aan de kwaliteitscriteria 2.1. Ook private partijen voeren (deel)taken uit (o.a. 

constructieberekeningen). 

 

Op weg naar ´voldoen aan 2.1´: 3 scenario’s 

Voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria zijn 3 scenario’s denkbaar:  

1. De gemeente houdt alle ‘thuistaken ’ in huis en zorgt dat zij voldoet aan 2.1; 

2. De gemeente besteedt alles uit aan de omgevingsdienst, die voldoet al aan 2.1; 

3. Wat de gemeente zelf kan doen en realistisch gezien op het niveau van 2.1 kan 

 brengen, doet zij zelf. De rest wordt uitbesteed.  

 

Het college heeft gekozen voor scenario 3. Scenario 1 is per definitie onhaalbaar. Het 

is weliswaar mogelijk om (tegen hoge opleidingskosten en het aannemen van 

personeel) de organisatie op niveau te brengen maar voor een aantal taken is 

onvoldoende werkaanbod om te voldoen aan de kritieke massa. Scenario 2 biedt meer 

flexibiliteit maar is een dure optie. Daarnaast zijn er taken die niet door de OD NZKG 

worden gedaan, die moeten op peil worden gebracht en gehouden.  

Scenario 3 geeft de flexibiliteit om nieuwe ontwikkelingen op te vangen tegen gunstige 

kosten. 
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Uitwerking van de consequenties 

Om te voldoen aan 2.1 moet een verbetertraject worden ingezet met 3 componenten: 

• Bepalen welke taken binnen de gemeente worden uitgevoerd en welke taken 

 worden uitbesteed aan de OD NZKG; 

• Onderzoeken welke stappen binnen de gemeente moeten worden gezet en wat 

 de kosten daarvan zijn; 

• Een aantal taken wordt nu door private partijen uitgevoerd. Deze bedrijven 

 moeten gaan voldoen aan 2.1. Anders moeten nieuwe leveranciers worden 

 gezocht.  

  

In vierde kwartaal worden deze stappen uitgewerkt zodat de raad inzicht heeft in de 

maatregelen en kosten die nodig zijn om aan 2.1 te voldoen en goed geïnformeerd 

keuzes kan maken.  

 

Wat gaan we doen? 
De Kwaliteitsverordening VTH vaststellen. Echter voordat definitieve vaststelling 

plaatsvindt, dient deze aan de Gedeputeerde Staten voor zienswijze voorgelegd te 

worden. Gezien de recesperiode is er voor gekozen om niet de reactie van de GS af te 

wachten en de verordening voor vaststelling aan te bieden. Zienswijze van GS, als 

deze worden geuit zal via een addendum worden ingebracht.  

 

De Kwaliteitsverordening dient na vaststelling gepubliceerd te worden. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De raad moet wettelijk gezien een Kwaliteitsverordening VTH vaststellen. Voldoen aan 

de kwaliteitscriteria 2.1 is in principe de (landelijke) norm.  

Aan het vaststellen van de Kwaliteitsverordening VTH door de raad zijn geen risico’s 

verbonden. In het theoretische geval is het risico dat uiteindelijk niet binnen reële 

kosten aan de kwaliteitscriteria 2.1 kan worden voldaan. Dit is zoals gezegd 

theoretisch. Daarnaast is het voldoen aan de eisen de landelijke norm waarin slechts 

in uitzonderingen kan worden afgeweken.  

Als dit het geval is biedt de wet een uitweg als kan worden aangetoond dat langs 

alternatieve wegen het vereiste kwaliteitsniveau wordt bereikt. In het laatste geval 

stelt de gemeente zich wel afhankelijk van Gedeputeerde Staten. Zij bepalen of een 

oplossing voldoet aan de standaard. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Met het vaststellen van de kwaliteitscriteria zijn geen kosten gemoeid. De kosten 

liggen in het bereiken van de kwaliteitscriteria en worden in een apart plan van 

aanpak beschreven. Aan dit plan van aanpak wordt momenteel gewerkt.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De Kwaliteitsverordening VTH wordt opgestuurd naar Gedeputeerde Staten in het 

kader van het interbestuurlijk toezicht. Duoplus; speelt een onmisbare rol in het 

bereiken van de doelstellingen omdat vergunningverlening en uitvoering binnen deze 

organisatie plaatsvindt. 
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Wat is het vervolg? 

Na uw besluit tot vaststelling van de verordening zal deze worden gepubliceerd en zal 

aan de Gedeputeerde Staten, in het kader van interbestuurlijk toezicht, een exemplaar 

worden toegezonden.  

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 
 
 

  

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2017, 

nummer 2017/45 en gelet op de artikelen 5.4, eerste lid, 5.5 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht en artikel 149 van de Gemeentewet. 

 

 

BESLUIT : 
 

De Kwaliteitsverordening VTH gemeente Ouder-Amstel vast te stellen. 

 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



1 Kwaliteitsverordening VTH 

 
 

 
 
 

 
 

 

Kwaliteitsverordening VTH gemeente Ouder-Amstel 

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

- betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor 

zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de 

wet van toepassing is; 

- kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen 

ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de 

deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de 

betrokken wetten zijn belast; 

- wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Artikel 2. Reikwijdte 

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken 

wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders. 

 

Paragraaf 2. Kwaliteit 

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad 

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de 

uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de 

gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving. 

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen 

1. Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en 

 handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens 

 artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen. 

2. De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de be

 trokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op: 

a. de dienstverlening; 

b. de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten; 

c. de financien. 

Artikel 5. Kwaliteitsborging 

1. Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, in opdracht van burge

 meester en wethouders, zijn de kwaliteitscriteria van toepassing. 

2. Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders 

 jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad. 

3. Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen 

 burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave. 

Paragraaf 3. Slotbepalingen 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie. 

 Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening kwaliteit vergunningver-   

lening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Ouder-Amstel, afgekort 

Kwaliteitsverordening VTH Gemeente Ouder-Amstel”. 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
TOELICHTING 

ALGEMEEN 

Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) van het omgevingsrecht. Het algemeen deel van deze toelichting 
beschrijft kort de achtergrond en aanleiding van deze verordening, licht de reikwijdte 
daarvan toe en schetst de hoofdlijnen van de inhoud van de verordening. 

1. Achtergrond en aanleiding 

Samen met het kabinet werken gemeenten en provincies aan het verbeteren van de 
uitvoering van het omgevingsrecht. De verbeterpunten zijn terug te brengen tot drie 
hoofdpunten: 

1. De kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. 

2. Het verbeteren van de afstemming strafrecht-bestuursrecht. 

3. De bevoegdheidsverdeling overheden, interbestuurlijk toezicht en bestuurlijke 

 drukte. 

 

Het IPO en de VNG hebben afspraken gemaakt met het kabinet over hoe zij 
gezamenlijk met de departementen werken aan het verbeteren van deze punten. Zo is 
er nu onder meer een landelijk stelsel van omgevingsdiensten, zijn er kwaliteitscriteria 
2.1 voor de uitvoering van de Wabo in brede samenwerking tussen bevoegde gezagen 
ontwikkeld en beschikbaar gesteld en is er een landelijke handhavingsstrategie voor 
bestuurs- en strafrecht uitgebracht. 

Bij het verankeren van de afspraken in de wet Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (Wet VTH) zijn door de VNG en het IPO nieuwe afspraken gemaakt met 
het kabinet. De wet VTH is geschreven vanuit een stelsel dat gebaseerd is op 
vertrouwen en decentralisatie. Dit betekent dat een belangrijk deel van de 
besluitvorming over de kwaliteit van de uitvoering decentraal plaatsvindt door de 
desbetreffende bevoegde gezagen. Leidend hierin is de afspraak met het kabinet dat 
er een landelijk kwaliteitsniveau moet worden gerealiseerd en behouden. Afgesproken 
is dat de VNG in samenwerking met het IPO op basis van de kwaliteitscriteria 2.1. 
(een) modelverordening(en) zal opstellen, die door alle gemeenteraden en provinciale 
staten kan worden vastgesteld. 

De onderhavige door de gemeenteraad vast te stellen verordening voigt deze 
modelverordening, die voor gemeenten en provincies gelijkluidend door VNG en IPO is 
opgesteld. 

  



 
 

 
 
 

 
 

 

2. Reikwijdte: een brede verantwoordelijkheid voor kwaliteit 

Deze verordening gaat uit van een brede verantwoordelijkheid van gemeenten en 
provincies voor kwaliteit. Dat wil zeggen dat als vertrekpunt wordt genomen dat alle 
taken van het college van burgemeester en wethouders op grand van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de betrokken wetten, onderwerp van 
de verordening vormen. Het gaat dan om thuistaken, die het college ‘‘in eigen huis” 
verricht en de basistaken die krachtens de wet in opdracht van het college door 
omgevingsdiensten worden verricht. Behalve milieutaken betreft het dus ook 
uitdrukkelijk de zogenaamde "BRIKS-taken" (inzake bouw-, reclame-, inrit-, kap- en 
sloopvergunningen). 

Deze reikwijdte vloeit voort uit het gegeven dat waar de zorg voor een gezonde en 
veilige leefomgeving gestalte krijgt via vergunningverlening, het toezicht en de 
handhaving, de regeling van de kwaliteit van deze verrichtingen niet dient te berusten 
op een kunstmatig onderscheid naar de plaats waar een taak wordt verricht, of op een 
opsplitsing van de omgevingsvergunning, het toezicht of de handhaving. 

Dit gegeven laat onverlet dat op dit moment verschillende snelheden bestaan in het 
bereiken van kwaliteit, bijvoorbeeld waar het de beschikbaarheid en deskundigheid 
van de betrokken organisaties betreft. Dit geldt overigens niet alleen voor de diensten 
van gemeenten en provincies, maar ook voor omgevingsdiensten en voor 
verschillende Rijksdiensten. De eisen die deze verordening aan de organisaties van 
gemeentebesturen en provinciebesturen en in hun opdracht de omgevingsdiensten 
stelt, berusten daarom op het vertrekpunt van de Kwaliteitscriteria 2.1 waarvoor een 
dynamische begripsbepaling is opgenomen in artikel 1 van de verordening en die door 
de betrokken organisaties toegepast dienen te worden volgens de regel “comply or 
explain” (zie daarover verder artikelsgewijs toelichting bij artikel 5). 

Deze verordening stelt eensluidende regels. In alle gevallen zal het college van 
burgemeester en wethouders, als bevoegd gezag, op grand van artikel 7.2, eerste lid, 
van het Besluit omgevingsrecht beleid moeten voeren over de kwaliteit. Deze 
verordening geeft aan waarover de doelen van dit beleid ten minste moeten gaan. 
Deze verordening regelt bovendien dat de verrichtingen van de gemeentelijke 
organisaties en de omgevingsdiensten, waar het de VTH-taken betreft, in het licht van 
die doelen worden beoordeeld. Tot slot regelt het dat het college van B&W, in het 
kader van het horizontale toezicht, verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over 
de hoofdlijnen van het meerjarige kwaliteitsbeleid dat door het college van B&W wordt 
gevoerd. 

 

3. Samenhang met veiligheid 

Onderwerpen die tot het bereik van de verordening behoren, kunnen onderdeel blijven 
uitmaken van andere thema's dan die van de fysieke leefomgeving alleen. De 
verordening belemmert bijvoorbeeld niet dat onderwerpen met betrekking tot fysieke 
veiligheid ook aan de orde kunnen komen in beoordelingen of rapportages op andere 
domeinen, zoals dat van de openbare orde en veiligheid binnen gemeenten, waar 
raakvlakken bestaan tussen bijvoorbeeld de Wabo en de Drank- en Horecawet, Bibob 
en andere bijzondere wetten. 

De eensluidende regeling van de verordening betekent ook dat voor bijvoorbeeld de 
BRZO-taken geen specifieke, aanvullende eisen worden gesteld ten opzichte van de 
kwaliteitscriteria 2.1 uit de wet VTH (De inhoud zit in de criteria zelf en heeft 
betrekking op het minimale kwaliteitsniveau dat nodig is om taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief de hiervoor benodigde 
activiteiten) tijdig, met de juiste procedurele en inhoudelijke kwaliteit en in continuïteit 
te kunnen uitvoeren). Ook hier is het relevante kader breder dan de Wabo alleen en 
vindt taakuitoefening plaats in samenwerking met andere bevoegde gezagen. De 
criteria voor de Omgevingsdiensten met ’BRZO-taken' zijn in Nederland hetzelfde. In 



 
 

 
 
 

 
 

 

afstemming met de andere BRZO-bevoegde gezagen kunnen aanvullende afspraken 
gemaakt worden. 

 

4. Hoofdlijnen van de kwaliteitsverordening 

De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht vormt het kader voor de kwaliteit van de Wabo-taken door de 
gemeente en in opdracht daarvan handelende (omgevingen)diensten. De 
verordening drukt het commitment uit van de gemeenteraad aan kwaliteit. 

De verordening verbindt daarmee inhoudelijke ambities voor kwaliteit aan bestaande, 
deels in ontwikkeling zijnde, andere kaders die door procedurele of inhoudelijke 
normering van vergunningverlening, toezicht en handhaving bijdragen aan deze 
kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wabo, de Wet 
milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Op basis van deze verordening wordt op het benodigde niveau verbinding 
gemaakt met deze kaders. 

Van deze kaders is de Wabo en daarop gebaseerde regelgeving de belangrijkste. Zo 
bevat artikel 7.1 e.v. van het Besluit omgevingsrecht (Bor), procedurele regels voor 
vergunning- en handhavingsbeleid door het Wabo-bevoegd gezag. Dit houdt in dat 
burgemeester en wethouders verplicht zijn tot het stellen van doelen, het identificeren 
van activiteiten ter uitvoering daaraan, de inrichting van de uitvoeringsorganisatie, het 
monitoren en het rapporteren daarover. 

In de praktijk zijn bovendien verschillende kaders gebruikelijk voor het beoordelen 
van de kwaliteit door de omgevingsdienst, respectievelijk de eigen diensten door 
burgemeester en wethouders en tot slot door de gemeenteraad. Vertrekpunt zijn de 
kwaliteitscriteria 2.1 (die zijn verankerd in artikel 1 en artikel 5 van deze verordening, 
zie voor een toelichting het artikelsgewijs deel) en andere standaarden en methoden 
die door het bevoegd gezag al veel worden gehanteerd. Deze zijn ontwikkeld en 
worden toegepast met als doel de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving te waarborgen en te bevorderen. 

Of dat het geval is, wordt jaarlijks beoordeeld door burgemeester en wethouders. 
Hiervoor is input nodig van de omgevingsdienst en van de gemeentelijke organisatie. 
Burgemeester en wethouders zullen dus beoordelen "of het goed gaat" op basis van 
de door henzelf geformuleerde beleidsdoelen voor in ieder geval de dienstverlening, 
uitvoeringskwaliteit van producten en diensten of de financien. Daarnaast zijn ook 
andere doelen mogelijk. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de veiligheid of de 
duurzaamheid (in de zin van natuur en milieukwaliteit) met inbegrip van daarvoor 
geselecteerde indicatoren. 

Uiteindelijk zal het college hierover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad 
(horizontale verantwoording). De leden van de gemeenteraad vormen immers ook een 
eigen oordeel "of het goed gaat” in het licht van de kwaliteit van de leefomgeving. De 
politiek-bestuurlijke overwegingen van de leden van de gemeenteraad zullen 
betrekking hebben op de meerjarige hoofdlijnen van het beleid. De organisatorische 
kwesties van de bezetting behoort tot de competentie van het management van de 
gemeentelijke organisatie. Daarbij zal ook het verband gelegd kunnen worden tussen 
de strategische plannen en visies over de hoofdlijnen van het omgevingsbeleid binnen 
de gemeente, zoals een milieubeleidsplan, een structuurvisie of omgevingsvisies. De 
gemeenteraad oefent invloed uit op de 
formulering van doelen en indicatoren door burgemeester en wethouders en op de 
bijstelling daarvan zoals bijvoorbeeld welke informatie zij willen terug zien in de 
verantwoordingsrapportages van het college. In die zin worden de kaders voor de 
beoordeling van de gemeenteraad overgelaten aan het politieke debat over kwaliteit. 

  



 
 

 
 
 

 
 

 

Zo ordent de verordening de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving door de betrokken actoren met elkaar te verbinden vanuit ieders 
competentie: 

- De organisaties, werken onder leiding van hun directie in 
overeenstemming met de kwaliteitscriteria 2.1 met betrekking tot 
deskundigheid en beschikbaarheid, en leggen rekenschap af aan het college 
van burgemeester en wethouders die hiervoor verantwoording afleggen aan de 
raden. 

- Het college is, als bevoegd bestuursorgaan belast met het stellen van 
beleidsdoelen voor de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en 
handhaving, in overeenstemming met de procesregels van het Besluit 
omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht, in ieder geval over 
dienstverlening, uitvoeringskwaliteit van besluiten en financien. 

- De gemeenteraad oefent horizontaal toezicht uit op het college en gebruikt 
waar nodig de krachtens de organieke wetten de aan hun toekomende 
mogelijkheden met het oog op de hoofdlijnen en de continui'teit het beleid 
over de kwaliteit van VTH, als belangrijk onderdeel van de zorg voor een 
veilige en gezonde leefomgeving. 

 

5. Doelen voor kwaliteit en kwaliteitscriteria 

Binnen een systeem van kwaliteit in het omgevingsrecht kan onderscheid gemaakt 
worden tussen inputcriteria, throughputcriteria, outputcriteria en outcomecriteria. 
Deze criteria zijn cyclisch met elkaar verbonden en hebben allemaal invloed op elkaar. 
Om bij de laatste te beginnen: outcome-criteria zeggen iets over de 
omgevingskwaliteit, de veiligheid en gezondheid van de fysieke leefomgeving, etc. Het 
gaat om het maatschappelijke effect van beleid (dus het maatschappelijke effect van 
de geleverde Wabo-diensten). Deze criteria/doelstellingen moeten bepaald worden in 
samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Gemeenteraad en burgemeester 
en wethouders stellen kaders, bijvoorbeeld op basis van het collegeakkoord of het 
handhavingsplan. Outputcriteria zeggen iets over concrete prestaties die geleverd 
worden om het beleidsdoel te realiseren. In dit geval gaat het om aan de samenleving 
geleverde diensten, bijvoorbeeld het aantal vergunningen, het aantal toezichtsacties, 
het aantal subsidies, voorlichtingen, etc. De throughputcriteria, ofwel procescriteria, 
beschrijven de processen die moeten leiden tot producten op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Inputcriteria gaan over middelen, 
mensen en tijd. Voor outputcriteria en outcomecriteria zijn tot op heden nog geen 
concrete voorbeelden beschikbaar in tegenstelling tot throughputcriteria en 
inputcriteria die in de kwaliteitscriteria 2.1 zijn beschreven. Het is aan elke organisatie 
zelf om output- en outcomecriteria te bepalen. 

  



 
 

 
 
 

 
 

 

Ervaringen uit pilots bij gemeenten heeft geleid tot onderstaande, niet limitatieve lijst 
van onderwerpen waarop de doelen voor de kwaliteit het beste bepaald kunnen 
worden: 

- Dienstverlening: de manier waarop (in communicatie, snelheid, service) de 
organisatie met belanghebbenden (aanvragers, omgeving klagers, etc.) 
omgaat. 

- Uitvoeringskwaliteit van producten en diensten: de mate waarin een 
product voldoet aan de juridische doelen (zoals geformuleerd in de relevante 
wet- en regelgeving en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) en 
bijdraagt aan de omgevingsdoelen. Ook wel aangeduid als de inhoudelijke 
kwaliteit. 

- Financien: de inzet van middelen in relatie tot de kwaliteit van de 
geleverde diensten/producten. 

6. Impact van deze verordening: meer dan regels alleen 

Deze verordening is een blijvend kader voor het bevorderen, beoordelen en borgen 
van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Blijvende goede 
verrichtingen in dit kader vergen meer dan regels alleen. Zo zullen de bestaande 
kwaliteitscriteria 2.1 na verloop van tijd, gelet op wijzigingen in de omringende 
wetgeving en met het oog op de brede reikwijdte die ze krijgen met deze verordening, 
een levend instrument blijven. Dat betekent datze op termijn in brede samenwerking 
met andere gemeenten en provincies en omgevingsdiensten geactualiseerd moeten 
worden. Hetzelfde geldt voor de doelen en de daarvoor gehanteerde indicatoren, die 
door bevoegde gezagen worden gebruikt. 

 

7. Interbestuurlijke regeldruk, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 

Deze verordening beoogt zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande rapportage en 
informatiestromen, op basis van het Besluit omgevingsrecht en de organieke 
wetgeving en introduceert geen nieuwe rapportageverplichtingen maar vereist wel 
extra input voor bestaande rapportages. Wel is het van groot belang dat een tijdige en 
transparante uitvoering van bestaande verplichtingen bijdragen aan de mogelijkheid 
voor de ambtelijke diensten, de bevoegde colleges en de politiek-bestuurlijke 
overwegingen van de gemeenteraad om ieders rol in de kwaliteitsketen te kunnen 
spelen. De verordening is vanuit deze bestaande competentieverdeling gericht op 
horizontaal toezicht. Van regeldruk voor burgers en bedrijven is geen sprake. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ARTIKELSGEWIJS  

 

Artikel 1 

In dit artikel zijn slechts begrippen opgenomen die niet al met een begripsbepaling 
zijn gedefinieerd in de Wabo. 

Als betrokken wetten worden aangemerkt de Wabo zelf, en de wetten bedoeld in 
artikel 5.1 van de Wabo, voorzoverbij ofkrachtens die wetten is bepaald dat Hoofdstuk 
5 van de Wabo van toepassing is. Op de uitvoering of handhaving van een geheel 
andere wet, zoals de Drank- en Horecawet, is deze verordening niet van toepassing 
(wat onverlet laat dat over overlappende onderwerpen elders wordt gerapporteerd, zie 
het algemeen deel van de toelichting). De wetten waarom het krachtens artikel 5.1 
Wabo om kan gaan zijn: de Flora- en faunawet, de Kernenergiewet, de 
Monumentenwet 1998, de Natuurbeschermingswet 1998, de Ontgrondingenwet, de 
Wet bescherming Antarctica, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet 
inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de 
Waterwet en de Woningwet. 

Een belangrijk begrip in deze verordening is kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria 
waar het hier om gaat zijn - thans - de Kwaliteitscriteria 2.1 voor VTH, die in brede 
samenwerking door de bevoegde gezagen zijn ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor 
de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving, op het gebied van de 
beschikbaarheid en de deskundigheid van de daarmee belaste organisaties. Deze 
liggen aan de basis van het VTH-stelsel. Het ligt in de rede dat van deze 
kwaliteitscriteria in de loop van de jaren verbeterde en geactualiseerde versies 
beschikbaar worden gemaakt om de versie 2.1 op te volgen. Vanwege deze verdere 
ontwikkeling van de kwaliteitscriteria is in de begripsbepaling een dynamische 
verwijzing opgenomen, zodat bij de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een 
volgende versie van de kwaliteitscriteria niet tot aanpassing van de verordening hoeft 
te worden overgegaan. Met deze begripsbepaling en de verankering in artikel 5 van de 
verordening liggen de Kwaliteitscriteria 2.1 aan de basis van deze verordening. 

Voor het begrip omgevingsdienst is aangesloten bij de omgevingsdiensten waarvan 
melding wordt gemaakt in artikel 5.3 van de Wabo. 

Artikel 2 

De reikwijdte van de verordening heeft een inhoudelijke afbakening en een afbakening 
naar bevoegd gezag. Ten eerste moet het gaan om de uitvoering of handhaving van 
de betrokken wetten. 
“Uitvoering en handhaving” betekent dan vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Dat wil zeggen alle taken tot uitvoering of handhaving van de Wabo en 
van de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de Wabo. Zie daarover de toelichting bij 
artikel 1. Ten tweede moet het gaan om de uitvoering of handhaving door of in 
opdracht van burgemeester en wethouders. De verordening is dus van toepassing als 
het gaat om de uitvoering van de betrokken wetten door burgemeester en wethouders 
zelf of, in opdracht van het college door een omgevingsdienst of een private partij 
(maar vanwege het college). Uitvoering van wetten die genoemd zijn in artikel 5.1 van 
de Wabo of van de Wabo zelf door andere bevoegde gezagen, zoals het 
provinciebestuur en andere gemeentebesturen die hun verordeningen op basis van 
hetzelfde model vaststellen, het waterschapsbestuur of de Minister van infrastructuur 
en Milieu of de Minister van Economische Zaken, valt buiten het bereik van deze 
verordening. De uitvoering en handhaving van de Wet bescherming Antarctica of de 
Kernenergiewet wordt bijvoorbeeld niet door de besturen van gemeenten of provincies 
uitgeoefend en valt dus buiten deze verordening. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de 
Waterwet voor zover die door het Rijk of door waterschappen wordt uitgevoerd. Waar 
hier wordt gesproken over de uitvoering of handhaving van taken door of in opdracht 
van het bevoegd gezag wordt gedoeld op de uitvoering door gemeentelijke diensten 
en regionale uitvoeringsdiensten. 



 
 

  

 

Artikel 3 

Dit artikel is van belang in verband met de rolverdeling tussen de gemeenteraad en 
burgemeester en wethouders. Als gevolg van de systematiek van het Besluit 
omgevingsrecht, is de jaarlijkse beoordeling van en rapportage over kwaliteit een taak 
voor het bevoegd gezag. Dat wil zeggen: burgemeester en wethouders. Bezien vanuit 
de Gemeentewet, is kaderstelling juist de taak van de gemeenteraad. 

De kaderstellende rol krijgt allereerst gestalte door de vaststelling van deze 
verordening als geheel. Daarnaast is het echter, gelet op de samenhang met het 
Besluit omgevingsrecht, van belang uitdrukking te geven aan het feit dat de 
gemeenteraad vooral vanuit de hoofdlijnen betrokken zijn bij het beleid en zullen 
toezien op de continui'teit van de kwaliteit over meerdere jaren. 

Het horizontale toezicht door de gemeenteraad op het (regionale) uitvoerings- en 
handhavingsbeleid door burgemeester en wethouders, zal daarom plaatsvinden in het 
licht van het strategische beleid dat op hoofdlijnen wordt gevoerd voor de fysieke 
leefomgeving, zoals omgevingsvisies, milieubeleidsplannen en structuurvisies. 

Artikel 3 richt zich tot de gemeenteraad. Indirect is het eveneens van belang voor 
burgemeester en wethouders, en de omgevingsdiensten die in hun opdracht werken, 
omdat de rol van de gemeenteraad zich juist bij de meerjarenprogrammering en 
hoofdlijnen laat gelden. Voor het waarmaken van deze rol, beschikt de gemeenteraad 
reeds over de mogelijkheden die de organieke wetgeving hen biedt en de kaders die 
zijn op strategisch niveau voor de fysieke leefomgeving in plannen en visies hebben 
vastgelegd. 

Om deze rol waar te kunnen maken is het vanzelfsprekend van belang dat het college 
de raad daartoe door tijdige informatieverstrekking in staat stelt. Dat daarvoor 
eveneens informatie van de omgevingsdienst van belang kan zijn, spreekt voor zich 
en is op grand van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de opdrachten aan de 
omgevingsdiensten voldoende gewaarborgd. 

Artikel 4 

Artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht verplicht het bevoegd gezag 
(lees: burgemeester en wethouders) om beleid te formuleren voor de kwaliteit van de 
uitvoering van de VTH-taken. De grondslag van deze bepaling (art. 5.3 Wabo) zag 
voorheen op een doelmatige en programmatische handhaving, maar zal op grand van 
de wijziging van de Wabo en het Bor door het wetsvoorstel VTH, ook gaan gelden voor 
uitvoering (vergunningverlening). Er is dan sprake van een uitvoeringsbeleid en 
handhavingsbeleid, waarover onderlinge afstemming plaats dient te vinden tussen de 
bevoegde gezagen op het niveau van de omgevingsdienst. Welk beleid moet worden 
geformuleerd laat het Bor inhoudelijk open. Dit artikel strekt ertoe een inhoudelijke 
ambitie te geven aan de procesverplichting om kwaliteitsbeleid te vormen. 

Ten eerste door voor te schrijven dat burgemeester en wethouders naar de kwaliteit 
van de uitvoering en handhaving kijken in het licht van het geformuleerde (regionale) 
beleid, waarbij de doelen van dat beleid betrekking moeten hebben op een aantal 
voorgeschreven inhoudelijke thema's. Het gaat er daarbij telkens om die doelen te 
zien, niet vanuit elke mogelijke factor die daaraan kan bijdragen, maar vanuit het 
perspectief van de prestaties en kwaliteit van de uitvoering van de eigen organisaties. 
Het gaat dan in ieder geval om dienstverlening, uitvoeringskwaliteit van producten en 
diensten en om financien. 

In paragraaf 4 van deze toelichting is de herkomst van de in dit artikel gehanteerde 
begrippen toegelicht. 

 

 



 
 

  

 

Artikel 5 

Dit artikel geeft een verankering aan de kwaliteitscriteria 2.1 en de opvolgers daarvan 
(zie ook de toelichting bij artikel 1, waarin een begripsbepaling voor kwaliteitscriteria 
is opgenomen). Het strekt ertoe te regelen dat van die kwaliteitscriteria voor de 
uitvoering van VTH-taken in de praktijk gebruik gemaakt wordt voor wat betreft de 
taken die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd en zoveel als mogelijk voor 
wat betreft de “thuistaken”. Het gaat immers om criteria waaraan zorgvuldig en met 
grate deskundigheid is gewerkt door de betrokken bevoegde gezagen. Van belang is 
dat deze criteria relevante input leveren voor de kwaliteit. Dat geeft vanzelfsprekend 
geen garantie dat de doelen die door het college zijn gesteld op grand van artikel 3 
ook zonder meer in alle gevallen worden gehaald. Het bereiken van deze doelen zal 
immers niet alleen afhankelijk zijn van de goede verrichtingen van de uitvoerende 
organisaties. Van de naleving van de kwaliteitscriteria zal daarom jaarlijks mededeling 
gedaan moeten worden aan de gemeenteraad. Het gaat hier om een belangrijke 
inhoudelijke mededelingsplicht die kan worden meegenomen in bestaande jaarlijkse 
rapportages, in de op grand van het Besluit omgevingsrecht op te stellen documenten. 

Omgekeerd wil het evenmin zeggen dat, als de criteria (nog) niet in alle relevante 
taken worden toegepast, dat de kwaliteit per definitie te wensen zal overlaten. In dit 
geval zal echter in rapportages gemotiveerd worden waarom de criteria niet toegepast 
zijn of konden worden en hoe wel voor de gestelde kwaliteit wordt gezorgd. De 
kwaliteitscriteria 2.1 zijn derhalve een cruciaal richtsnoer waarvoor geldt: pas toe of 
leg uit, “comply or explain". 

 

Artikel 6 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de verordening. Het is, gelet op de aard van 

de gestelde regels, niet nodig om deze verordening in overgangsrecht te voorzien. 



7.f Zienswijze op concept Beleidskader Mobiliteit van Vervoerregio Amsterdam (2017/61)

1 NIEUW - Raadsvoorstel en -besluit 2017/61: Zienswijze op beleidskader mobliliteit Vervoerregio 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 

 

 

 

Nummer 2017/61 
 

datum raadsvergadering : 12 oktober 2017 

onderwerp : Zienswijze op beleidskader mobiliteit 

Vervoerregio 

portefeuillehouder : C.C.M. Korrel-Wolvers 

datum raadsvoorstel : 19 september 2017 

 

Samenvatting 
 
Het Beleidskader Mobiliteit is een uitwerking van de Strategische Visie Mobiliteit, die 

vorig jaar is opgesteld door de convenantpartners (convenant Versterking 

Samenwerking Verkeer en Vervoer) en in december 2016 is vastgesteld door de 

Regioraad. Het Beleidskader Mobiliteit vervangt het Regionaal Verkeer- en 

Vervoerplan (RVVP) uit 2004. Het Beleidskader Mobiliteit geeft richting aan de 

inspanningen en investeringen van de Vervoerregio Amsterdam in de komende 

jaren. In het Beleidskader Mobiliteit worden vijf strategische opgaven gedefinieerd, 

waarmee we deze complexe vraagstukken kunnen aanpakken:  

1. Van modaliteit naar mobiliteit (bereikbaarheid) – betere integratie van bestaande  

    vervoerwijzen;  

2. Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem – meer aandacht voor zero emissie en  

    leefbaarheid;  

3. Een prettige en veilige reis van deur tot deur – meer aandacht voor comfort,  

    beleving, veiligheid en informatie;  

4. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar – meer aandacht voor inpassing en  

    ruimtelijke kwaliteit;  

5. Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken – ondersteuning van verdichtings 

    opgaven. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
 

In december 2016 heeft de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam de 

Strategische Visie Mobiliteit vastgesteld. De Strategische Visie Mobiliteit is nu door- 

vertaald naar het (concretere) Beleidskader Mobiliteit voor de Vervoerregio 

Amsterdam. Deze zal dezelfde rol vervullen als voorheen het Regionaal Verkeer- en 

Vervoers Programma (RVVP). Het Beleidskader zal voorzien in doelstellingen en 

kwaliteitswensen voor een integraal en optimaal samenhangend netwerk, om te 

voorzien in verplaatsingsbehoeften van inwoners en bezoekers.  

Het Beleidskader is een afwegingskader op hoofdlijnen. De investeringsbeslissingen en 

de verdeling van de budgetten per jaar volgen in de jaarlijkse programmabegrotingen. 

 

Wat is er aan de hand? 
 
Er vindt nu een zienswijzeprocedure plaats, die de gemeenteraden van de aangesloten 

gemeenten de mogelijkheid biedt om een zienswijze op dit beleidskader in te dienen. 

Er kan tot 7 november 2017 een zienswijze worden ingediend.  

De ingediende zienswijzen worden op 16 november 2017 besproken door het 

Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio.  
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Wat gaan we doen? 
 

Binnen Amstelland-Meerlanden (AM) verband is door de portefeuillehouders verkeer 

en vervoer voorgesteld om met een gezamenlijke zienswijze te komen. Deze wordt 

hierbij met het Beleidskader Mobiliteit ter vaststelling aan u voorgelegd.   

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
 

Het Beleidskader Mobiliteit kent vijf strategische opgaves. Hiermee de Vervoerregio 

Amsterdam het doel om een optimaal mobiliteitsnetwerk te creëren voor een vlotte en 

betrouwbare reis per fiets, OV en auto, voor personen en goederen, van deur tot deur. 

Hierbij zijn de verschillende netwerken zodanig geïntegreerd dat de sterke kanten van 

bestaande en toekomstige vervoerwijzen worden benut, zowel vanuit het perspectief 

van de reiziger als vanuit de omgeving bekeken. 

 

Met deze vijf strategische wordt richting gegeven aan de uitwerking van de 

vastgestelde visie op het verkeer- en vervoersbeleid. Het beleidskader is nog abstract, 

zodat het mogelijk is dat er bij verdere uitvoering er verschillen van inzicht kunnen 

bestaan. Het beleidskader bepaalt op dit moment ook niet de concrete invulling van 

begrippen maar vormt de context, het kader, waarbinnen die discussie zal gaan 

plaatsvinden. Dit houdt de invulling van het beleid actueel en levend.  

 

Het beleidskader richt zich in belangrijke mate op de bewuste en zelfstandige reiziger, 

die zijn eigen reis bepaalt en op het belang van de concurrentiekracht van de 

metropoolregio. Wat mist, is dat de sociale rol van vervoer niet expliciet als 

uitgangspunt is benoemd.  
 
Wat verder nog ontbreekt is een duidelijke typering van het (uitgaans)gebied 

Amsterdam Zuidoost, die van groot belang is bij de verdere ontwikkeling van De 

Nieuwe Kern. Er is hier sprake van een Metropolitaan Centrum Stedelijk gebied, dat op 

één avond soms 80.000 tot 100.000 bezoekers kent, en dit aantal zal naar 

verwachting blijven groeien. Toch is hier in de praktijk vooralsnog sprake van een 

nadruk op individueel autovervoer, in plaats van een sterke uitbreiding van en sturing 

op collectief (openbaar of particulier, liefst zero-emissie) vervoer.  

 

Op ons voorstel zijn deze twee punten in de reactie van de AM-gemeenten 

opgenomen.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
 

Het beleidskader Mobiliteit zal door de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam 

worden vastgesteld. Op dit moment vindt er een consultatie plaats van de gemeenten 

plaats. Er is binnen AM-verband door de portefeuillehouders afgesproken om met een 

gezamenlijke zienswijze te komen (bijgevoegd). Aan de gemeenteraad wordt 

gevraagd om met deze zienswijze op het Beleidskader Mobiliteit in te stemmen.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

 

Het gaat nu om een consultatieronde binnen de Vervoerregio. In een later stadium zal 

de Vervoerregio de communicatie naar de inwoners verzorgen.  
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Wat is het vervolg? 

 

We stellen als AM-gemeenten de Vervoerregio in kennis van onze zienswijze, waarna 

het beleidskader zal worden vast gesteld in de regioraad.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2017, 

nummer 2017/61, 

 

 

BESLUIT : 
 

- Geen zienswijze in te dienen op het concept beleidskader mobiliteit van de 

Vervoerregio; 

- In te stemmen met de gezamenlijke zienswijze vanuit het Amstelland-

Meerlandenoverleg. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Hoofddorp, xx oktober 2017 

 

Geacht Bestuur, 

 

Wij ontvingen van u het concept Beleidskader Mobiliteit met de mogelijkheid om een zienswijze 

in te dienen voor 7 november 2017. Daarna zal het beleidskader door u ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de Regioraad. 

 

De samenwerkende gemeenten in het Amstelland-Meerlandenoverleg maken graag gebruik van de 

mogelijkheid om een gemeenschappelijke zienswijze in te dienen. Deze zienswijze heeft de 

instemming van alle aangesloten colleges van burgemeester en wethouders en zal in een aantal 

gemeenten nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Zoals u zelf al aangeeft in de aanbiedingsbrief is het Beleidskader Mobiliteit opgesteld in nauwe 

samenwerking met de 15 deelnemende gemeenten. Wij kunnen ons dan ook goed vinden in de 

beschrijving van de ontwikkelingen en de conclusie die u daaraan verbindt.  De groei van de 

mobiliteit enerzijds en het belang van een goede bereikbaarheid, een gezond leefklimaat en een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat anderzijds, vergen een brede samenhangende aanpak door alle 

betrokken partijen. Het Beleidskader Mobiliteit biedt daarvoor, als uitwerking van de Strategische 

Visie Mobiliteit uit 2016, volgens ons een goede basis. Het is daarmee ook een goede vervanger 

van het Regionaal Verkeer en Vervoersplan uit 2004. 

 

Hierbij willen wij nog de volgende punten aan u meegeven met het verzoek het Beleidskader voor 

zover nodig hierop aan te passen. 

 

 

 



Status  

Voor wat betreft de status van de Strategische Visie willen wij opmerken dat in het Beleidskader 

nogal stellig staat dat gemeenten de inhoudelijke basis overnemen in hun omgevingsvisie. Gelet 

op de vrij abstracte invulling van de Visie en de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid bij het 

opstellen van een omgevingsvisie is dit naar onze mening wat al te stringent geformuleerd.  Visie 

en Beleidskader vormen uiteraard wel  belangrijke input voor gemeentelijke visies en plannen. 

Ook spreekt het voor zich dat de Vervoerregio in een vroegtijdig stadium zal worden betrokken bij 

de voorbereiding van omgevingsvisies. 

 

Strategische Opgaven 

Wij kunnen instemmen met de uitwerking van de vijf strategische opgaven en de daarbij 

aangegeven inzet door de Vervoerregio.  

 

Het mede door de Vervoerregio getrokken Programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA 

heeft als een van de hoofddoelen het versterken van de concurrentiepositie van de MRA door de 

deur-tot-deur bereikbaarheidsopgaven aan te pakken met focus op de economische toplocaties. 

Deze gezamenlijke ambitie moet ook in dit Beleidskader goed tot uiting komen. 

 

Wij vragen om voldoende aandacht voor de sociale functie van het openbaar vervoer en voor de 

minder zelfstandige reizigers die ook in staat moeten zijn om van het mobiliteitsysteem gebruik te 

blijven maken. De inzet van de Vervoerregio moet zeker gericht zijn op het hoogwaardig openbaar 

vervoer (R-net),  maar zij dient daarnaast ook gericht te zijn op het daarop aansluitende meer 

lokale openbaar vervoer. Ook de reizigersinformatie dient voor alle doelgroepen goed toegankelijk 

te zijn, digitaal en buiten op straat bij de haltes en op de stations. 

 

Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor de Vervoerregio bij het stimuleren van innovatieve 

en duurzame ontwikkelingen, het betrekken van nieuwe partijen  en het delen van kennis en 

ervaringen met de gemeenten. Pilots en experimenten met gemeenten kunnen daar een belangrijke 

rol in spelen. 

 

Verkeerveiligheid en sociale veiligheid zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvol 

mobiliteitssysteem. Voor sociale veiligheid denken wij dat de ambitie hoger mag liggen dan zoals 

die nu is vertaald naar een indicator gelijk aan de veiligheid in de openbare ruimte.  

 

Mobiliteit per gebied  

Het onderscheid naar gebiedstypen met bijbehorende mobiliteitsopgaven geeft in hoofdlijn een 

beknopte  aanzet voor de opgaven in de vijf gebiedstypen.  Deze opgaven zullen in de verdere 

uitwerking van het Beleidskader nader moeten worden ingevuld. 

 

Bij het gebiedstype stedelijke woon- en werkgebied vragen wij ons wat precies wordt bedoeld met 

de herstructurering van allerlei voorzieningen in relatie tot de mobiliteitsopgaven en de rol die het 

Beleidskader en de Vervoerregio hierbij kunnen vervullen. 

  

Wij missen een duidelijke typering van het (uitgaans)gebied Amsterdam Zuidoost, dit is van 

belang voor de verdere ontwikkeling van De Nieuwe Kern in de gemeente Ouder-Amstel. Gelet 

op de beschrijving van de mobiliteit die per gebiedstype wordt gegeven is hier sprake van een 

Metropolitaan Centrumstedelijk Gebied. Dit  gebied kent op één avond soms 80.000 tot 100.000 

bezoekers en dit zal naar verwachting nog blijven groeien. Toch is hier vooralsnog sprake van een 

nadruk op individueel autovervoer in plaats van een sterke uitbreiding van en sturing op collectief  

(liefst zero-emissie) vervoer.  



 

Van Beleidskader naar uitwerking   

De AM-gemeenten zijn graag bereid om samen met de Vervoerregio, en andere partijen,  de 

uitwerking en vooral ook de uitvoering van het Beleidskader ter hand te nemen. Belangrijk 

hulpmiddel daarbij zijn de investeringsagenda’s en de nieuwe spelregels voor projecten. 

Een flexibele aanpak is daarbij essentieel zodat efficiënt kan worden ingespeeld op de behoefte bij 

gemeenten en effectief kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. 

 

 

Hoogachtend,  

Dagelijks bestuur Amstelland-Meerlanden Overleg,  

 

 

 

 

 

burgemeester drs. M.M. van ’t Veld, 

voorzitter Amstelland-Meerlanden Overleg 
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Een nieuwe koers 

De Vervoerregio Amsterdam verbindt gemeenten en werkt aan een regio waar mensen vlot hun 
bestemming bereiken. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, 
Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel,  Purmerend, Uithoorn, 
Waterland, Wormerland en Zaanstad vormen samen de Vervoerregio Amsterdam.

Deze vijftien gemeenten hebben tijdens de Regioraad van 16 december 2016 de Strategische Visie 
Mobiliteit vastgesteld. Daarin zijn drie ambities en vijf strategische opgaven vastgelegd, die als 
uitgangspunt dienen voor alle activiteiten van de Vervoerregio in de komende jaren:

AMBITIES

OPGAVEN

Economische en sociale
ontwikkeling

Leefkwaliteit Duurzaamheid

Veraangenamen van 
verblijfsgebieden

(knopen en centra)

Nabijheid van activiteiten
versterken

Zuiniger, schoner, stillerVergemakkelijken en
uitbreiden connectiviteit

Veilig, betrouwbaar,
toegankelijk
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RICHTING GEVEN AAN AMBITIES

Het Beleidskader Mobiliteit gaat over het beleid dat we met elkaar nodig hebben om deze ambities 
te realiseren. Wat gaan we doen, waar gaan we wat doen en hoe gaan we dat doen? Dit wordt 
aangegeven op basis van actuele ontwikkelingen zoals de veranderende mobiliteit en de duurzaam-
heidsopgave. De concrete vertaling van dit Beleidskader vindt vervolgens plaats in de concessies, 
projecten, investeringsagenda’s, uitvoeringsplannen en monitoringsprogramma’s. Het Beleidskader 
kan daarbij worden gebruikt als leidraad voor prioritering, fasering en financiering van projecten. 

Het uiteindelijke doel van het beleid is richting geven, ambities waarmaken en inspelen op de 
veranderingen binnen de wettelijke taken van de Vervoerregio. Met deze nieuwe koers houden we de 
regio Amsterdam economisch sterk en aantrekkelijk voor haar inwoners en bezoekers. 

STATUS

De inhoudelijke basis van de Strategische Visie Mobiliteit wordt door de Provincie Noord-Holland en 
de gemeenten overgenomen in de Omgevingsvisies. Zolang de Planwet Verkeer en Vervoer geldt, 
heeft dit Beleidskader de status van een Regionaal Verkeer- en Vervoerplan. Als de Omgevingswet 
van kracht wordt, geldt het Beleidskader als het door de Regioraad vastgestelde kader om de 
BDU-gelden te besteden en de beschikbare capaciteit in te zetten.

LEESWIJZER

In hoofdstuk twee worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven en waarom het noodzakelijk 
is om ons beleid aan te passen. Dit wordt in hoofdstuk drie vertaald naar de vijf strategische 
regionale opgaven, onze inzet en ambitie. In hoofdstuk vier wordt specifiek ingegaan op de gebieds-
typen en op welke wijze het beleid afgestemd wordt op deze verschillende gebieden. Tot slot wordt 
in hoofdstuk vijf ingegaan op de werkwijze van de Vervoerregio. 
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Veranderingen in de mobiliteit

In dit hoofdstuk worden de verschillende ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de 
noodzaak om het beleid van de Vervoerregio aan te scherpen. 

GROEI VAN DE BEVOLKING, ECONOMIE EN 
TOERISME 

De vervoerregio Amsterdam groeit, de economie trekt aan en 
de regio is zeer aantrekkelijk om in te wonen, te werken en 
te verblijven. Zo groeit het aantal inwoners in de vervoer-
regio van 1,51 miljoen in 2017 naar 1,8 miljoen inwoners in 
2040 (circa 9,3%)1.  In de vervoerregio staan op dit moment 
718.608 woningen2. Net als het aantal inwoners neemt dit 
aantal toe, alleen al de gemeente Amsterdam heeft op 
middellange termijn (2025) behoefte aan meer dan 50.000 
nieuwe woningen. Door onder andere de aantrekkende 
economie en de groei van Schiphol met 2% tot 3% per jaar 
groeit het aantal arbeidsplaatsen. Ook groeit het aantal 
toeristen (>7,8% landelijke groei in 20153) waarvan er veel de 
regio bezoeken.  

TECHNOLOGISCHE VERANDERINGEN ROND 
MOBILITEIT

Een belangrijke trend is de opkomst van nieuwe ICT-toe-
passingen, die het mogelijk maken om vraag en aanbod van 
allerlei diensten directer aan elkaar te koppelen en slimmer 
te organiseren. De toenemende beschikbaarheid van data 
zorgt voor meer real-time informatie en betere voor-
spellingen. Daardoor kan er steeds beter op bepaalde 
ontwikkelingen worden ingespeeld. De digitalisering van de 
mobiliteit, Smart Mobility, zorgt voor nieuwe mogelijkheden 
zoals betere benutting van de capaciteit van de wegen en 
veiliger rijgedrag. Voertuigen kunnen op termijn steeds meer 
taken zelfstandig uitvoeren, met uiteindelijk wellicht een 
grootschalige doorbraak van volautomatisch rijden. 

1.  CBS, publicatie Amsterdam in cijfers 2017
2.  CBS, publicatie Amsterdam in cijfers 2017
3.  Bron: NBTC Holland Marketing 2016
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VAN AANBOD NAAR VRAAGGERICHT VERVOER

De scheidslijn tussen de traditionele vervoerwijzen auto, 
openbaar vervoer en fiets vervaagt door de opkomst van 
‘Mobility as a Service’ (MaaS). Daarbij nemen gebruikers 
diensten af van mobiliteitsaanbieders en kiezen per reis de 
combinatie van vervoerwijzen met de meeste voordelen. 
Naar verwachting verschuift het zwaartepunt van aanbod-
gericht naar vraaggericht vervoer, en van bezit naar delen 
van vervoermiddelen. Knooppunten, de plekken waar 
vervoerwijzen en reizigers bij elkaar komen, krijgen daardoor 
een steeds belangrijkere rol in en tussen de verschillende 
vervoernetwerken.

TOENEMENDE DRUK OP DE MOBILITEITS-
NETWERKEN  

De groei van het aantal verplaatsingen en kilometers tekent 
zich af in meer auto- en openbaar vervoergebruik, vooral 
van de trein en de metro. Het gebruik van de fiets neemt ook 
toe, zowel in het voor- en natransport van het openbaar 
vervoer als voor de lange afstanden door de populariteit van 
de elektrische fiets. Dit zien we terug in de beschikbare 
capaciteit van de verschillende netwerken. De wegen naar 
de economische centra staan regelmatig vast en het is druk 
in het openbaar vervoer en op de fietspaden. Er wordt al 
flink geïnvesteerd in doorstromingsmaatregelen voor de 
auto en het hoogwaardig openbaar vervoernetwerk wordt 
uitgebreid met R-net lijnen, de Amstelveenlijn, de Uithoorn-
lijn en de komst van de Noord/Zuidlijn. De groei blijft in de 
toekomst naar verwachting doorzetten4 waardoor nog meer 
maatregelen nodig zijn. 

4.  Venom 2016



8

5.  Kimnet, De keuze van de reiziger, 2016
6.  Hagen, M. van, Govers, B., Robuust sturen op keuzegedrag van mobilisten. 2012
7.  Vervoerregio Amsterdam, Investeringsagenda’s 2016, monitor en voortgang

REISBELEVING BELANGRIJKER

Uit onderzoek naar wensen van OV-reizigers blijkt dat mensen 
het liefst zo snel mogelijk van A naar B willen5. Een mobili-
teitsnetwerk met goed voor- en natransport (lopen en fietsen), 
korte wachttijden, prettig wachten en goede aansluiting op 
fijnmazig vervoer wordt hoger gewaardeerd. De beleving van 
de reis wordt daarbij steeds belangrijker. Veel fietsers kiezen 
bijvoorbeeld liever voor een langere reistijd via een aantrekke-
lijke autoluwe route dan voor een kortere reistijd via een 
fietsroute langs een drukke hoofdweg6.

DUURZAAMHEID

Door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen leidt het klimaat wereldwijd tot problemen, 
zoals extreme weersomstandigheden en de impact daarvan op ecosystemen. Dit betekent dat we 
moeten overschakelen van fossiele naar uitstootvrije energie. Voertuigen worden steeds zuiniger, 
schoner en stiller. In de concessie Amstelland-Meerlanden is een belangrijke stap gezet naar zero 
emissie busvervoer. De komende jaren groeit het aantal kilometers dat in deze concessie wordt 
afgelegd met zero emissie voertuigen naar bijna 90%. De transitie naar zero emissie wordt ook in 
de andere concessies in gang gezet. Daarnaast worden personenauto’s steeds zuiniger en vaker 
elektrisch. 

VERKEERSVEILIGHEID

Op het gebied van verkeersveiligheid zien we een stagnerende lijn van het aantal verkeersdoden. 
Dit ligt in de vervoerregio al jaren rond de 30 per jaar. Het aantal ernstige verkeersgewonden is in 
de periode 2008-2011 en daarna weer licht gedaald naar 2040 in 2014. Daarbij vallen de meeste 
ernstige gewonden onder fietsers en gemotoriseerde tweewielers7. 
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CONCLUSIE

De groei in de vervoerregio leidt tot meer mobiliteit. Bij ongewijzigd beleid verdubbelen de files en 
wordt het nog drukker in de regio. Wanneer mensen zich op dezelfde manier als nu van en naar 
Amsterdam en in de regio blijven verplaatsen, heeft dit tot gevolg dat de bereikbaarheid, leefbaar-
heid en aantrekkelijkheid van het gebied onder druk komen te staan en daarmee ook de econo-
mische ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er kansen om met onder andere slimme ICT-toepassingen 
en duurzamere voertuigen slimmer in te spelen op de groei en gebruik te maken van nieuwe 
ontwikkelingen.  

VERANDERENDE ROL VAN DE OVERHEID

Vanuit het Rijk is er steeds minder budget beschikbaar. Ten 
opzichte van 2006 is de BDU-bijdrage in 2016 met 40% 
gedaald. Hierdoor moeten we anders naar de mobiliteits-
opgave kijken. De rol van inwoners en bedrijven wordt hierin 
prominenter. Steeds meer bereikbaarheidsinitiatieven 
komen van de inwoners en bedrijven zelf. Bijvoorbeeld 
werknemers die hun medewerkers stimuleren om buiten de 
spits te rijden of bedrijven die bijdragen aan project-
ontwikkeling. Dit verandert de rol van de overheid en vraagt 
om een nadere blik op wet- en regelgeving. Samenwerking is 
noodzakelijk, ook rond de Omgevingswet.
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Vijf strategische opgaven voor de
Vervoerregio Amsterdam

In dit hoofdstuk worden de vijf strategische opgaven beschreven waar de Vervoerregio de komende 
jaren op inzet. 

STRATEGISCHE OPGAVE 1:

VAN MODALITEIT NAAR MOBILITEIT
Er komt een verschuiving naar één integraal mobiliteitssysteem. De modaliteiten (vervoerwijzen) 
openbaar vervoer, auto, fiets en voetganger worden in samenhang bekeken. Reizen van deur tot 
deur gebeurt in steeds grotere mate met een combinatie van vervoerwijzen. OV, auto en fiets vullen 
elkaar daarbij zo goed mogelijk aan.

Dit biedt kansen om, afhankelijk van het type gebied, keuzes te maken voor bepaalde vervoer-
wijzen die het beste passen in de omgeving (zie hoofdstuk 4). Het uitgangspunt daarbij is: hoe 
stedelijker het gebied, hoe meer focus op grote stromen reizigers, op collectief vervoer, gebundeld 
vervoer, schoon, stil en beperkt vervoer of dubbel ruimtegebruik. Hier heeft de auto geen prioriteit. 
In een minder stedelijk gebied wordt sterker ingezet op individueel, flexibel en kleinschalig vervoer, 
zoals de auto, de (elektrische) fiets en doelgroepenvervoer dat op knooppunten aansluit. Collectief 
en gebundeld vervoer worden slim en efficiënt ingezet. 

Belangrijke voorwaarde voor het optimaal functioneren van dit mobiliteitssysteem is dat de 
verschillende verkeersnetwerken sterk met elkaar worden verbonden, zowel fysiek op knooppunten 
als op het gebied van data, informatie, en betaal- en abonnementsvormen. 

INZET VERVOERREGIO 

We blijven ons inzetten op het optimaliseren van het regionale fietsverkeer, het hoogwaardig 
openbaar vervoer (R-net), het verbeteren van de betrouwbaarheid (de kans dat de reis verloopt, 
zoals vooraf bedacht), reisbeleving en de doorstroming van het autoverkeer. Uitbreiding van 
infrastructuur heeft niet per se onze eerste voorkeur. We richten ons ook op ruimtelijke ordening, 
mobiliteitsmanagement of efficiëntere vervoerwijzen.



11

25

30

35

55

65

20

30

35

55

65

30

35

40

55

65

0

10

20

30

40

50

60

70

5 15 25 35 45 55 65

Re
is

tij
d 

in
 m

in
ut

en

Reisafstand in kilometer

Reistijd van deur tot deur

woon-werk

onderwijs

bezoekers

Bij de afweging kijken we naar de bereikbaarheid van deur tot deur, daar waar de netwerken elkaar 
versterken en naar het slim combineren van modaliteiten.

Het gebruik van relevante data voor de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem, zowel voor 
onderzoek als het open stellen van data voor reisinformatie of betaaldiensten. De Vervoerregio 
heeft hierin de rol als opdrachtgever van het openbaar vervoer, coördinator, partner of financier 
van bijvoorbeeld het genereren van verkeersdata en datawarehouses.

De rol van knooppunten en het faciliteren van voorzieningen voor de reizigers, het makkelijker 
maken van overstappen en prettig wachten. Hier hebben ook vervoerders en wegbeheerders een 
belangrijke rol. 

Het verbeteren van de ‘first en last mile’, (het eerste en laatste deel van een reis) samen met de 
wegbeheerders. Hier wordt ook gekeken naar nieuwe vormen van mobiliteit, zoals deelfiets-
systemen. De Vervoerregio coördineert de inbreng van de betrokken partijen, zet vanuit de 
regionale opgave nieuwe initiatieven in gang en levert financiële bijdragen aan maatregelen en 
projecten. 

De openbaar vervoerconcessies worden steeds meer mobiliteitsconcessies. Fiets, (deel) auto en 
vraagafhankelijk vervoer worden meer geïntegreerd en daarmee voor de reiziger gemakkelijker te 
gebruiken. Als opdrachtgever van het openbaar vervoer heeft de Vervoerregio hier een belang-
rijke rol. De vervoerder zorgt voor de samenhang met bijvoorbeeld het doelgroepenvervoer of 
aanbieders van mobiliteitsdiensten. 

In de grafiek is als voorbeeld voor drie verschillende 
reismotieven aangegeven hoe de acceptabele reistijd 
afhankelijk is van de reisafstand. We accepteren voor 
bezoekers dus een hogere reistijd en voor onderwijs 
gerelateerde verplaatsingen is de korte afstand het 
belangrijkste. Voor een woon-werkreis van 25 kilome-
ter is de acceptabele reistijd bijvoorbeeld 30 minuten, 
ongeacht de mobiliteitskeuze. 

INDICATOR

REISTIJD VAN DEUR TOT DEUR

AMBITIE

Een acceptabele en betrouwbare reistijd van deur tot deur, ongeacht de vervoerwijze. Welke reistijd 
we acceptabel vinden, is afhankelijk van de reisafstand en het reismotief (zie grafiek hieronder).
Onder betrouwbaarheid verstaan we een maximale spreidingsfactor van 1,2 uit het MIRT onderzoek 
Stedelijke Bereikbaarheid. (De spreidingsfactor is gedefinieerd als: (reistijd + standaard deviatie)/ 
reistijd.) Dit houdt in dat op een reis van gemiddeld 30 minuten, we maximaal 6 minuten afwijking 
accepteren. 
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INDICATOR

CO2 BALANS VAN HET MOBILITEITSSYSTEEM

AMBITIE
Een CO2-neutraal mobiliteitssysteem vanaf 2050.
CO2-neutraal regionaal openbaar vervoer vanaf 2030.

STRATEGISCHE OPGAVE 2:

NAAR EEN CO2 - NEUTRAAL MOBILITEITSYSTEEM
Een grote opgave is het verminderen van de CO2 uitstoot. Het toepassen van de zogenaamde trias 
mobilica (het verminderen van vervuilende mobiliteit, veranderen en verduurzamen) helpt om de 
opgave te structureren. Door compact te blijven bouwen in en rond de stedelijke gebieden en een 
hoge mate van functiemenging, beperken we de gemiddelde reisafstanden. Dit helpt om fietsen, 
lopen en het openbaar vervoer voor meer mensen tot een aantrekkelijke manier van reizen te 
maken. Daarnaast stimuleren we het gebruik van schone voertuigen. 

INZET VERVOERREGIO 

Het regionaal openbaar vervoer (bus, tram en metro) wordt zero emissie. Vanaf 2025 rijdt iedere 
nieuwe bus 100% op uitstootvrije energie. De Vervoerregio heeft hierop direct invloed als 
opdrachtgever van de concessies. 

De Vervoerregio neemt de regie om systemen op elkaar te laten aansluiten. We investeren in 
laadinfrastructuur op strategische locaties, zoals knooppunten die gunstig liggen ten opzichte 
van het energienetwerk. Daardoor kunnen de laadsystemen voor het openbaar vervoer bijvoor-
beeld opengesteld worden voor het opladen van andere vervoermiddelen en zo optimaal worden 
benut. Hier is nader onderzoek voor nodig. 

Voertuigen in de regio, waaronder personen- en vrachtauto’s, worden zero emissie en rijden 
indien mogelijk 100% op uitstootvrije energie. De Vervoerregio levert hier een bijdrage door:

Het stimuleren van innovatie en technologische ontwikkeling. De Vervoerregio faciliteert deze 
ontwikkelingen door kennis en ervaring op te doen en te delen.

De markt in staat te stellen de benodigde producten en voorzieningen aan te bieden. De 
Vervoerregio kan marktbelemmeringen wegnemen door samen met andere overheden te 
zorgen voor duidelijk en stabiel beleid en het subsidiëren en uitvoeren van pilots. 

Waar dit kan wordt rondom het regionaal mobiliteitssysteem duurzame energie opgewekt en 
opgeslagen. In samenwerking met wegbeheerders en andere partners kan de Vervoerregio hier 
als regisseur of facilitator een rol bij spelen.

De Vervoerregio kijkt als financier bij het verlenen van subsidies expliciet naar duurzaamheids-
maatregelen (zoals LED-verlichting of zonnepanelen) en stelt daarvoor mogelijk bijdragen 
beschikbaar.



13

STRATEGISCHE OPGAVE 3:

VEILIG EN PRETTIG VAN DEUR TOT DEUR
Reizen van deur tot deur moet veilig, prettig en vanzelfsprekend zijn. De mate van beleving van de 
reis, bijvoorbeeld het kunnen lezen van een boek of nog even werken, wordt steeds bepalender bij 
het maken van een keuze voor één of een combinatie van verschillende vervoerwijzen. Zeker nu we 
ons meer richten op één mobiliteitssysteem, worden knooppunten belangrijker en wisselen 
reizigers gemakkelijker tussen auto, openbaar vervoer of deelfiets. 

Knooppunten worden steeds meer zogenaamde ‘hubs’, waar de verschillende vervoernetwerken 
samenkomen, evenals mobiliteitsdiensten, reisinformatieloketten of P+R’s. Ook kunnen allerlei 
andere voorzieningen en diensten gerealiseerd worden, zoals een oplaadplek voor de elektrische 
fiets, een pakket ophaalpunt of vergaderlocaties. Al deze mogelijkheden dragen eraan bij dat 
reizigers het mobiliteitssysteem makkelijk en intuïtief kunnen gebruiken. Daarom stimuleert de 
Vervoerregio dat alle vervoerwijzen, mobiliteitsdiensten en aanvullende diensten zoveel mogelijk 
op hetzelfde (IT-) platform aansluiten, zodat data en betaalwijzen ongeacht de dienst of vervoer-
wijze op een laagdrempelige manier aangeboden kunnen worden. 

INZET VERVOERREGIO 

De Vervoerregio zet zich in voor een veilig mobiliteitssysteem dat makkelijk te gebruiken is door 
alle reizigers. Dit doen we door:

Vanuit de Wet lokaal spoor erop toezien dat de veiligheid 
op, en de aanleg en het beheer van het lokale spoor, naar 
behoren wordt uitgevoerd.

Inzetten op sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Inzetten op de beleving van de hele reis, met aandacht voor 
sociale veiligheid, ketenvoorzieningen, haltes, het 
verbeteren van de reisinformatie en de kwaliteit van de 
omgeving. 

Zorgdragen voor een mobiliteitsnetwerk met logische 
knooppunten en goede voorzieningen.

Beschikbaar stellen van reisinformatie via de concessies en 
het stimuleren van open data van de gehele reis. Daarmee 
kunnen marktpartijen reisinformatiediensten aanbieden die 
aansluiten bij de behoefte van de reiziger. 

Betalen voor mobiliteit wordt gemakkelijker voor de reiziger. 
De komende jaren worden nieuwe, laagdrempelige betaal-
wijzen in het openbaar vervoer geïntroduceerd. Daarnaast 
krijgen MaaS aanbieders de mogelijkheid om de reiziger 
mobiliteit aan te bieden. 

Het vergroten van de verkeersveiligheid door het verbeteren 
van de infrastructuur (Duurzaam Veilig), verkeerseducatie en 
gedragsbeïnvloeding. Dit in onze rol als financier en regisseur.  
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INDICATOR

BELEVING VAN DE DEUR-TOT-DEUR REIS VOOR HET HELE REGIONALE
MOBILITEITSSYSTEEM 

AMBITIE
Het algemene gebruiksoordeel wordt minimaal gewaardeerd op een 7,5. De verschillende 
deelonderwerpen en definities daarvan worden nog uitgewerkt.

INDICATOR

RAILVEILIGHEID

AMBITIE
Het hanteren van het stand-still principe (de veiligheid mag niet verslechteren) en het ARLAP 
principe (als op een redelijke wijze en tegen redelijke kosten significante veiligheidsverbeteringen 
zijn te bereiken dan moeten deze worden uitgevoerd). 

INDICATOR

AANTAL ERNSTIGE VERKEERSSLACHTOFFERS

AMBITIE
Reductie van het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden conform de landelijke 
doelstelling. Een daling van 25% in 2020 t.o.v. 2010.

INDICATOR

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER

AMBITIE
De veiligheid op haltes en in voertuigen mag niet slechter zijn dan in de openbare ruimte.
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STRATEGISCHE OPGAVE 4:

MOBILITEIT EN OMGEVING PASSEN BIJ ELKAAR
In de (metropolitaan) centrumstedelijke gebieden en de mainports zijn ruimtegebrek en ruimtelijke 
kwaliteit bepalende factoren voor de inrichting van het mobiliteitssysteem. In de minder stedelijke 
en de landelijke woon- en werkgebieden ligt dat anders. In alle situaties is het van belang dat 
ontwerp en inpassing van het mobiliteitssysteem en de omgeving op elkaar afgestemd worden. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de leefkwaliteit (onder andere met de luchtkwaliteit, 
stikstofoxiden en fijnstof), geluid én de kwaliteitseisen aan het mobiliteitssysteem. Afhankelijk van  
het gebiedstype, de vervoerwijze en het belang van de verbinding in het regionale netwerk, worden 
prioriteiten gesteld. In hoofdstuk vier wordt specifiek ingegaan op de vervoerkeuzes die per 
gebiedstype gemaakt worden. 

INZET VERVOERREGIO 

Per gebiedstype keuzes maken tussen de vervoerwijzen waarmee een gebied het beste ontsloten 
kan worden (zie hoofdstuk vier) en waarmee de leefbaarheid het meest gediend is. 

Aandacht voor de ruimtelijke inpassing van de infrastructuur, zoals dubbel ruimtegebruik en het 
combineren van vervoerwijzen.

Integraal naar mobiliteitsoplossingen kijken, evenals naar de mogelijkheid om werk met werk te 
maken.  
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INDICATOR

RUIMTEGEBRUIK

AMBITIE
Het mobiliteitssysteem en de omgeving passen op een efficiënte wijze bij elkaar. Dat geldt voor 
verbindingen, knooppunten en (parkeer)voorzieningen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt rekening 
gehouden met de bijbehorende mobiliteitsopgave. 

INDICATOR

INPASSING MOBILITEITSSYSTEEM

AMBITIE
Het mobiliteitssysteem heeft de uitstraling die past bij de omgeving. Dat wil zeggen dat:

De doorstroomfunctie van het mobiliteitssysteem en de functies van de omgeving zo goed 
mogelijk op elkaar worden afgestemd. 

De functionaliteit van de omgeving door het mobiliteitssysteem wordt verbeterd of zo min 
mogelijk verstoord.
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INDICATOR

NABIJHEID

AMBITIE

Ruimtelijke ontwikkelingen dragen bij aan een efficiënter mobiliteitssysteem met behulp van 
verdichting, functiemenging en Transit Oriented Development. 

STRATEGISCHE OPGAVE 5:

NABIJHEID VAN DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 
De toenemende druk op de ruimte maakt het noodzakelijk om ruimtelijke plannen direct aan de 
mobiliteitsopgaven te koppelen. Daarbij is het van belang dat inwoners van de regio, zowel in 
stedelijk als in landelijk gebied, hun dagelijkse activiteiten (werk, school, winkels, sport en
dergelijke) eenvoudig en snel kunnen bereiken. Door verdichting en functiemenging dragen wij 
hieraan bij. Daarnaast zetten wij ook in op Transit Oriented Development waarmee ruimtelijke 
ontwikkelingen zo goed mogelijk worden aangesloten op het mobiliteitssysteem al vanaf de 
planfase. Verder is het bij ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk om bij de financiering van de 
mobiliteit na te gaan of andere financieringsvormen mogelijk zijn, bijvoorbeeld publiek-private 
samenwerking, voor zowel de aanleg van infrastructuur als voor de exploitatie en het beheer en 
onderhoud.  

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen werkt de Vervoerregio in een vroegtijdig stadium 
intensief samen met de partners en brengt haar kennis in om de plannen goed af te stemmen en 
de nabijheid van activiteiten en functiemenging te stimuleren.

Bij de samenwerking wordt ook vroegtijdig een link gelegd tussen de mobiliteitsopgave en de 
financiering. 
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Mobiliteit per gebied

In de Strategische Visie Mobiliteit worden vijf gebiedstypen 
onderscheiden, met elk hun eigen opgaven. In dit hoofdstuk 
wordt per gebiedstype de mobiliteitsopgave benoemd. 

METROPOLITAAN CENTRUMSTEDELIJK GEBIED

Dit zijn de binnenstad van Amsterdam en de Zuidas. Kenmerk is 
hier het gebrek aan ruimte en de zeer hoge mobiliteitsdruk. De 
opgave is het realiseren van een prettig woon- en vestigings-
klimaat voor inwoners en bedrijven en het gastvrij ontvangen 
van bezoekers. 

Vanwege het gebrek aan ruimte inzetten op het beter 
benutten van de aanwezige infrastructuur, een efficiënte 
logistiek en stadsbevoorrading, en het stimuleren van het 
openbaar vervoer. 

Aandacht voor de grote stromen reizigers. Naarmate de 
beschikbare ruimte minder groot is, zetten we meer in op het 
openbaar vervoer en op vervoerwijzen die minimale hinder 
vormen voor de omgeving, zoals de fiets en de voetganger. 
Aanpassingen aan de verkeerscirculatie of dubbel ruimte-
gebruik zijn daarbij een optie.  

CENTRUMSTEDELIJK GEBIED

De opgave voor de centrumstedelijke gebieden is het verster-
ken van aantrekkelijke en multifunctionele milieus voor 
wonen, werken en voorzieningen in hoge dichtheden. In zowel 
oude als nieuwe centra is de verkeersdruk hoog vanwege het 
vele herkomst- als bestemmingsverkeer en de interne 
verplaatsingen. 

Zorgen voor een goede samenhang tussen de verschillende 
vervoersnetwerken en de knooppunten.

Balans vinden tussen wonen, werken, recreëren en de 
verkeersstromen die deze teweeg brengen. 

STEDELIJK WOON- EN WERKGEBIED

Hier is de opgave het versterken van de vitaliteit van het 
gebied. Mogelijkheden voor functiemenging en verdichting 
moeten worden benut en de interne en externe verbindingen 
moeten goed zijn. Door herstructurering kunnen voorzieningen 
zoals winkels, basisschool, sport, gezondheidszorg en groen 
zorgen voor een aantrekkelijk leefklimaat. De nabijheid van 
deze voorzieningen zorgt voor een efficiënte mobiliteit. 
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De verbindingen met de andere gebieden zijn hoogwaardig, 
direct, hebben een vlotte doorstroming en bieden een 
comfortabele reis.

Meer aandacht voor de first and last mile, zoals vervoer op 
afroep naar knooppunten en haltes.

Verdere verbetering van de verschillende vervoernetwerken 
en knooppunten. 

LANDELIJK WONEN EN RECREËREN

Voor landelijke gebieden zijn de opgaven het beschermen van 
de openheid van het landschap en het versterken van de 
vitaliteit en de leefbaarheid. Uitbreiding van het verkeers-
areaal heeft in deze gebieden al gauw een negatieve impact 
op landschappelijke waarden. Indien nodig zoeken we dan ook 
vooral naar het beter benutten van de bestaande infrastruc-
tuur en voorzieningen.

Door de lagere dichtheden is het autogebruik in deze
gebieden relatief hoog en dat van fiets en openbaar vervoer 
lager. Door relatief weinig inwoners en lage bebouwings-
dichtheden ligt het aanbieden van traditioneel openbaar 
vervoer niet voor de hand. 

Een belangrijke rol voor de fiets en de auto, in combinatie 
met P+R op de knooppunten.

Het aanbieden van vraagafhankelijk vervoer van en naar 
OV-haltes of knooppunten. 

MAINPORTS EN GREENPORT  

In deze gebieden liggen de luchthavens, zeehavens en de 
bloemenveiling. De opgaven zijn het versterken van het 
internationale vestigingsklimaat en de bereikbaarheid, evenals 
het gastvrij opvangen van bezoekers. Kenmerken zijn de 
internationale vervoersnetwerken over de weg en het spoor, 
de forensenstromen en de reizigers. Het aantal werknemers en 
bezoekers verschilt sterk. Gebieden met een hoog aantal 
bezoekers en werknemers zoals Schiphol vereisen andere 
oplossingen dan Westpoort met een lage arbeidsdichtheid. 

De 24-uurs economie stelt extra eisen aan slim openbaar 
vervoer en sociale veiligheid.



20

Van beleidskader naar uitwerking 

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze van de Vervoerregio beschreven en de manier waarop we 
invulling geven aan de strategische opgaven, zoals beschreven in hoofdstuk drie.  

WERKWIJZE VAN DE VERVOERVOERREGIO

De Vervoerregio Amsterdam werkt aan het verbeteren van verbindingen en het 
optimaliseren van de bereikbaarheid met als ambitie de best bereikbare 
stedelijke regio van Nederland te worden. We werken daarbij vanuit een 
aantal kernwaarden, die richting geven aan de strategische opgaven, 
de uitvoering en de handelswijze van de organisatie.  De onder-
scheidende kernwaarden zijn: verbindend, innovatief, effectief en 
richtinggevend.

VERBINDEND

Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer 
dragen we bij aan goede verbindingen, zodat mensen 
zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig 
en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarvoor 
bundelen we met vijftien gemeenten onze kennis en 
bestuurlijke kracht.

We zoeken ook de verbinding met onze partners en 
werken gezamenlijk aan de verbetering van het 
mobiliteitssysteem. Omdat de mobiliteits-
opgave de komende jaren complexer wordt, 
wordt ook samengewerkt op andere beleids-
terreinen, zoals ruimte, economie en duurzaam-
heid. Door innovaties komen er nieuwe spelers 
op de markt, waar we eveneens samenwerking 
mee zoeken. Voorbeelden van onze samenwer-
kingspartners zijn: gemeenten, de partners uit 
de Metropoolregio Amsterdam, de vervoerders, 
mobiliteitsaanbieders, het Rijk, NS, Prorail, maat-
schappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennis-
instellingen.
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INNOVATIEF 

De Vervoerregio faciliteert relevante innovaties die een oplossing kunnen bieden voor 
mobiliteitsproblemen. De technologische ontwikkelingen en innovaties op het gebied 

van mobiliteit gaan snel, met name door de grote toename van mogelijkheden 
op het gebied van ICT en telecommunicatie. Op het gebied van data inwin-

ning en koppeling is steeds meer mogelijk. De mobiliteit gaat door deze 
ontwikkelingen veranderen en zal steeds ‘slimmer’ worden. ICT-

ontwikkelingen zorgen ook voor nieuwe vervoerconcepten waardoor 
gebruikers op een andere manier met mobiliteit om kunnen 

gaan. Als Vervoerregio faciliteren we innovatieve, slimme 
oplossingen en zoeken we samenwerking met nieuwe 

partijen. Ook bieden we ruimte voor experimenten en 
pilots die kunnen bijdragen aan onze opgaven. 

EFFECTIEF

Als Vervoerregio werken we resultaatgericht met 
een efficiënte inzet van beschikbare overheids-
middelen. Daarbij besteden we extra aandacht 
aan ‘werk met werk maken’, oftewel projecten zo 
efficiënt mogelijk en in samenhang met andere 
werkzaamheden uitvoeren. Verder zoeken we 
naar medefinanciering voor projecten, werken 
we aan slimmer en duurzamer beheer en 
onderhoud en bekijken we welke innovaties 
kostenbesparend kunnen zijn.

RICHTINGGEVEND

De Vervoerregio geeft richting aan de bereik-
baarheid van de Amsterdamse regio en houdt 

daarbij rekening met de belangen van de 
verschillende gemeenten. Dit wordt onder meer 

vertaald in het opdrachtgeverschap van het 
openbaar vervoer, het beheer van de concessies, de 

diverse investeringsagenda’s en de uitvoering van al 
onze programma’s en projecten. 
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ROLLEN VAN DE VERVOERREGIO

De Vervoerregio heeft verschillende rollen. Deze zijn:

BELEIDSMAKER

De Vervoerregio maakt beleid op het gebied van 
verkeer en vervoer, in afstemming met andere 

overheden en andere beleidsterreinen.

OPDRACHTGEVER

De Vervoerregio geeft opdracht voor de uitvoering 
van het regionaal openbaar vervoer, de realisatie 
van maatregelen en infrastructuurprojecten en 

geeft invulling aan de zorgplicht voor het beheer, 
onderhoud en aanleg van de lokale railinfra-

structuur vanuit de Wet lokaal spoor.

FINANCIER

De Vervoerregio levert een financiële bijdrage aan 
projecten die aantoonbaar op kosteneffectieve 

wijze bijdragen aan de doelstellingen van de 
Vervoerregio en de kwaliteitseisen uit het 

Beleidskader Mobiliteit.

BELANGENBEHARTIGER

De Vervoerregio vertegenwoordigt de belangen van 
het verkeer en vervoer en van de Amsterdamse 

regio aan de verschillende overlegtafels.

REGISSEUR

De Vervoerregio brengt partijen bij elkaar om
regionale verkeer en vervoeropgaven op te 
pakken. Dat gebeurt onder meer door het 
initiëren en trekken van verkenningen en 
planstudies voor regionale infrastructuur-

projecten en bereikbaarheidsmaatregelen, het 
delen van kennis en ervaring om vernieuwing en 
innovatie te stimuleren en het coördineren van 

de regionale plannen richting het Rijk. 

FACILITATOR

De Vervoerregio deelt kennis en informatie met 
betrokken partijen om ontwikkeling op het 
gebied van verkeer en vervoer mogelijk te 

maken.
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HOE WORDT HET BELEIDSKADER TOEGEPAST IN DE ACTIVITEITEN VAN DE 
VERVOERREGIO?

De strategische opgaven uit hoofdstuk drie en de beleidsuitgangspunten worden in samenhang 
vertaald naar maatregelen en projecten in de verschillende programma’s van de Vervoerregio 
Amsterdam. De beleidsuitgangspunten bieden de basis voor:

De nieuwe openbaar vervoerconcessies, waarbij aandacht is voor de hele reis en de duurzaam-
heidsopgave; 

De nieuwe investeringsagenda’s of gebiedsagenda’s, waar maatregelen in samenhang bekeken 
worden. Hiervoor wordt ook bezien of de huidige toetsingscriteria nog volstaan. Voor vaststelling 
hiervan worden de reguliere procedures gevolgd.

De convenanten en afspraken over het beheer, onderhoud en activa.

VERTALING VAN BELEID NAAR MIDDELEN 

Visie STRATEGISCHE VISIE MOBILITEIT JURIDISCH:
Verordening BDU
Infrastructuur

PROCEDURE:
Spelregels Projecten

INVESTERINGS-
PROGRAMMA’S

BEHEER EN ONDERHOUD
RAILINFRASTRUCTUUR
MEERJARIG VERVANGINGS-
PROGRAMMA RAIL

OV/MOBILITEITS-
CONCESSIES

Uitwerking beleidskader
op tactisch en
operationeel niveau

Integrale afweging
inzet en investeringen

Dit is een interactief proces: we toetsen aan de doelen en ambities uit het Beleidskader en sturen waar nodig bij.

PROGRAMMABEGROTING

BELEIDSKADER MOBILITEITBeleid
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UITWERKING IN VERSCHILLENDE PROGRAMMA’S

Sommige thema’s en opgaven worden nader uitgewerkt in programma’s en visies, waaronder:

het transitieprogramma voor Zero-Emissie mobiliteit;

de regionale doorvertaling van het Toekomstbeeld OV 2040, waarin vanuit het totale
mobiliteitssysteem gekeken wordt naar alle netwerken en voorstellen voor verbetering van de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer (zowel bus, light rail als trein); 

het programma Smart Mobility, waar de kansen door ICT oplossingen en innovaties vertaald 
worden naar concrete opgaven;

de mate waarin openbaar vervoer en vraagafhankelijk vervoer beter geïntegreerd kunnen 
worden.

MONITORING EN ONDERZOEK

Binnen de Vervoerregio wordt gewerkt aan het efficiënt, transparant, toegankelijk, gecoördineerd 
en vraaggericht inrichten en ontsluiten van alle regionale mobiliteitsgegevens. De uitkomsten van 
de verschillende onderzoeken en monitoringsprogramma’s worden gebruikt om de werkzaamheden 
continu te verbeteren. 

VERORDENING WP2000

De basis voor de subsidies voor de concessies en de convenanten BORI, Strategische Activa GVB en 
de OV-gerelateerde projecten is de Verordening Wet Personenvervoer 2000.

SPELREGELS PROJECTEN

Op basis van het Beleidskader Mobiliteit, worden de criteria voor de inzet van de Vervoerregio voor 
de realisatie van maatregelen en projecten bijgesteld. De procedure om de inzet van de Vervoer-
regio te bepalen, is vastgelegd in de Spelregels Projecten (werkwijze Sneller naar een Beter 
Resultaat). De Spelregels Projecten gaan over de projectfasering, planning, financiële bijdragen, 
organisatie en de samenwerking met de partners in de regio. Dit is juridisch vastgelegd in de 
subsidieverordening BDU Infrastructuur.
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Samenvatting 

 

Het Beleidskader Mobiliteit is een uitwerking van de Strategische Visie Mobiliteit, 

die vorig jaar is opgesteld door de convenantpartners (convenant Versterking 

Samenwerking Verkeer en Vervoer) en in december 2016 is vastgesteld door de 

Regioraad. Het Beleidskader Mobiliteit vervangt het Regionaal Verkeer- en 

Vervoerplan (RVVP) uit 2004. Het Beleidskader Mobiliteit geeft richting aan de 

inspanningen en investeringen van de Vervoerregio Amsterdam in de komende 

jaren. In het Beleidskader Mobiliteit worden vijf strategische opgaven gedefinieerd, 

waarmee we deze complexe vraagstukken kunnen aanpakken:  

1. Van modaliteit naar mobiliteit (bereikbaarheid) – betere integratie van bestaande  

    vervoerwijzen;  

2. Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem – meer aandacht voor zero emissie en  

    leefbaarheid;  

3. Een prettige en veilige reis van deur tot deur – meer aandacht voor comfort,  

    beleving, veiligheid en informatie;  

4. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar – meer aandacht voor inpassing en  

    ruimtelijke kwaliteit;  

5. Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken – ondersteuning van 

verdichtings- 

    opgaven.  

Binnen Amstelland-Meerlanden verband is afgesproken om een gezamenlijke 

zienswijze in te dienen bij de Vervoerregio. 

Geadviseerd wordt om het beleidskader en de concept-AM zienswijze hierop voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 

 

In december 2016 heeft de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam de 

Strategische Visie Mobiliteit vastgesteld. Mobiliteit is momenteel aan tal van 

veranderingen onderhevig, en zowel de nieuwe mogelijkheden en wensen als 

beperkingen maken het nodig om op een nieuwe manier naar dit beleidsonderwerp te 

kijken. Daartoe is de Strategische Visie opgesteld, samen met de andere 

convenantspartijen als een van de onderdelen van het convenant Versterking 

Samenwerking Verkeer en Vervoer.  

 

De Strategische Visie Mobiliteit is nu door vertaald naar het (concretere) Beleidskader 

Mobiliteit voor de Vervoerregio Amsterdam. Deze zal dezelfde rol vervullen als 

voorheen het Regionaal Verkeer- en Vervoers Programma (RVVP). Het Beleidskader 

zal voorzien in doelstellingen en kwaliteitswensen voor een integraal en optimaal 

samenhangend netwerk, om te voorzien in verplaatsingsbehoeften van inwoners en 

bezoekers.  

 

Het Beleidskader is een afwegingskader op hoofdlijnen. De investeringsbeslissingen en 

de verdeling van de budgetten per jaar volgen in de jaarlijkse programmabegrotingen. 

Het beleid zal dus zijn beslag krijgen in de openbaar vervoer concessies, in de 

investeringsagenda’s en gebiedsagenda’s en in de convenanten/afspraken over beheer 

en onderhoud en activa. Concrete subsidieaanvragen van de aangesloten gemeenten 

zullen ook aan de hand van de strategische opgaves van het Beleidskader Mobiliteit 

worden beoordeeld.  

 

Wat is er aan de hand? 
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Er vindt nu een zienswijzeprocedure plaats, die de gemeenteraden van de aangesloten 

gemeenten de mogelijkheid biedt om een zienswijze op dit beleidskader in te dienen. 

Er kan tot 7 november 2017 een zienswijze worden ingediend.  

De ingediende zienswijzen worden op 16 november 2017 besproken door het 

Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio.  

 

Wat gaan we doen? 

 

Binnen Amstelland-Meerlanden (AM) verband is door de portefeuillehouders verkeer 

en vervoer voorgesteld om met een gezamenlijke zienswijze hierop te komen. De raad 

kan het concept-beleidskader en de concept-AM-zienswijze reactie hierop, op 5 

oktober 2017 agenderen voor de commissie Ruimte-Burger en Bestuur en op 12 

oktober 2017 voor de raad. Aan de hand van de uitkomsten hiervan, zullen we als AM-

gemeenten de zienswijze, desgewenst op punten aangepast, indienen. 

  

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 

 

Het Beleidskader Mobiliteit kent vijf strategische opgaves. Hiermee de Vervoerregio 

Amsterdam het doel om een optimaal mobiliteitsnetwerk te creëren voor een vlotte en 

betrouwbare reis per fiets, OV en auto, voor personen en goederen, van deur tot deur. 

Hierbij zijn de verschillende netwerken zodanig geïntegreerd dat de sterke kanten van 

bestaande en toekomstige vervoerwijzen worden benut, zowel vanuit het perspectief 

van de reiziger als vanuit de omgeving bekeken. 

 

Er wordt hierbij vooral gezocht naar mogelijkheden om de bestaande 

vervoersnetwerken beter te benutten, zodat uitbreiding beperkt kan blijven. Hierbij 

wordt ook gekeken naar aspecten als CO2-neutraliteit en leefbaarheid, meer aandacht 

voor de kwaliteit en beleving van de reis, inpassing in de omgeving en de ruimtelijke 

kwaliteit en de verdichtingsopgaves.  

 

Vijf strategische opgaves 

 

Vanuit haar vier kernwaarden (verbindend, innovatief, richtinggevend en flexibel en 

toekomstvast) onderscheidt de vervoerregio voor de komende jaren vijf strategische 

opgaves, waarop zij wil gaan inzetten. Die zijn als volgt:   

 

Strategische opgave 1 van modaliteit naar mobiliteit  

  

Het gaat hierbij om het sterk met elkaar verbinden van de verschillende netwerken 

(fiets, OV en auto) om een optimaal mobiliteitsnetwerk te creëren, voor een vlotte en 

betrouwbare reis, voor personen en goederen, van deur tot deur. 

Informatievoorziening en overstappunten spelen hierbij een belangrijke rol.  

Hoe stedelijker het gebied, hoe meer de focus ligt op collectief, gebundeld, schoon/stil 

en beperkt (of dubbel) ruimtegebruik. Hoe minder stedelijke, hoe meer wordt ingezet 

op individueel, flexibel, kleinschalig, etc. Er wordt vooral ingezet op het beter benutten 

van de bestaande netwerken zodat uitbreiding beperkt kan blijven.  

 

Strategische opgave 2 naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem  

 

Conform het mondiale klimaatakkoord van Parijs uit 2015 wil de Vervoerregio in 2050 

een CO2-neutraal vervoersysteem hebben ontwikkeld, zowel voor goederen- als voor 

personenvervoer. In 2030 moet de CO2-uitstoot 40% lager zijn dan in 1990. Eén 

strategie hiervoor is het (blijven) toepassen van compact bouwen in en rond de 

bestaande stedelijke gebieden, zodat de gemiddelde reisafstanden en het aantal 

gemotoriseerde kilometers beperkt kan worden doordat fietsen, lopen en het OV voor 

meer mensen een aantrekkelijke manier van reizen vormen. Een tweede strategie is, 
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het verduurzamen van de mobiliteit door het stimuleren van schone voertuigen. (Zero 

emissie busvervoer, stimuleren elektrische fiets en auto). 

 

 

 

 

Strategische opgave 3 een prettige en veilige reis (beleving) 

 

De (subjectieve) beleving van de reis is belangrijker geworden. De reis moet niet 

alleen snel en betrouwbaar zijn, maar ook prettig en (sociaal) veilig, en gemakkelijk te 

plannen van deur tot deur. Het netwerk moet zo ingericht worden dat hieraan wordt 

voldaan, ook als de reis met meer dan één modaliteit wordt uitgevoerd. Hierbij zijn de 

first and last mile van groot belang en juist deze scoren op dit moment op de beleving 

niet voldoende (bijvoorbeeld de route naar bijvoorbeeld een HOV halte, of het wachten 

op de trein) Betrouwbare en multimodale reisinformatie is hierbij onmisbaar, ook bij 

vertragingen.  

 

Strategische opgave 4 mobiliteit passend bij de omgeving  

 

In het sterk verstedelijkte gebied van de Vervoerregio Amsterdam zijn ruimtegebrek 

en ruimtelijke kwaliteit belangrijke bepalende factoren voor de ontwikkeling en 

inrichting van het vervoerssysteem. Naast gebieden met een hoge dichtheid aan 

bebouwing en weinig vrije ruimte, zijn er in de Vervoerregio Amsterdam echter ook 

gebieden met relatief weinig inwoners en relatief veel ruimte. Al deze gebieden vragen 

om een specifieke invulling van het regionaal mobiliteitssysteem. Het ruimtegebruik 

van het regionaal mobiliteitssysteem is efficiënt en passend bij de omgeving. Ontwerp 

en inpassing van het vervoersysteem sluiten aan bij de omgeving en belasten deze 

qua leefkwaliteit en gezondheid (o.a. luchtkwaliteit, geluid) zo min mogelijk.  

Deze strategie vereist een intensieve samenwerking met de gemeenten en andere 

wegbeheerders/partners. Dat gaat zowel om de inrichting van de openbare ruimte 

(inpassing infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit op knooppunten) als om een 

consequente sturing op de juiste mix op de juiste plaats (parkeerbeleid, ov-projecten, 

knooppunten, distributiecentra, fietsvoorzieningen, etc.) 

 

Strategische opgave 5 nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken. 

 

Het ontwikkelen van dagelijkse activiteiten (onderwijs, detailhandel, sport etc.) op 

plekken die ver van de gebruikers gelegen zijn, veroorzaakt mobiliteit die onnodig 

onze mobiliteitsnetwerken belasten. Het toepassen van verdichting en functiemenging 

bij ontwerpen van ruimtelijke uitbreidingsplannen en transformatieopgaven draagt bij 

aan het verkleinen van de verplaatsingsafstanden. Uiteraard verschilt per 

gebiedstypologie de mate waarin dit toegepast kan worden. In hoog stedelijk gebied 

leveren hoge dichtheden van wonen en activiteiten rondom ov knooppunten veel 

mobiliteitswinst op. Maar ook in het landelijk gebied kan al winst worden behaald als 

een winkelvoorziening behouden kan worden. Er wordt daarom nagedacht over een 

Mobiliteitstoets in een vroeg stadium door de Vervoerregio bij ruimtelijke plannen van 

gemeenten, zodat er een goede wisselwerking tussen mobiliteit en ruimtelijke 

ontwikkeling ontstaat.  

 

Waardering:  

 

Op zich zijn deze vijf strategische opgaves zinnig om richting te geven aan de 

uitwerking van de vastgestelde visie op het verkeer- en vervoersbeleid. Het 

beleidskader is 

nog wel tamelijk abstract, zodat het mogelijk is dat er bij verdere uitvoering er 

verschillen van inzicht kunnen bestaan. Het beleidskader bepaalt op dit moment ook 

niet de concrete invulling van begrippen maar vormt de context, het kader, 
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waarbinnen die discussie zal gaan plaatsvinden. Dit houdt de invulling van het beleid 

actueel en levend.  

Om een voorbeeld te noemen: in de visie wordt bijvoorbeeld gesteld dat “betrouwbare 

en multimodale reisinformatie (is) hierbij onmisbaar, ook bij vertragingen”.  

In de praktijk zien we bijvoorbeeld bij de NS de bekende “gele borden” met de 

dienstregelingsinformatie op steeds minder plekken aanwezig zijn, omdat er vanuit 

wordt gegaan dat steeds meer mensen op digitale wijze toegang hebben tot deze 

informatie. Op zich is dit waar, maar er zijn ook deelnemers aan de samenleving die 

hier niet aan mee (willen) doen. Bij de verdere invulling zal daarover verder gesproken 

moeten worden. Ook over uitgangspunten als wat “de juiste mix op de juiste plaats 

(parkeer-beleid, ov-projecten, knooppunten, distributiecentra, fietsvoorzieningen, 

etc.) zal zijn, zal in de toekomst nader moeten worden gesproken.  

 

Het beleidskader ademt in belangrijke mate de geest uit van de bewuste en 

zelfstandige reiziger, die zijn eigen reis wel bepaalt èn van het belang van de 

concurrentiekracht van de (Vervoer)regio. Wat daarbij ontbreekt, is dat de sociale rol 

van vervoer niet expliciet als uitgangspunt is benoemd. Dit is wel belangrijk, zodat ook 

minder zelfstandige reizigers aan dit nieuwe vervoerssysteem kunnen blijven 

deelnemen.  

   
Wat verder ontbreekt is een duidelijke typering van het (uitgaans)gebied Zuidoost, die 

ook van groot belang is bij de verdere ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Gelet op de 

beschrijving die van de mobiliteit per gebied wordt gegeven is hier sprake van een 

Metropolitaan Centrum Stedelijk gebied. Het gebied kent op één avond soms 80.000 

tot 100.000 bezoekers en dit zal naar verwachting nog blijven groeien. Toch is hier 

vooralsnog sprake van een nadruk op individueel autovervoer in plaats van een sterke 

uitbreiding van en sturing op collectief (openbaar of particulier, liefst zero-emissie) 

vervoer.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 

 

Op dit moment kan de mening van de gemeenteraad over dit beleidskader worden 

gevraagd. Er is binnen AM-verband door de portefeuillehouders afgesproken om met 

een gezamenlijke zienswijze te komen. Deze moet daarom ook aan de gemeenteraad 

worden voorgelegd.  

De zienswijze dient uiterlijk op 7 november worden ingediend, maar om dit te kunnen 

doen moet het beleidskader op 12 oktober in de raad worden besproken (en dient 

deze dan een besluit te nemen over de AM-zienswijze). Dat betekent dat op 5 oktober 

een bespreking moet plaatsvinden in de commissie Ruimte/Burger en Bestuur. De 

agendacommissie hiervoor vergadert op 12 september – en dat is de dag waarop het 

beleidskader door ons is ontvangen. Het raadsvoorstel zal daarom zo snel mogelijk na 

12 september worden aangeboden. 

 
Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
 

Het gaat hier om beleid op het niveau van samenwerking binnen de Vervoerregio. 

Uiteraard zal dit indirect ook gevolgen voor onze inwoners hebben. Zij zullen dan ook 

bij de uitvoering van het beleidskader hun inbreng hebben. Verder zal de vervoerregio 

voor de communicatie ervan zorgen. Er vindt dus door ons geen communicatie naar, 

of consultatie van, onze inwoners plaats. Uiteraard kunnen zij wel de stukken inzien 

en bij de behandeling in de commissie of raad hun mening laten horen.  

 

Wat is het vervolg? 
 

We stellen als AM-gemeenten de Vervoerregio in kennis van onze zienswijze, waarna 

het beleidskader zal worden vast gesteld in de regioraad.  

 



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

Nummer  
 

datum raadsvergadering : x 

onderwerp : Beleidskader Moblilteit  

portefeuillehouder : C.C.M. Korrel-Wolvers 

datum raadsvoorstel :  

 

Samenvatting 

 
Het Beleidskader Mobiliteit is een uitwerking van de Strategische Visie Mobiliteit, die 

vorig jaar is opgesteld door de convenantpartners (convenant Versterking 

Samenwerking Verkeer en Vervoer) en in december 2016 is vastgesteld door de 

Regioraad. Het Beleidskader Mobiliteit vervangt het Regionaal Verkeer- en 

Vervoerplan (RVVP) uit 2004. Het Beleidskader Mobiliteit geeft richting aan de 

inspanningen en investeringen van de Vervoerregio Amsterdam in de komende 

jaren. In het Beleidskader Mobiliteit worden vijf strategische opgaven gedefinieerd, 

waarmee we deze complexe vraagstukken kunnen aanpakken:  

1. Van modaliteit naar mobiliteit (bereikbaarheid) – betere integratie van bestaande  

    vervoerwijzen;  

2. Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem – meer aandacht voor zero emissie en  

    leefbaarheid;  

3. Een prettige en veilige reis van deur tot deur – meer aandacht voor comfort,  

    beleving, veiligheid en informatie;  

4. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar – meer aandacht voor inpassing en  

    ruimtelijke kwaliteit;  

5. Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken – ondersteuning van 

verdichtings- 

    opgaven.  

 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
 

In december 2016 heeft de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam de 

Strategische Visie Mobiliteit vastgesteld. De Strategische Visie Mobiliteit is nu door- 

vertaald naar het (concretere) Beleidskader Mobiliteit voor de Vervoerregio 

Amsterdam. Deze zal dezelfde rol vervullen als voorheen het Regionaal Verkeer- en 

Vervoers Programma (RVVP). Het Beleidskader zal voorzien in doelstellingen en 

kwaliteitswensen voor een integraal en optimaal samenhangend netwerk, om te 

voorzien in verplaatsingsbehoeften van inwoners en bezoekers.  

Het Beleidskader is een afwegingskader op hoofdlijnen. De investeringsbeslissingen en 

de verdeling van de budgetten per jaar volgen in de jaarlijkse programmabegrotingen. 

 

Wat is er aan de hand? 
 
Er vindt nu een zienswijzeprocedure plaats, die de gemeenteraden van de aangesloten 

gemeenten de mogelijkheid biedt om een zienswijze op dit beleidskader in te dienen. 

Er kan tot 7 november 2017 een zienswijze worden ingediend.  
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De ingediende zienswijzen worden op 16 november 2017 besproken door het 

Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio.  

Wat gaan we doen? 
 

Binnen Amstelland-Meerlanden (AM) verband is door de portefeuillehouders verkeer 

en vervoer voorgesteld om met een gezamenlijke zienswijze te komen. Deze wordt 

hierbij met het Beleidskader Mobiliteit ter vaststelling aan u voorgelegd.   

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
 

Het Beleidskader Mobiliteit kent vijf strategische opgaves. Hiermee heeft de 

Vervoerregio Amsterdam het doel om een optimaal mobiliteitsnetwerk te creëren voor 

een vlotte en betrouwbare reis per fiets, OV en auto, voor personen en goederen, van 

deur tot deur. Hierbij zijn de verschillende netwerken zodanig geïntegreerd dat de 

sterke kanten van bestaande en toekomstige vervoerwijzen worden benut, zowel 

vanuit het perspectief van de reiziger als vanuit de omgeving bekeken. 

 

Met deze vijf strategische wordt richting gegeven aan de uitwerking van de 

vastgestelde visie op het verkeer- en vervoersbeleid. Het beleidskader is nog abstract, 

zodat het mogelijk is dat er bij verdere uitvoering er verschillen van inzicht kunnen 

bestaan. Het beleidskader bepaalt op dit moment ook niet de concrete invulling van 

begrippen maar vormt de context, het kader, waarbinnen die discussie zal gaan 

plaatsvinden. Dit houdt de invulling van het beleid actueel en levend.  

 

Het beleidskader richt zich in belangrijke mate op de bewuste en zelfstandige reiziger, 

die zijn eigen reis bepaalt en op het belang van de concurrentiekracht van de 

metropoolregio. Wat mist, is dat de sociale rol van vervoer niet expliciet als 

uitgangspunt is benoemd.  
 
Wat verder nog ontbreekt is een duidelijke typering van het (uitgaans)gebied 

Amsterdam Zuidoost, die van groot belang is bij de verdere ontwikkeling van De 

Nieuwe Kern. Er is hier sprake van een Metropolitaan Centrum Stedelijk gebied, dat op 

één avond soms 80.000 tot 100.000 bezoekers kent, en dit aantal zal naar 

verwachting blijven groeien. Toch is hier in de praktijk vooralsnog sprake van een 

nadruk op individueel autovervoer, in plaats van een sterke uitbreiding van en sturing 

op collectief (openbaar of particulier, liefst zero-emissie) vervoer.  

 

Op ons voorstel zijn deze twee punten in de reactie van de AM-gemeenten 

opgenomen.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
 

Het beleidskader Mobiliteit zal door de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam 

worden vastgesteld. Op dit moment vindt er een consultatie plaats van de gemeenten 

plaats. Er is binnen AM-verband door de portefeuillehouders afgesproken om met een 

gezamenlijke zienswijze te komen (bijgevoegd). Aan de gemeenteraad wordt 

gevraagd om met deze zienswijze op het Beleidskader Mobiliteit in te stemmen.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

 

Het gaat nu om een consultatieronde binnen de Vervoerregio. In een later stadium zal 

de Vervoerregio de communicatie naar de inwoners verzorgen.  
 

Wat is het vervolg? 

 

We stellen als AM-gemeenten de Vervoerregio in kennis van onze zienswijze, waarna 

het beleidskader zal worden vast gesteld in de regioraad.  



 
 

Pagina 3 van 3 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nummer 2017/, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

 

 

 

Ouder-Amstel, x 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

Anke Swets  M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



8.a Vaststellen ruimtelijk economische visie ABP Zuid (2017/53)

1 Dossier 641 voorblad.pdf 

 

Raadsvergadering 

Dossiernummer 641 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 12 oktober 2017 

Agendapunt 8.a 
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Eigenaar Cottaar, P. 
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Raadsvergadering 12 oktober 2017 

 

Toelichting 

Begin 2016 is op basis van een knelpuntenanalyse en maatregelenprogramma de ruimtelijk-

economische visie Amstel Business Park Zuid (hierna: REV) opgesteld. In de periode 30 maart 

2017 tot en met 10 mei 2017 is een ieder in de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie 

in te dienen op de concept REV.  De inspraakreacties zijn in bijgaande Nota van 

Beantwoording (hierna: NvB) samengevat en voorzien van een antwoord van de gemeente. 

Op 11 juli 2017 heeft het college al een concept van de NvB vastgesteld. Deze is aangepast 

naar aanleiding van de gespreksronde van de gemeenteraad met de bewoners van de 

woonboten en bedrijven op 20 juli 2017. De inspraakreacties geven geen aanleiding om de 

ambitie in de REV te wijzigen. Wel worden er enkele detailaanpassingen voorgesteld ter 

verduidelijking. 

 

Naast de detailaanpassingen van de REV wordt tevens een financiële paragraaf toegevoegd 

aan de REV, waarvan een voorstel is bijgevoegd ter besluitvorming. Besluitvorming is onder 

voorbehoud van overeenstemming over de financiële paragraaf met de gemeente 

Amsterdam. 

 

Het college wordt gevraagd kennis te nemen van bijgaande stukken en de NvB, de REV 

(inclusief aanpassingen) en de financiële paragraaf (onder voorbehoud van overeenstemming 

met de gemeente Amsterdam) vast te stellen. Het aanpassen van de ruimtelijk economische 

visie vindt plaats na besluitvorming door het college op 29 augustus. Derhalve is deze nog 

niet toegevoegd aan de stukken voor de commissie van 5 oktober. 
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Nummer 2017/53 
 

datum raadsvergadering : 12 oktober 2017 

onderwerp : Vaststellen ruimtelijk economische visie Amstel 

Business Park Zuid 

portefeuillehouder : M.T.J. Blankers-Kasbergen 

datum raadsvoorstel : 29 augustus 2017 

 

Samenvatting 
Begin 2016 is op basis van een knelpuntenanalyse en maatregelenprogramma de 

ruimtelijk-economische visie Amstel Business Park Zuid (hierna: REV) opgesteld. In 

verband met het onderzoek naar de woonboten in 2016 met een doorloop in 2017, 

heeft het concept van de REV past in 2017 ter inzage gelegen voor inspraak. In de 

periode 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 is een ieder in de gelegenheid gesteld 

om een inspraakreactie in te dienen op de concept REV.  

 

Zowel bewoners van de woonboten als verschillende bedrijven op het Amstel 

Business Park Zuid (hierna: ABP Zuid), hebben gebruik gemaakt van deze 

mogelijkheid. De inspraakreacties zijn in bijgaande Nota van Beantwoording (hierna: 

NvB) samengevat en voorzien van een antwoord van de gemeente. Op 11 juli 2017 

heeft het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) al een concept 

van de NvB vastgesteld. Deze is aangepast naar aanleiding van de gespreksronde 

van de gemeenteraad met de bewoners van de woonboten en bedrijven op 20 juli 

2017. 

 

De inspraakreacties geven geen aanleiding om de ambitie in de REV te wijzigen. Wel 

worden er enkele detailaanpassingen voorgesteld ter verduidelijking. Naast de 

detailaanpassingen van de REV is tevens een financiële paragraaf toegevoegd aan de 

REV. In deze financiële paragraaf wordt de wijze van kostenverhaal beschreven. 

Doelstelling is dat 100% kostenverhaal op de verschillende ontwikkelingen mogelijk 

is. 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van bijgaande stukken en de NvB 

en de naar aanleiding van inspraak aangepaste REV (inclusief financiële paragraaf) 

vast te stellen. 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In overleg met de ondernemers op het ABP Zuid heeft de gemeente eind 2015 en 

begin 2016 een aantal bijeenkomsten georganiseerd en is gestart met het opstellen 

van de REV. Een concept van de REV is bij besluit van 21 maart 2017 door het college 

vrijgegeven voor inspraak. De NvB van de inspraakreacties en de REV zijn gereed voor 

vaststelling. 

 

Wat is er aan de hand? 
Het concept van de REV heeft vanaf 30 maart 2017 voor een periode van 6 weken ter 

inzage gelegen conform de inspraakverordening van de gemeente. In deze periode 

zijn er 19 inspraakreacties ingediend. Daarbij moet worden vermeld dat er drie 

inspraakreacties hetzelfde waren en daarom één keer samengevat en voorzien van 

een antwoord van de gemeente. In de NvB komen daarom maar 16 samenvattingen 

voor met een voorstel voor een antwoord van de gemeente. 

De uitkomst van de inspraakreacties geven geen aanleiding om de ambitie in de REV 

aan te passen. Wel worden er enkele detailaanpassingen voorgesteld. 
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Op 11 juli 2017 heeft het college al een concept van de NvB vastgesteld ter 

voorbereiding op de gespreksronde van de gemeenteraad met de bewoners van de 

woonboten en bedrijven op 20 juli 2017. Naar aanleiding van deze gespreksronde is 

de NvB aangepast. 

 

In het concept van de REV dat het college op 21 maart 2017 heeft vrijgegeven voor 

inspraak was nog geen financiële paragraaf opgenomen. Daarop is de REV nu 

aangepast. 

 

Wat gaan we doen? 
De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de inhoud van de 

ruimtelijk economische visie voor het Amstel Business Park Zuid, de financiële 

paragraaf, de aangepaste NvB en de voorgestelde aanpassingen. 

 

Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de aangepaste NvB en de ruimtelijk 

economische visie inclusief de voorgestelde aanpassingen en de financiële paragraaf 

vast te stellen als kader voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan, een financiële 

onderlegger en het maken van (anterieure) afspraken. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De REV wordt naar aanleiding op de volgende onderdelen aangepast: 

- Duidelijker aangeven waar sprake kan zijn van concrete ontwikkelingen. Een aantal 

partijen is in gesprek met de gemeente over ontwikkeling van hun vastgoed of 

kavel(s). Deze (ontwikkel)locaties worden in de REV duidelijker weergegeven. 

- De REV in overeenstemming te brengen met de huidige situatie. Beschrijving in de 

REV en de huidige situatie komen niet helemaal overeen en daarop wordt de REV 

aangepast. 

- De ambitie in de REV wordt verder aangescherpt op de volgende punten: 

- doortrekken Joan Muyskenweg; 

- creatieve industrie; 

- aanpak verloedering en verbetering van het kwaliteitsniveau en de sociale 

veiligheid van de openbare ruimte; 

- macro-ontwikkelingen in de stad en de ontwikkeling die dat met zich meebrengt; 

- toevoegen van horeca als één van de dragers voor verbetering van de leefbaarheid 

op het ABP Zuid. 

 

In de REV is een financiële paragraaf opgenomen. In deze financiële paragraaf wordt 

ingegaan op kostenverhaal en de beoogde aanpak om hiertoe te komen. Daarvoor 

wordt een rekenmodel opgesteld conform de systematiek van kostenverhaal volgens 

de Wet ruimtelijke ordening. Doestelling is dat 100% kostenverhaal op de 

verschillende ontwikkelingen mogelijk is. Over de inhoud van de financiële paragraaf is 

overeenstemming bereikt met de gemeente Amsterdam. 

 

In januari 2017 is een aantal scenario´s voor de woonboten besproken. De 

raadscommissie en het college hebben een voorkeur uitgesproken voor scenario 3. In 

dat scenario wordt de voorkeur uitgesproken om op een aantal locaties de kade vrij te 

maken van woonboten en daarnaast het gebruik en de bebouwing van de kade te 

beëindigen. De REV komt overeen met dat scenario. 

 

Op dit moment wordt gewerkt aan een uitvoeringsstrategie van het voorkeurscenario 

3. Deze wordt apart besproken met en te besluitvorming voorgelegd aan het college 
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en de gemeenteraad. De ambitie uit de REV heeft (financiële) gevolgen voor de 

woonbootbewoners. Daarom wordt in de uitvoeringsstrategie ingegaan op alternatieve 

mogelijkheden en een eventuele zorgplicht. Deze zullen met de bewoners worden 

besproken en op basis daarvan verder in beeld gebracht. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De inspraak en de daarbij gepaard gaande NvB zijn onderdeel van het opstellen van 

de ruimtelijke en economische visie, waarvoor al budget beschikbaar is vanuit eigen 

middelen. Daarnaast is door de Stadsregio en de provincie subsidie beschikbaar 

gesteld. 

 

Voor de vervolgstappen na vaststelling van de REV is nieuw budget nodig. In de 

meerjarenbegroting is al een inschatting gemaakt van de te verwachten (plan)kosten 

waarbij tevens een aanname is gedaan voor kostenverhaal. Op basis van het 

projectplan wordt formeel budget aangevraagd bij het college en de gemeenteraad 

voor de vervolgstappen. 

 

In het projectplan wordt een voorstel aanpak woonboten opgenomen op basis van de 

´Uitvoeringsstrategie voorkeursscenario 3 woonboten´. Omdat de uitvoeringsstrategie 

nog niet gereed is en daarover nog overleg plaatsvindt met o.a. de gemeenteraad, is 

het projectplan nog niet gereed voor besluitvorming. Het projectplan wordt daarom 

apart aan het college en de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. Er is voor 

gekozen om de REV daarop niet te laten wachten om vooruitlopend op het projectplan 

de planvorming te kunnen starten en afspraken te kunnen gaan maken. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Diegene die een inspraakreactie hebben ingediend hebben ter voorbereiding op de 

gesprekrond van de gemeenteraad op 20 juli, al een concept gehad van de NvB. De 

indieners van een inspraakreactie worden geïnformeerd over het besluit van het 

college. Formeel krijgen de indieners de NvB pas toegezonden na besluitvorming bij 

de gemeenteraad. 

 

Over de ambitie uit de REV wat betreft de woonboten, de gevolgen daarvan en 

alternatieve mogelijkheden wordt apart overleg gevoerd met de bewoners.  

 

Wat is het vervolg? 
Op basis van de vastgestelde REV worden de vervolgstappen gezet om te komen tot 

realisatie van de in de REV vastgestelde ambitie. Met de bewoners van de woonboten 

wordt overleg gevoerd en de mogelijkheden van het vrij maken van de kade 

onderzocht. Met de grond- en vastgoedeigenaren worden afspraken gemaakt en de 

planvorming gestart voor ontwikkeling. Met de gemeente Amsterdam worden 

voorstellen gemaakt voor o.a. beheer en onderhoud openbare ruimte en (financiële) 

afspraken. Parallel wordt de REV uitgewerkt tot een beeldkwaliteitsplan en wordt een 

financiële onderlegger opgesteld. Deze financiële onderlegger is nodig om anterieure 

afspraken te kunnen maken over kostenverhaal. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2017, 

nummer 2017/53, 

 

 

BESLUIT : 
 

- Kennis te nemen van de inhoud van de ruimtelijk economische visie voor het 

Amstel Business Park Zuid, de financiële paragraaf, de aangepaste nota van 

beantwoording en de voorgestelde aanpassingen. 

 

- De aangepaste nota van beantwoording inspraak concept ruimtelijk economische 

visie voor het Amstel Business Park Zuid en de naar aanleiding daarvan 

voorgestelde wijzigingen vast te stellen. 

 

- De ruimtelijk economische visie inclusief de financiële paragraaf vast te stellen als 

kader voor: het opstellen van een beeldkwaliteitsplan, het maken van een 

financiële onderlegger en het maken van (anterieure) afspraken en starten met de 

planvorming per ontwikkellocatie. 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Het concept van de ruimtelijk-economische visie Amstel Business Park heeft in de 

periode van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 ter visie gelegen waarbij een ieder 

de gelegenheid is geboden om een inspraakreactie in te dienen.  

Het aantal inspraakreacties, die binnen de termijn van tervisielegging zijn ingediend, 

bedraagt zestien. Daarbij moet worden opgemerkt dat de inspraakreacties van de 

bewoners van de Van der Madeweg zijn samengevat tot één inspraakreactie, omdat die 

inhoudelijk hetzelfde zijn. 

 

De inspraakreacties zijn in navolgende tekst samengevat en voorzien van een antwoord 

van de gemeente. De ruimtelijk-economische visie komt daarin terug als REV. 

 

Indiener 1: 

Indiener 1 geeft aan eigenaar te zijn van enkele panden aan de Ellermanstraat 12, Van 

der Madeweg 16 en 21 en Flinesstraat 8 en 10. De ingediende inspraakreactie zal 

voornamelijk gericht zijn op het perceel aan de Ellermanstraat 12. In de concept REV 

wordt aangegeven dat het perceel op de Ellermanstraat 12 gelegen is in het deelgebied 

‘De Werkboulevard. Voor dit deelgebied wordt de optie voor gemengd wonen niet 

genoemd en daarnaast wordt expliciet aangegeven dat ten zuiden van de A10 de 

milieueisen wonen onmogelijk zouden maken. De argumenten vanuit de concept REV 

gelden volgens indiener niet voor hun perceel in de Ellermanstraat omdat deze buiten de 

Schipholcontour LIB valt en bovendien niet ligt op een gezoneerd industrieterrein. De 

Ellermanstraat is juist door de fijnmazige structuur en kleinere kavels en panden de 

uitgelezen plek voor bedrijven met weinig ruimtevraag zoals de creatieve sector en ICT. 

Door deze structuur en de bijbehorende bedrijvigheid (zoals creatieve sector en ICT) zijn 

zij ervan overtuigd dat ook, naast het toestaan van wonen, het toestaan van een hotel 

en soortgelijke voorzieningen (horeca) een sterke impuls betekent voor de levendigheid 

van de Ellermanstraat.  

Eerder is al kenbaar gemaakt dat na vele poging niet mogelijk is gebleken om het pand 

te verhuren als bedrijfsruimte conform de huidige bestemming met als gevolg leegstand 

en verloedering. Indiener verzoekt daarom de optie om naast de menging van wonen aan 

de Ellermanstraat tevens de mogelijk van hotel en soortgelijke voorzieningen in de 

concept REV mogelijk te maken. 

Beantwoording Gemeente: 

De gemeente is van mening dat er op het ABP Zuid ook voldoende ruimte moet zijn voor 

werken in verschillende vormen en wil dit juist stimuleren in dit gebied. Juist doordat in 

de aan noordzijde aangrenzende gebieden het werken wordt verdrongen door het wonen, 

wil de gemeente ruimte blijven bieden voor het werken. De Ellermanstraat is daarin 

onderscheidend omdat zoals indiener aangeeft, werken op kleine schaal mogelijk is en 

dat biedt kansen voor bedrijven met een kleine ruimtevraag. Het toestaan van hotels en 

wonen zal naar mening van de gemeente de concentratie van werkplekken onder druk 

zetten en dat sluit niet aan op het economisch beleid van de gemeente. Wel is de 

gemeente van mening dat voorzieningen, zoals horeca van meerwaarde kunnen zijn op 

het ABP Zuid en het verblijfsklimaat verbeteren. 

Voor de volledigheid wordt verwezen naar het regionale hotelbeleid, waaraan de 

gemeente nieuwe hotelontwikkelingen zal moeten toetsen. 

 

Indiener 2: 

Indiener 2 steunt in haar inspraakreactie de visie en is van mening dat een goede 

evenwichtige mix van programma met een combinatie van voorzieningen en wonen op 

ABP, zal bijdragen aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke, leefbare en 

toekomstbestendige werkstad. 

Indiener 2 juicht toe dat Zuidpark is gelegen in een deelgebied ‘Eilanden aan de vaart’ 

waar functiemenging, verdichting en een woonfunctie tot de mogelijkheden behoren. Een 

gefaseerde transformatie van Zuidpark op middellange en lange termijn ligt daarbij voor 

de hand. De hoogbouw van Zuidpark is gedateerd en aan het einde van haar technische 

levensduur. 
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Momenteel is dit bouwdeel volledig verhuurd maar voldoet met name de gevel niet meer 

aan de actuele, minimale (isolatie- en duurzaamheids)eisen die aan kantoorgebouwen 

worden gesteld. De voornemens zijn dan ook om de locatie in vier fases te 

herontwikkelen. In dit kader heeft indiener 2 de Studie Zuidpark-Overamstel laten 

opstellen als verkenning naar de ontwikkelmogelijkheden ter plaatse van Zuidpark. De 

ontsluiting van Zuidpark waar in de REV lijkt van te worden uitgegaan (dwars over 

Zuidpark, van de Duivendrechtsevaart tot aan de Spaklerweg) wijkt af van de visie die 

indiener 2 beoogt vanuit de Studie. De beoogde (her)ontwikkeling van Zuidpark in 

hoofdlijnen in de Studie past in de visie en ambitie van de REV en er wordt verzocht de 

juistheid van deze aanname te bevestigen. Daarnaast verzoekt indiener 2 om in figuur 3, 

pagina 83 de impressie aan te passen of weg te laten aangezien deze voor Zuidpark niet 

overeenkomt met de hiervoor weergegeven toekomstvisie van indiener 2 zelf. Afsluitend 

wordt verzocht de voorgenomen ontsluiting nader in overweging te nemen en in de REV 

aan te sluiten op de uitgangspunten uit de studie Zuidpark. 

Beantwoording Gemeente: 

In algemene zin biedt de REV ruimte voor verdichting van het ABP Zuid. De REV is echter 

een REV op hoofdlijnen en moet nog nader uitgewerkt worden in concrete plannen. De 

gemeente doet daarvoor een aanzet door als uitwerking van de REV een aantal 

uitgangspunten voor ontwikkeling te beschrijven op basis waarvan partijen een plan 

kunnen uitwerken. Hoe die verdichting, programma en ontsluiting er daadwerkelijk 

uitziet is daarom afhankelijk van de plan- en besluitvorming nadat de REV zal zijn 

vastgesteld. Daarop wil de gemeente nog niet vooruitlopen door de REV en het voorstel 

voor ontsluiting van de indiener één op één over te nemen in de REV. Dat gelet eveneens 

voor de door indiener voorgestelde ontsluiting. Wel zal er worden gekeken hoe de REV 

ook in beeldvorming kan anticiperen op mogelijke ontwikkelingen en waar deze te 

verwachten en wenselijk zijn. De impressie in de REV zal  hierop worden aangepast. 

 

Indiener 3:  

De inspraakreactie van indiener 3 heeft betrekking op de percelen gelegen aan de 

Wenckebachweg. Deze percelen liggen in het deelgebied ‘Het Balkon aan de A10’ waar 

een menging van functies is gepland. De overeenkomstige standpunten tussen de 

plannen van indiener 3 en de REV worden gedeeld. Indiener onderschrijft de inhoud van 

de REV en wil zich graag opstellen als pionier in het deelgebied. De voorgenomen 

plannen zullen volgens indiener een positieve bijdrage leveren aan de transformatie die 

de gemeente Ouder-Amstel voor dit plangebied voor ogen heeft. Indiener stelt, in 

afstemming met de gemeente, een stedenbouwkundige verkenning op om de ruimtelijke 

mogelijkheden die de grondpercelen bieden, te verkennen. Indiener wil hierbij de 

suggestie doen om in de visie de wens uit te spreken dat bepaalde 

woningbouwontwikkelingen al op korte termijn een stimulans kunnen zijn om op langere 

termijn de gewenste mix van functies te doen ontstaan. Uit het woonbeleid van de 

gemeente Ouder-Amstel is gebleken dat de vraag naar woningen groter is dan het 

aanbod. Uitgangspunt is het behoud van de kernvoorraad en waar mogelijk uitbreiding 

door nieuwbouw. Transformatie van kantoren naar woningen sluit hierbij aan en als 

ontwikkelende partij wil zij zich beschikbaar stellen om in te spelen op marktvraag om 

die woningen te realiseren. Daarbij wil de indiener de suggestie doen om de doelen van 

de gemeente en het woonbeleid nader te verweven in de REV. Op deze manier wordt er 

sturing aan mogelijke transformatie van gebouwen en percelen naar een woonfunctie 

gegeven. Daarbij wordt gevraagd om in de visie expliciet mogelijkheden op te nemen 

voor gestapeld bouwen in deelgebied ‘Het Balkon aan de A10’. 

 

Beantwoording Gemeente: 

De REV heeft tot doel een REV te zijn voor de lange termijn en doet daarom bewust geen 

uitspraken over termijnen waarop ontwikkeling kan plaatsvinden. Wel kan bij de REV een 

verwachting worden opgenomen waar ontwikkelingen kunnen plaatsvinden met een 

fasering. Dat betreft echter geen vast gegeven omdat de fasering en planning mede 

afhankelijk is van partijen die kunnen en willen ontwikkelingen. 
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Dat kan betekenen dat er ook op kortere termijn ontwikkeling mogelijk is, echter in 

concrete zin pas na de vaststelling van de REV en als er overeenstemming is over de 

ontwikkeling en contractuele afspraken daarover. 

Net als de REV is het woonbeleid een kader om mee rekening te houden bij een 

eventuele ontwikkeling. Dat geldt ook voor andere beleidsdocumenten van de gemeente 

waaraan moet worden getoetst bij de planvorming. De REV komt niet in plaats van 

bestaand beleid maar is daarop een aanvulling. 

De gemeente ziet ten opzichte van de huidige situatie niet veel mogelijkheden voor 

verdichting in dit gebied omdat de dichtheid al relatief hoog is. Hiervan is alleen sprake 

als dat nodig is voor de ontwikkeling van het gebied en het gebied dat ook aankan. Dat 

zal in de verdere uitwerking en planvorming per ontwikkeling moeten worden 

beoordeeld. Dat neemt echter niet weg dat er gestapelde bouw gerealiseerd kan worden, 

aangezien daarvan in de huidige situatie ook al sprake is. 

 

Indiener 4: 

De indiener geeft aan zich goed te kunnen vinden in de visie. In de inspraakreactie wordt 

aangegeven dat er nieuwe ontwikkelingen zijn waarbij 5 partijen uit het gebied tussen de 

metrolijn en de A10, aan de Duivendrechtsevaart en de Spaklerweg een onderzoek 

hebben laten verrichten wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kavels. 

Vanuit dit onderzoek is een rapport opgesteld, waar hierbij wordt verzocht om het 

rapport dat als werktitel, ‘Amstelwerf, werken en wonen aan de Duivendrechtse kade’ 

heeft, mee te nemen als aanvulling op de visie en in de verdere uitwerking van het 

vervolgen hierop.  

Beantwoording Gemeente: 

Zie hiervoor de beantwoording bij indiener 2. De gemeente wil in de REV niet 

vooruitlopen op ontwikkelingen waarvan de plan- en besluitvorming nog niet is afgerond. 

Wel wordt gekeken hoe de REV ook in beeld kan inspelen op mogelijke ontwikkelingen en 

wordt daarop aangepast. 

 

Indiener 5: 

De inspraakreactie van indiener 5 heeft betrekking op de kavel aan de Willem 

Fenegastraat (naast Zuidpark). Vooropgesteld staat dat zij met plezier een bijdrage 

hebben geleverd aan de REV. Tegelijkertijd stelt de voorgestelde visie hen ook voor een 

ingewikkeld dilemma omtrent de situatie van de (illegale) ligplaatsen en 

woonbootbewoners aan de Willem Fenegastraat. Deze is inmiddels al jarenlang 

onduidelijk en hierdoor is ontwikkeling op het braakliggende kavel tot op heden niet 

mogelijk geweest. Tegelijkertijd heeft de gemeente zich ook nog niet concreet 

uitgesproken over de voorliggende ambitie van het door hen te ontwikkelen kavel. 

Indiener maakt met nadruk het voorbehoud dat eventuele instemming met de nu 

voorliggende REV onlosmakelijk gekoppeld is aan het beleid rondom de woonboten en de 

ambitie voor de toekomstige ontwikkeling van deze kavel.  Indiener zal dit deel van de 

REV afwijzen indien de gemeente eerst besluit de (ligplaatsen van de) 

woonbootbewoners aldaar te legaliseren en zich pas later uit te spreken over de ambitie 

van het te ontwikkelen kavel. Hierbij wordt de wens uitgesproken om een keuze te 

maken om alle oeverbebouwing en ligplaatsen te verwijderen en de kader geheel vrij te 

maken. 

Indiener is in algemene zin verheugd met de visie en heeft nog een aantal aanvullingen 

om deze toekomstbestendiger te maken. 

- Meer algemene beschouwende beschrijvingen van de macro-ontwikkelingen van de stad 

en de uitdaging die dat met zich meebrengt binnen de Ring A10, waarbij de uitdagingen 

uit bijgeleverde publicaties (CPB, SER-advies en Agenda Stad) terugkomen in de REV. 

- In de REV wordt gesproken over een belangrijke trend waarbij bedrijven steeds hogere 

eisen stellen aan de kwaliteit van de omgeving en er een stedelijke levendige omgeving 

is waar er horeca en winkels zijn, waar gewoond wordt en waar er sprake is van een 

goede fiets- en OV-bereikbaarheid. Voor de indiener is dit een van de belangrijkste 

zinnen uit de visie waar veel meer aandacht aan mag worden besteed. 
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De zorg wordt uitgesproken over de recente andere ontwikkelingen in Amsterdam 

waarbij beleving veelal niet te vinden is. Daarnaast zou de indiener graag een pontje als 

oplossing zien. 

- Op basis van de verschuiving in werkgelegenheid van minder bouw, vervoer en overig 

naar ICT, zakelijke dienstverlening en creatieve industrie mag er in de visie meer geënt 

worden op de creatieve sector met ook ruimte voor de makers van de creatieve sector. 

Deze sector geeft letterlijk kleur aan de stad en zou het ‘nieuwe’ Amstel Business Park de 

juiste uitstraling geven. 

- Geheel schrappen van de laatste drie volzinnen op pagina 56 van de visie op basis van, 

flexibel bekijken per ontwikkeling of deelgebied naar de passend en wenselijk is op het 

gebied van specifieke woonconcepten. Vanuit het totaal verband Amstel Business Park 

Zuid zouden deze concepten moeten kunnen en het verzoek tot maatwerk en geen 

vooraf vastliggende verhoudingen maar een flexibele en consistente visie voor 

vergelijkbare kavels binnen de Ring A10. 

Er worden een aantal punten uit de visie benadrukt, te weten: 

- Kade weer openbaar maken, dit is een meerwaarde voor de veiligheid. 

- Klopt de verdeling van de sectoren voor ‘Eilanden aan de Vaart’? 

Beantwoording Gemeente 

Indiener spreekt zich uit over de woonboten aan de Willem Fenengastraat in relatie tot 

de ontwikkeling van de braakliggende kavel. Daarbij hoort de nuance dat de woonboten 

aan de Willem Fenengastraat onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen en 

derhalve niet illegaal zijn. Dit geldt niet voor het gebruik en de bebouwing van de kade, 

die naar mening van de gemeente in strijd is met het bestemmingsplan en niet onder het 

overgangsrecht valt. Wat betreft de woonboten en de gewenste ontwikkeling van de 

braakliggende kavel, zal zoals aangegeven wordt door de indiener, een gezamenlijk 

gedragen oplossing gevonden moeten worden die recht doet aan belangen van partijen. 

De REV spreekt een ambitie uit om op strategische plekken te kijken naar de 

mogelijkheden met betrekking tot het weghalen van woonboten en het aanpassen van de 

kadebebouwing. Ook is er ruimte om woonboten te behouden. 

Voor de hele REV geldt daar waar woningbouw mogelijk is dat dat een mix moet zijn met 

werken en voorzieningen, juist om in te zetten op functiemenging om monofunctionele 

gebieden te voorkomen. Dit geldt ook voor de GVB-locatie waarvan de indiener 

concludeert dat die buiten de werkstad wordt gehouden. Dat is niet het geval. Dat 

betekent ook dat de drie zinnen op pagina 56 niet worden geschrapt. Wel wordt gekeken 

deze aan te passen zodat ze meer in lijn zijn met de doelstelling van een gemengd 

stedelijk milieu. 

De REV spreekt een ambitie op hoofdlijnen uit maar is nog geen vastgesteld plan in die 

zin dat per ontwikkellocatie de REV verder uitgewerkt moet worden in een concreet plan 

voor ontwikkeling. Daarvoor wordt door de gemeente een nadere uitwerking van de REV 

gemaakt in de vorm van uitgangspunten. De REV zal daarop nog niet vooruitlopen en 

daarom ook nog geen ontsluiting voor de braakliggende kavel vastleggen langs de A10. 

Dat is juist ook bedoeld om de door de indiener gewenste flexibiliteit en realiseren van 

maatwerk in de uitwerking te behouden. 

 

De REV zal worden aangepast waarbij er meer aandacht wordt besteed aan: 

- de macro-ontwikkelingen van de stad en de uitdagingen die dat met zich meebrengt; 

- de beleving van de omgeving, daarbij behorende functiemenging en de hogere eisen 

die worden gesteld aan de kwaliteit van de omgeving waaronder sociale veiligheid; 

- ruimte bieden aan de creatieve sector. 

 

Indiener 6: 

De inspraakreactie van indiener 6 heeft betrekking op een kavel aan de Joan 

Muyskensweg. De indiener ziet goede kansen voor verdichting en verstedelijking van 

deze plek en het creëren van een mooie stadsentree aan de nieuwe Stadsstraat. Er is nu 

een voorstel ontwikkeld om een gebouw voor creatieve bedrijvigheid te realiseren op het 

deel van de kavel die het dichts tegen de A10 gelegen is. Daarbij wordt aangegeven dat 

goede parkeergelegenheid voor de voordeur en bereikbaarheid zeer belangrijk is. 
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Eens met de ambitie tot meer ontmoetingsmogelijkheden (behoefte en interesse naar 

horecavoorzieningen), kwaliteit en functiemenging. Aandacht voor leefbaarheid, 

gezelligheid en reuring in dit gebied is zeker benodigd en zij spelen hier graag een 

transformatieve rol in. De kavel staat ingekleurd als groothandel en zij willen dit in de 

visie verbreden naar creatief, media, leisure en horeca. Op korte termijn willen zij komen 

tot de ontwikkeling van een hoogwaardig gebouw voor creatieve bedrijvigheid. De 

indiener ziet goede mogelijkheden tot samenspel met het G-Star gebouw qua hoogte en 

grootte om de entree naar de stad te markeren, de Stadsstraat te begeleiden en 

optimaal te spelen (in hoogte en transparantie) met het zicht vanaf de A10. Positief over 

de ruimte die de visie biedt op basis van hotels en andere functies die levendigheid 

kunnen bieden langs de Joan Muyskenweg. Stellen een weg voor om het bedrijf heen 

voor dooraderen van het gebied en is van belang voor toekomstige kwaliteiten  zoals het 

creëren van openheid en toegankelijkheid. 

Beantwoording Gemeente: 

Indiener ziet mogelijkheden voor ontwikkelingen op en rondom de kavel aan de Joan 

Muyskenweg met ruimte voor de creatieve industrie en te zorgen voor meer massa aan 

een stadsstraat. Evenals bij andere indieners die voornemens zijn ontwikkelingen te 

realiseren, wordt in de REV daarop nog niet vooruitgelopen omdat plan- en 

besluitvorming nog niet zijn afgerond. In de verbeelding van de REV wordt gekeken hoe 

op mogelijke ontwikkeling in verbeelding ingespeeld kan worden. 

De gemeente onderschrijft de wens om te kijken naar verruiming van functies (zoals 

horeca en evenementen) ten opzichte van het bestemmingsplan, om functiemenging 

mogelijk te maken. Het huidige bestemmingsplan is conserverend van aard. Derhalve zal 

voor nieuwe ontwikkelingen een bestemmingsplanprocedure nodig zijn, maar zijn 

aanpassingen in de REV hierbij niet van toepassing.  

 

Indiener 7: 

Op 12 april jl. heeft indiener 7 een intentieovereenkomst getekend met de gemeente 

Ouder-Amstel. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd om te komen tot een 

stedenbouwkundige visie voor het plangebied. De indiener tracht te voorzien in de 

actuele acute woningbehoefte in de regio Amsterdam. Het doel is dan om het huidige 

gebruik te transformeren naar een gemengd stedelijk woongebied met circa 800 tot 1200 

gestapelde woningen. 

In de REV is het plangebied onderdeel van het deelgebied ‘Balkon aan de A10’. Vanuit de 

visie merkt indiener een aantal zaken op die van belang zijn voor de gewenste 

transformatie. Transformatie naar wonen kan al op korte termijn gerealiseerd worden 

gezien de ligging tegen het naastgelegen woongebied van Duivendrecht. De doelstelling 

is om medio 2019 en uiterlijk 2020 te beginnen met de realisatie van woningen. Door 

gestapelde nieuwbouw kan de hinderlijkheid van geluid in grote mate worden beperkt. 

Uitgangspunt is om centraal een geluidsluw gebied (plein) te creëren en in verbinding te 

brengen en de oostzijde van het plangebied bij voorkeur zo geluidsluw mogelijk te 

houden. Mede daarom is een autoverbinding tussen de afslag A10 en de Van der 

Madeweg richting Amstel Business Park onwenselijk. De indiener voorziet dat het 

verbinden van de A10 met de Van der Madeweg de verkeersdruk in Duivendrecht en 

Entrada zal verhogen, een barrière zal vormen om het gebied goed aan te sluiten op de 

omgeving en is ongunstig ten aanzien van geluidbelasting en fijnstofconcentraties. Mede 

daarom wordt de noodzaak uitgesproken om in samenspraak met Rijkswaterstaat, 

Gemeente Amsterdam en Gemeente Ouder-Amstel een goede infrastructurele lange 

termijn keuze te maken. Het gebied moet, ook op hoger schaalniveau, goed worden 

ontsloten. 

Mogelijkheid tot verdichting is niet (expliciet) opgenomen in de REV, waar de indiener de 

beschikbare ruimte efficiënt wil gebruiken door een relatief hoge woningdichtheid 

creëren. Verdichting is hiermee dus juist wel aan de orde. Om zoveel mogelijk aansluiting 

met de omgeving te realiseren en de sociale veiligheid te verbeteren is de indiener het 

eens met de ontwikkeling van de fietsbrug over de A10 en stelt dit daarmee als een zeer 

belangrijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling. 
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Daarbij wordt er door de indiener de aandacht gevraagd voor de fietsverbindingen met 

de omliggende gebieden inclusief Zuid-Oost. 

In het intensiveren en formaliseren van het metro emplacement/rangeerterrein tussen de 

metrostations Van der Madeweg en Spaklerweg ziet de indiener nadelige consequenties 

met betrekking tot wonen en willen daarmee aandringen op een overleg met ProRail om 

op zijn minst geluidsvoorzienende maatregelen te treffen. De indiener wil aandacht 

vragen voor het verbeteren van de openbare ruimte en het vergroenen van het profiel 

Van der Madeweg ten behoeve van sociale veiligheid en verbetering gebiedskwaliteit door 

middel van upgraden metrostation en een langere metrodienstregeling (tot circa 2.00 

uur). Tenslotte wil de indiener graag, indien van toepassing, de resterende 

waterbergingscapaciteit benutten voor de ontwikkeling van Entrada, dit is met betrekking 

op de waterpartij ten noordoosten van Entrada.  

Beantwoording Gemeente: 

In algemene zin kent dit gebied al een redelijk hoge dichtheid. Dat betekent echter niet 

dat er geen verdichting mogelijk is bij transformatie. Waar en tot hoever verdichting 

mogelijk is moet echter blijken uit de plan- en besluitvorming voor de transformatie van 

het plangebied, nadat de REV is vastgesteld. 

Een eventuele fietsverbinding over de A10 maakt deel uit van het bestaande en in de 

toekomstig gewenste fietsennetwerk in het gebied tussen station Amstel en de 

Amsterdam ArenA. Voor in de toekomst aan te leggen fietsverbindingen, zoals over de 

A10, zal financiering gezocht moeten worden die deels moet komen uit de ontwikkelingen 

in dit gebied. Daarbij spelen ook de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio een 

belangrijke rol omdat deze fietsverbinding een bovenlokaal belang heeft. 

Een verbinding tussen de A10 (afslag) en Van der Madeweg is niet opgenomen in de REV, 

omdat dit een grote impact heeft op de bestaande situatie en bepalend is voor de 

ontwikkeling van Entrada. Ook is niet bewezen dat deze verbinding noodzakelijk is voor 

de ontsluiting van het ABP Zuid. Op verzoek van Amsterdam zal onderzocht worden of 

een verbinding tussen de A10 en Van der Madeweg haalbaar is, zonder dat die ten 

kosten gaat van het woon- en leefklimaat. Daarom wordt een verbinding verkeerskundig 

onderzocht en gekeken of deze stedenbouwkundig inpasbaar is. Er wordt niet 

vooruitgelopen op de uitkomst van dit onderzoek en derhalve wordt in de REV geen 

verbinding tussen de A10 en Van der Madeweg opgenomen. 

De overige punten van indiener over waterbergingscapaciteit en aansluiting met de 

omgeving zoals de Van der Madeweg worden in het kader van de planvorming voor 

transformatie verder besproken. Dit geldt eveneens voor eventuele spoor- of 

dienstuitbreidingen van de metro en/of trein voor zover dit Ouder-Amstel betreft. De 

gemeente heeft in overleg met de gemeente Amsterdam een ruimtelijk kader opgesteld 

voor het Programma Hoogfrequent Spoor. Over de gevolgen van de PHS (mogelijke 

toename geluidbelasting als gevolg van meer treinen en hogere snelheden) voor 

mogelijke ontwikkelingen zal verder overleg gevoerd worden met Prorail en de 

vervoersregio. 

 

Indiener 8: 

In algemene zin heeft indiener 8 een reactie gegeven op de beoogde herinrichting die 

wordt beschreven in de visie. Bij een betoncentrale wordt verse betonmortel 

geproduceerd voor bouwprojecten. De benodigde grondstoffen worden per schip 

vervoerd. Mede daardoor zijn betoncentrales in Nederland altijd aan openbaar vaarwater 

gevestigd en is geluid in de regel een van de bepalende milieuaspecten bij de productie 

van betonmortel. Functiemenging met name wonen en werken, wat als belangrijk 

uitgangspunt wordt beoogd vanuit de visie, zou volgens de indiener tot conflictsituaties in 

de toekomst kunnen leiden. 

Een betoncentrale is volgens de indiener een lokaal gebonden bedrijf en geeft aan de 

locatie te willen behouden aan de Duivendrechtsevaart/van der Madeweg in verband met 

concurrentie en onderstaande voorwaarden waar een betoncentrale over dient te 

beschikken; 

- Locatie aan openbaar vaarwater;  

- Locatie die voldoet aan wet en regelgeving conform wettelijke richtlijnen; 
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- Een locatie waar hoge bebouwing wordt toegelaten 

- Minimaal circa 1000m2 

- Vestiging afzetgebied 

- Goede ontsluiting op het lokale wegennet 

Voor wat betreft de vestiging en ontsluiting dient daarbij rekening te worden gehouden 

met milieugevoelige objecten. 

Beantwoording Gemeente: 

Zoals bij de beantwoording van de inspraakreactie van indiener 1 is aangegeven, is één 

van de doelstellingen dat het ABP Zuid ook geschikt blijft voor werken conform het 

economische beleid van de gemeente. Dat geldt voor toekomstige bedrijven maar 

mogelijk nog meer voor bestaande bedrijven zoals bij indiener 8. Dat betekent derhalve 

dat bij keuzes in programma en ingrepen in de openbare ruimte (waaronder de 

Duivendrechtsevaart) rekening moet worden gehouden met de belangen van bestaande 

bedrijven. Daarom worden er in het gebied ten zuiden van de A10 geen volgens de 

wetgeving geluidgevoelige functies toegestaan en dienen wegen en de 

Duivendrechtsevaart beschikbaar te blijven voor vrachtverkeer. 

 

Indiener 9: 

Indiener 9 steunt de ambitie Werkstad Overamstel om het gebied tot een aantrekkelijke 

omgeving te maken voor zowel ondernemers, werknemers als bezoekers door de juiste 

mix te zoeken van diverse vormen van werken, handel en horeca. Bereikbaarheid speelt 

hier een grote rol in en daarom steunt de indiener dan ook de initiatieven (“De Nieuwe 

straat”) die op dit punt worden ontplooid. Het pand aan de Flinesstraat is in de 

tussenliggende jaren gegroeid en heeft door de tijd diverse uitbreidingen en verbouwing 

ondergaan en is momenteel de grootste vestiging in Nederland. Sinds enige tijd ziet 

indiener dat hun traditionele concept op zijn retour is en heeft daarom in 2016 een 

vernieuwing ingezet, die ertoe moet leiden de ‘ondernemer’ z’n weg weer terug te 

vinden. Een plek waar ondernemers kunnen werken en netwerken, zaken en inkopen 

doen en waar de twee werelden van non-food en food veel meer zijn geïntegreerd en 

daar waar mogelijk gecombineerd aanbieden. Het nieuwe concept wordt thans uitgewerkt 

voor de vestiging in Amsterdam met onderscheid tussen de korte tot middellange en de 

middellange tot lange termijn. In de REV ligt het pand van de indiener in het deelgebied 

‘De Culinaire straat’ waar er sprake is van een clustering van horeca groothandels. De 

indiener spreekt de wens uit dat er meer flexibiliteit komt in de bestaande wet en 

regelgeving en de ruimtelijke plannen om vernieuwende plannen en concepten 

faciliteren. De indiener is van mening dat het traditionele onderscheid tussen groothandel 

en detailhandel aan het vervagen is en z’n relevantie steeds meer aan het verliezen is. 

Een verruiming van de mogelijkheden waarbij een uitbreiding van kantoorruimte, het 

aanbieden van werkplekken en vergaderfaciliteiten en daar waar mogelijk gecombineerd 

met horeca is uitdrukkelijk wordt aangemerkt om het deelgebied te versterken. Er wordt 

aangegeven dat het goed is om in de REV niet alles bij voorbaat vast te leggen voor de 

komende jaren maar ruimte over te laten voor toekomstige ontwikkelingen. Gemeente 

Ouder-Amstel kan een voorbeeldrol vervullen voor andere Nederlandse gemeenten als zij 

daadwerkelijk de nieuwere vormen van bedrijfsvoering toe laat en veel meer de ideale 

combinatie tussen werken, handel en horeca als sturingsinstrument gaat gebruiken.  

Beantwoording Gemeente: 

De gemeente steunt indiener in het verplaatsen van het kantoor naar haar pand, omdat 

de gemeente dit juist een voorbeeld vindt van functiemenging conform de REV. Op basis 

van de REV is verdere functiemening en flexibiliteit mogelijk om te zorgen voor een 

kwalitatief hoogwaardiger gebied en ruimte te laten voor toekomstige ontwikkelingen. Dit 

kan door bijvoorbeeld meer horeca toe te voegen. 

Dit is onderdeel van de REV en zal in verder overleg tussen partijen moeten worden 

vormgegeven. Het toevoegen van meer (grootschalige) detailhandel moet in overleg met 

de Metropoolregio Amsterdam omdat moet worden getoetst het regionale beleid. In het 

huidige beleid is er geen ruimte om de traditionele branche afbakeningen los te laten om 

concurrentie met detailhandel die onder druk staat zoveel mogelijk te voorkomen.  
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Indiener 10: 

Door indiener wordt aangegeven nauw betrokken geweest te zijn bij het opstellen van de 

concept-visie en dat daarover vrijwel op alle punten overeenstemming bestaat. Middels 

de inspraakreactie geeft indiener aan op bestuurlijk niveau in te stemmen met de visie 

en verzoekt onderstaande punten mee te nemen in de definitieve versie: 

- exclusiviteit kavel 1 als hotellocatie. Hotels kunnen volgens indiener bijdragen aan de 

levendigheid en verblijfskwaliteit van het gebied. In de omgeving zijn er momenteel al 

veel hotelontwikkelingen. Indiener vraagt om zorgvuldigheid bij het afwegen van 

nieuwe hotelontwikkelingen en vraagt daarom terughoudendheid te zijn bij het 

faciliteren daarvan. 

- doortrekken Joan Muyskenweg als hoofdnet auto en niet als lokaal wegennet. De 

verbinding zal onderdeel uitmaken van de hoofdstructuur auto en fiets. In de visie 

dient deze verbinding daarom genoemd te worden onder hoofdstructuur auto en fiets 

en respectievelijk opgenomen te worden in de afbeelding op p. 6o (nieuwe 

hoofdstructuur auto) en p. 63 (nieuwe structuur langzaam verkeer). 

- verbinding A10-Van der Madeweg meenemen als optie. Deze verbinding heeft volgens 

indiener een positieve invloed op de ontsluiting en oriëntatie van ABP Zuid. Indiener 

onderschrijft dit belang en verzoekt deze verbinding dan ook als optie mee te nemen 

ter verbetering van de hoofdstructuur auto en fiets op respectievelijk de afbeelding op 

pagina 6o en 63. 

Beantwoording gemeente 

De gemeente is het eens met indiener dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het 

aanwijzen van hotellocaties en kritisch gekeken moet kijken worden waar hotels worden 

gebouwd. Nieuwe hotelontwikkelingen wordt getoetst aan het regionaal beleid. Op basis 

van dat beleid zal worden gekeken of en waar er binnen de grenzen van de gemeente 

nog ruimte is voor hotelontwikkeling. Dit zal ook worden beschouwd in relatie tot de door 

de gemeente Amsterdam afgekondigde bouwstop voor hotels. In plaats van het afgeven 

van exclusiviteit voor één hotelontwikkeling aan de Pieter Braaijweg bekijkt en overlegt 

de gemeente met indiener waar nog hotelontwikkelingen tot de mogelijkheid behoren. 

Voor een eventuele ontwikkeling van een hotel aan de Pieter Braaijweg geldt als 

voorwaarde een goede ontsluiting voor het fietsverkeer en een verbinding naar OV 

knooppunten. Dit kan gevolgen hebben voor de aanwezige woonboten en het eventueel 

verplaatsen of verwijderen daarvan. Dat moet meegenomen worden in de door indiener 

gewenste ontwikkeling van de zogenoemde ‘kavel 1’ aan de Pieter Braaijweg. 

De beoogde verbinding tussen de Joan Muyskenweg en de Holterbergweg wordt in de 

REV opgenomen als hoofdstructuur auto en fiets. De REV wordt hierop aangepast. 

De verbinding tussen de A10 en Van der Madeweg wordt niet als optie meegenomen in 

de REV omdat daarvoor de onderbouwing ontbreekt. Voor verdere toelichting wordt 

verwezen naar het antwoord van de inspraakreactie van indiener 7. 

 

Indiener 11: 

Indiener 11 geeft middels de inspraakreactie een aantal bedenken bij of bezwaren tegen 

onderdelen of formuleringen van de visie. Hierbij wordt aangegeven dat de visie op 

inrichting, functie en bestemmingen dient te worden herzien naar de huidige tijd. Het 

ontbreekt een (nadere) visie op ontwikkelingen in/nieuwe vormen van de (detail)handel 

waarbij de grenzen wegvallen tussen creatieve bedrijven, kantoren, groothandel, fysieke 

en digitale detailhandel. Daarnaast wordt verzocht de opmerkingen over de gevels van 

het gebouw van indiener 11 te schrappen of als positief te formuleren, deze wordt 

geformuleerd als zorgpunt of verbeterpunt. Bij de bouw van het pand is destijds wel 

medewerking van de gemeente verleend en dus geen bezwaren had. Deze opmerkingen 

beschouwt de indiener als negatief. 

Beantwoording  gemeente 

Het doel van de REV is er juist voor te zorgen dat er meer ruimte komt op het ABP Zuid 

voor menging van functies ook op gebouw niveau. Dat betekent dat in één gebouw 

verschillende vormen van werken kunnen voorkomen en minder afgebakend zijn.  
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Belangrijk detail is het toestaan van detailhandel (zie antwoord indiener 9) en kantoren 

omdat dat dient te worden getoetst aan regionaal beleid. Het huidige (regionale) beleid 

biedt beperkt ruimte voor detailhandel en kantoorontwikkeling. 

De gemeente heeft inderdaad medewerking verleend voor de nieuwbouw door het 

verlenen van een omgevingsvergunning. De oriëntatie van de nieuwbouw heeft tot 

gevolg dat de aansluiting met het maaiveld bij nader inzien als gesloten wordt ervaren in 

relatie tot de wens om van de Joan Muyskenweg meer een stadstraat te maken. De 

gemeente gaat daarover graag met ondernemers gesprek hoe dit anders vorm te geven 

en zal de opmerking over de gevels van gebouwen  positiever formuleren in de REV. 
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In navolgende tekst zijn de inspraakreacties van de bewoners van de woonboten 

samengevat en voorzien van een antwoord. Voordat op de reacties afzonderlijk wordt 

ingegaan, wordt eerst in algemene zin ingegaan op de status van de REV: De REV is 

geen juridisch document dat zich uitspreekt over de juridische status van de woonboten, 

maar een beleidsdocument waarin de ambitie voor het ABP Zuid is weergegeven. De 

juridische status bepaalt hoe en wanneer deze ambitie gerealiseerd kan worden en welke 

aanpak daarbij hoort. Dit geldt eveneens voor de aanstaande wetswijziging ´Wet 

verduidelijking voorschriften woonboten`. Het in werking treden van de wetswijziging 

betekent niet dat er geen ambitie is om de Duivendrechtsevaart op een aantal plekken 

vrij te maken van woonboten. 

Over de juridische status van de woonboten en de aanpak zal een apart besluit worden 

genomen. Bij deze besluitvorming worden de reacties van de bewoners betrokken, op 

brieven die voor de zomer van 2017 door de gemeente aan de bewoners is verzonden. 

Daarin is het standpunt van de gemeente beschreven over de juridische status van de 

woonboten. In die besluitvorming wordt ook de aanstaande wetswijziging betrokken. 

 

Indiener 12: 

Indiener 12 wil bezwaar maken tegen de onlangs gepubliceerde visie en de visie op 

woonboten in het bijzonder. Hij maakt bezwaar tegen het idee dat zijn woonboot illegaal 

is. Een aantal jaren geleden heeft het volledige college B&W volgens indiener ingestemd 

met het positief bestemmen van alle arken die konden aantonen dat er voor 1981 op 

deze plaatsen een woonboot lag. Dit is herroepen omdat er beroep is ingediend bij de 

Raad van State tegen het nieuwe bestemmingsplan c.q. het besluit van de gemeenteraad 

om de woonboten zonder gedegen onderzoek positief te bestemmen. Inmiddels is het 

onderzoek afgerond en dat zou reden moeten zijn om opnieuw naar de Raad van State te 

gaan met dit gegeven. Volgens indiener blijkt uit de meetresultaten dat de 

geluidsoverlast mee lijkt te vallen, zoals de bewoners destijds hebben aangegeven. De 

huidige woonsituatie is niet door indiener gecreëerd maar door de bewoners voor hem, 

de bomen en hekken stonden er al jaren voor hij hier kwam in 1997. Op grond van de 

verkrijgende verjaring valt de grond en het water al aan indiener toe. Verreweg het 

meeste wat is aangelegd (bomen, hekken en schuren) is gedaan door de indiener die op 

deze woonark vanaf 13 mei 1987 ingeschreven heeft gestaan. Indiener geeft aan niet in 

strijd te hebben gehandeld met de regels bij het vervangen van de ark, er is een 

persoonlijk gesprek geweest met de gemeente en er is geen vergunningaanvraag 

mogelijk. Indiener vraagt om een verklaring vanuit de gemeente waarom wonen op een 

woonboot in dit gebied onmogelijk is door vliegtuigoverlast en er wel, met toenemend 

autoverkeer er bovenop, een studentenhotel gebouwd gaat worden? In de visie wordt 

gesproken over verloedering en vervuiling en geeft aan dat de gemeente niets kan of wil 

ondernemen hier tegen. Met name bij de Pieter Braaijweg liggen oude wrakken en is 

daarmee niet deels bereikbaar zoals in de visie wordt gesteld. Op de koppen van de vaart 

aan de Spaklerweg en de van der Madeweg, die als potentiele verblijfsplekken worden 

genoemd in de visie, zal volgens indiener hetzelfde gebeuren. 

In de reactie geeft indiener aan dat er potentie om iets leuks te maken van het gebied en 

geeft de gemeente hier gelijk in.  

Beantwoording gemeente 

De REV is een beleidsdocument dat een ambitie uitspreekt voor het ABP Zuid. Voor de 

woonboten aan de Spaklerweg geldt op basis van deze ambitie dat het wenselijk is de 

kade vrij te maken van woonboten en bebouwing om de kade openbaar te kunnen 

maken. Daarbij hoort het opruimen van en het handhaven op oude wrakken en boten 

wat betreft het aanmeren. De REV heeft tot doel om in algemene zin op te treden tegen 

de verloedering en het ABP Zuid naar een kwalitatief hoger niveau te tillen. 

Woningen en woonboten zijn volgens de wet geluidgevoelige functies waarvoor normen 

gelden op het gebied van geluidbelasting en (externe) veiligheid. Vanuit de wetgeving 

(o.a de Wet geluidhinder en het Luchthavenindeling besluit) zijn daarom niet overal in 

het gebied ‘juridisch nieuwe’ geluidgevoelige functies toegestaan en daarmee houdt de 

REV rekening. Daarbij gaat het om woonboten die als ‘juridisch bestaande’ situatie 

kunnen worden beschouwd. 
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Een hotel is volgens de wet geen geluidgevoelige functie en kan dus worden gerealiseerd 

op plekken waar woningen of woonboten niet gerealiseerd kunnen worden. 

De gemeente Ouder-Amstel is het bevoegd gezag, maar niet de grondeigenaar. Als 

indiener aanspraak wil maken op verkrijgende verjaring zal indiener zich moeten richten 

tot de grondeigenaar, de gemeente Amsterdam. 

Dit geldt ook voor de opmerking van indiener over erfpacht en 60% van de leges in het 

Amsterdamse deel van de Duivendrechtsevaart. 

 

Indiener 13: 

Omdat de inspraakreacties van de bewoners en eigenaren van de woonboten aan de Van 

der Madeweg gelijk zijn is één samenvatting van de inspraakreactie gemaakt en voorzien 

van een antwoord. 

 

Indiener heeft een gezamenlijke inspraakreactie ingediend met betrekking op de 

woonboten gelegen aan de Van der Madeweg. Indiener geeft aan dat de REV een visie 

lijkt maar dat het in feite gaat om het proberen terug te draaien van hun gelegaliseerde 

situatie (2013) naar overgangsrecht. De (vermeende) eigenaar van grond en water, 

gemeente Amsterdam heeft toegezegd dat alle ligplaatsen geformaliseerd worden, de 

Raad Ouder-Amstel heeft zich unaniem uitgesproken voor legalisatie en de 

portefeuillehouder heeft de indiener realisatie van de legalisatie toegezegd. Er wordt 

verzocht om te bevestigen dat de email van 21 april 2017 aan de gemeente Ouder-

Amstel en de 19 bewijs voerende documenten die in 2013 naar de gemeente Ouder-

Amstel zijn gestuurd zijn meegenomen in de niet kloppende visie. Daarnaast wordt 

verzocht om de zienswijze van de indiener uit 2013 als ingelast te beschouwen waarbij 

wordt aangegeven dat het na 4 jaar exact hetzelfde gaat ware het niet dat de visie zich 

laat lezen als een visie om zoveel mogelijk woonboten zo snel mogelijk weg te krijgen, 

dan een visie om samen te transformeren naar een fijn, mooi woon-werkgebied, win-win 

voor een ieder. Bovengenoemde woonschepen werden op 20 juni 2013 gelegaliseerd 

maar konden door fouten van de gemeente Ouder-Amstel niet in 1 keer positief worden 

bestemd, hierbij wordt verzocht het huiswerk van de RvS te doen om de woonboten 

alsnog positief te bestemmen. Er is een nieuwe wet aangenomen waar de gemeente op, 

die binnenkort in werking treedt waarbij wordt aangegeven dat de gemeente hierop dient 

te anticiperen. Geconcludeerd kan worden dat indien bevoegd gezag toezeggingen doet 

of inlichtingen verstrekt die uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en ongeclausuleerd van aard 

zijn er sprake is van een gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen. Een beroep op het 

vertrouwensbeginsel zal in die gevallen slagen. De indiener geeft aan dat er in de visie 

wordt gesproken over twee woonboten waar er al 3 liggen, dit is op de plek waar de 

Duivendrechtse Vaart eindigt bij de Van der Madeweg. In gesprekken is aangegeven dat 

verplaatsing een optie was, waarbij het Bever-Protocol van de gemeente Amsterdam een 

uitgangspunt zou kunnen zijn. Het verzoek wordt ingediend om de toezeggingen en 

afspraken na te komen, het duidelijk en inzichtelijk te maken, dan zullen zij meewerken 

om tot een gezond, groen en energievol woon-werkgebied te komen. Indiener stelt voor: 

- Opnieuw legaliseren en opnemen in bestemmingsplan, daar de visie uitgaat van 2 

schepen op de hun locatie, zouden zij kunnen meewerken aan verplaatsing van 1 

schip naar soortgelijke locatie, verplaatsing, aanleg en aansluiting nuts en riool 

voor gemeente, steigers en afmeer voorzieningen voor kosten gemeente. 

- Precario/liggeld tijdens transitie ABPZ gratis, zoals ook nu, daarna 60% van de 

leges in het Amsterdamse deel. 

- Erfpacht, lastig traject in verband met de ernstig mobiele vervuiling van de 

Duivendrechtse Vaart. In het Amsterdamse deel werd op sommige ligplaatsen 

erfpacht afgesproken en kregen de woonbootbewoners 100% korting omdat ze al 

legaal waren. 

- Bebouwing en tuin gedogen waar mogelijk. Tuin, grond en wal overleggen over 

verkrijgende verjaring. Indiener wijst op het Ronetteterrein in het Amsterdamse 

deel van de Duivendrechtse Vaart, waar de vermeend eigenaar tot enkele tonnen 

betaalde om een enkel tuintje terug te kopen na rechtszaak 

(geheimhoudingsclausule is hierop van kracht). 
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Beantwoording gemeente 

De reactie van de bewoners en de eigenaren van de woonboten aan de Van der Madeweg 

gaan voor een groot deel over de juridische status van de woonboten. Zoals ook 

aangegeven in de inleidende tekst bij de inspraakreacties van de bewoners van de 

woonboten is de REV geen juridisch document, maar een beleidsambitie. 

Dat betekent dat de REV geen uitspraken doet over de juridische status van de 

woonboten maar aangeeft welke ambitie de gemeente heeft met het ABP Zuid. 

 

Voor de woonboten aan de Van der Madeweg geldt dat de ambitie is om de kade aldaar 

vrij te maken van woonboten, bebouwing en gebruik van de kade. De juridische status 

van de woonboten en het gebruik van de kade bepaald hoe deze ambitie te realiseren. In 

overleg met de bewoners wordt gekeken hoe en op welke termijn deze ambitie haalbaar 

is en wat daarvoor nodig is. De REV voorziet in ruimte voor woonboten aan de Willem 

Fenengastraat, maar minder ruimte dan het aantal woonboten dat nu in de 

Duivendrechtsevaart ligt. Dat betekent dat moet worden gekeken naar alternatieven 

(fysiek in de vorm van een andere locatie of financieel) voor die woonboten die legaal 

aanwezig zijn. Daarvoor wordt een apart traject ingezet naar aanleiding van de reacties 

van de bewoners op de door de gemeente verzonden brieven over de juridische status 

van de woonboten en het gebruik en de bebouwing van de kade. De door indieners 

eerder ingezonden stukken zijn daarvan onderdeel en bij deze . 

De gemeente Ouder-Amstel is het bevoegd gezag, maar niet de grondeigenaar. Als 

indiener aanspraak wil maken op verkrijgende verjaring zal indiener zich moeten richten 

tot de grondeigenaar, de gemeente Amsterdam. 

Indieners geven aan dat de beschrijving van de REV over de bestaande situatie niet 

correct is (2 ipv 3 woonschepen). Hierop wordt de REV gecontroleerd en waar nodig 

aangepast, zodat deze de bestaande situatie correct weergeeft.  

 

Indiener 14: 

De inspraakreactie van indiener heeft betrekking op de woonboten gelegen aan de 

Willem Fenengastraat. De inspraakreactie is gericht op de consequenties van de 

voorgenomen economische en ruimtelijke ontwikkelingen voor de rechtspositie van de 

woonboten respectievelijk de eigenaren. Indiener verzoekt nadrukkelijk rekening te 

houden met de belangen in de verdere besluitvorming. De woonboten waarop de 

inspraakreactie betrekking heeft liggen hier sinds 1971. In het nieuwe bestemmingsplan 

dat werd vastgesteld op 30 juni 2013 ging de gemeenteraad van Ouder-Amstel over tot 

de legalisatie van de ligplaatsen (van de woonboten). Echter werd op 3 september 2014 

dit onderdeel van het bestemmingsplan, na het instellen van beroep door diverse 

belanghebbenden door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

vernietigd. Het besluit van de gemeenteraad was onvoldoende onderzocht op 

haalbaarheid van dat  besluit en specifiek de geluidbelasting. Na het laten uitvoeren van 

geluidsonderzoeken werd er geconcludeerd dat op grond van de huidige milieuwetgeving 

het mogelijk is de woonboten te legaliseren, aangezien het maximaal aantal db(A) niet 

wordt overschreden. De ruimtelijk economische visie heeft als doel ABPZ te laten groeien 

van klassiek werkgebied naar een gemengd gebied, waar onder meer ruimte is voor de 

functie wonen. Eveneens is vastgesteld in de visie dat de ruimtelijke kwaliteit 

onvoldoende benut wordt door de aanwezigheid van de woonboten en het gebruik van de 

kade. De uitkomsten van de verschillende geluidsonderzoeken en het traject van de REV 

zijn samengebracht in scenario’s waarbij is gekozen voor scenario 3: ‘groeien naar visie’. 

Hierbij worden zeven woonboten aan de Willem Fenengastraat positief bestemd en vijf 

onder het persoonsgebonden overgangsrecht worden gebracht. Het laatste heeft 

aanzienlijke financiële gevolgen voor de woonbooteigenaren. Opgemerkt wordt dat er in 

de visie negen woonboten zijn gesitueerd op de “Impressie toekomstige situatie Eilanden 

aan de Vaart”. Op 5 mei 2017 is de indiener schriftelijk op de hoogte gesteld over de 

juridische status van de woonboot en het gebruik van de kade waarbij de conclusie wordt 

getrokken dat alle woonboten (ineens) onder het persoonsgebonden overgangsrecht 

worden/zijn gebracht en dat de gemeente handhavend gaat optreden tegen het illegale 

gebruik van de kade. 
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Hierbij wordt voorbijgegaan aan het effect van legaliserend overgangsrecht alsmede dat 

het niet mogelijk is gebruik tweemaal onder overgangsrecht te brengen, er mogelijk 

sprake is van verjaring en er tenslotte concreet zicht is op legalisatie wat voor de 

indiener een onbegrijpelijke conclusie is. 

In een separaat schrijven zal hun zienswijzen, tegen het op 5 mei 2017 ontvangen 

voornemen om handhavend op te treden, kenbaar worden gemaakt, maar voelen zij zich 

genoodzaakt de gemeenteraad hierover reeds te informeren. 

 

Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de bestaande situatie en de aanzienlijke (o.a. 

financiële) consequenties die het handhaven met zich meebrengt als het gebruik van de 

kade dient te worden gestaakt inclusief het moeten verwijderen van de bebouwing. 

Hierbij wordt reeds een voorbehoud gemaakt of het überhaupt mogelijk is dat hiertegen 

handhavend gaat worden opgetreden. Er wordt verzocht om op basis van de resultaten 

uit de geluidsonderzoeken de visie aan te passen. Daarnaast mist de indiener de 

anticipatie op de reeds vastgestelde Wet verduidelijking voorschriften Woonboten in de 

visie en verzoekt deze te verwerken hierin. 

 

Beantwoording gemeente 

Het klopt dat op basis van het verrichte (geluid)onderzoek is aangetoond dat voor de 

meeste woonboten geluid geen belemmering is voor legalisatie. De conclusie dat 

woonboten onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen komt voort uit de 

uitspraak van de Raad van State in relatie tot het vigerende bestemmingsplan. Volgens 

de lezing van de gemeente is door de uitspraak van de Raad van State het 

persoonsgebonden overgangsrecht van toepassing. Vervolgens is gekeken welke boten 

daaronder vallen (legaal) en welke niet (illegaal). Voor de Willem Fenengatraat is de 

conclusie getrokken dat de woonboten onder het persoonsgebonden overgangsrecht 

vallen en daarmee legaal zijn. De reden om de woonboten (nog) niet positief te 

bestemmen komt niet voort uit het (geluid)onderzoek, maar uit de ambitie van de 

gemeente met het gebied zoals opgenomen in de REV. 

 

Het gedeelte van het ABP Zuid waar de woonboten aan de Willem Fenengastraat liggen is 

in de REV aangewezen als zijnde gemengd gebied voor wonen en werken. Dat betekent 

dat er ruimte is voor woonboten aan de Willem Fenengastraat. Ook voor de Willem 

Fenengastraat geldt echter dat het de ambitie is om de kade meer openbaar te maken. 

Daardoor is er in de toekomstige situatie minder ruimte voor woonboten en is het 

wenselijk dat de kade vrij gemaakt wordt van het huidige gebruik en de bebouwing. Dit 

sluit aan op de gewenste functiewijziging van bedrijventerrein naar een gemengd gebied, 

waardoor ook de sociale veiligheid wordt verbeterd. 

De gemeente is zich er van bewust dat deze ambitie (financiële) gevolgen met zich 

meebrengt voor de bewoners. Daarom wil de gemeente de haalbaarheid van deze 

ambitie samen met de bewoners verder onderzoeken en kijken naar mogelijke 

alternatieven: andere locaties, andere vormen van huisvesting of financiële compensatie. 

 

Voor zover de inspraakreactie de juridische status van de woonboten aan de Willem 

Fenengastraat betreft wordt verwezen naar de inleidende tekst en de beantwoording van 

inspraakreactie 11 en 12. 

 

Indiener 15: 

De indiener zijn eigenaren van de betreffende boten annex gebruikers, ook in het 

verlengde van voormalig eigenaren en gebruikers (met name familieleden). De 

betreffende percelen zijn destijds ook onderdeel geweest van het op 20 juni 2013 door 

de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Amstel Business Park Zuid”. Destijds is 

er door een aantal bedrijven, alsmede door het College B&W van Amsterdam, beroep 

aangetekend tegen het meergenoemde gemeenteraadsbesluit. De Afdeling heeft 

geoordeeld dat het besluit van de raad van de gemeente Ouder-Amstel wordt vernietigd 

voor zover dit ziet op de plandelen met de aanduiding “woonschepenligplaats”. 
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Niet met zoveel woorden overweegt de Afdeling dat bij de onmogelijkheid om positief te 

bestemmen er wel moet worden gekomen tot een rechtmatig overheidsbesluit, in het 

geval er definitief moet worden weg bestemd (onteigening, schadeloosstelling en/of het 

aanbieden van een vergelijkbare plek elders binnen de gemeentegrenzen). De 

gemeenteraad lijkt de Afdelingsuitspraak te hebben opgevat als zou hier een begin van 

een nieuw beleid kunnen worden gepresenteerd, echter lijkt een zodanige benadering 

direct in strijd te komen met de rechtszekerheid. Betrokkenen mochten en mogen 

ervanuit gaan dat de raad het eigen standpunt mede grondslag maakt: het positief 

bestemmen van woonschepen stuit niet op ruimtelijke problemen en ook vanuit nautisch 

oogpunt blijken er geen bezwaren in relatie tot het positief bestemmen op diverse 

locaties. 

De betreffende boten van de indiener liggen ter plekke al 50 jaar, in vrijwel ongewijzigde 

vorm en is over dezelfde periode bewoond. Nader bewijs, waar nodig, kan worden 

aangeleverd. Voor de indiener is het van belang dat de belangrijke economische functie 

van ABP Zuid die wordt toegekend door de gemeenteraad niet ten koste gaat van de 

belangen van derden. Er wordt verzocht dat het beleid derhalve dient in te sluiten dat 

aan de woonschepen, bij het volgende bestemmingsplan een onvoorwaardelijke positieve 

bestemming wordt gegeven.  

Zo de gemeenteraad ervoor kiest in te zetten op het verdwijnen van de betreffende 

woonschepen dan heeft dat de consequenties zoals hiervoor omschreven, er dient dan 

een volledige schadeloosstelling onderdeel te vormen van de verdere besluitvorming. Het 

vooraanstaande staat nog los van de eigendomspositie van indiener van gronden, 

opstallen en water, mede vanwege de aan de orde zijnde verkrijgende verjaring. 

Subsidiair gaat het dan om door tijdverloop ontstane erfdienstbaarheden, welke de 

gemeente Amsterdam niet heeft onderkend. Hierbij wordt de vraag gesteld of de 

betreffende gemeente in relatie tot de indiener nog wel als belanghebbende kan worden 

gekwalificeerd. 

Beantwoording gemeente 

Vanuit de ambitie met het ABP Zuid, zoals opgenomen in de REV, kiest de gemeente er 

niet voor om in de REV op te nemen dat aan alle woonschepen onvoorwaardelijk een 

positieve bestemming wordt gegeven. Woonboten die in het kader van de REV kunnen 

blijven liggen kunnen op termijn positief worden bestemd. De gemeente wil echter eerst 

samen met de bewoners de ambitie uit de REV ten aanzien van de woonboten verder 

onderzoeken. 

 

Wat eventuele verkrijgende verjaring zal indiener zich moeten richten op de gemeente 

Amsterdam. De kade en het water zijn in eigendom van de gemeente Amsterdam en niet 

van de gemeente Ouder-Amstel. Los van de vraag over verkrijgende verjaring is de 

gemeente Amsterdam vanuit haar grondpositie voor de gemeente Ouder-Amstel 

belanghebbend. 

 

Voor zover de inspraakreactie de juridische status van de woonboten aan de Willem 

Fenengastraat betreft wordt verwezen naar de inleidende tekst en de beantwoording van 

inspraakreactie 11 en 12. 

 

Indiener 16: 

Indiener geeft aan al 48 jaar op het Amstel Business Park te wonen en volgens het 

woonbotenbeleid van de gemeente overgangsrecht geniet. Dit heeft hij, op verzoek van 

de gemeente, ook al eerder aangetoond. 

Indiener geeft aan over de jaren heen de groei van ABP Zuid te hebben meegemaakt en 

begrijpt dat de stad oprukt en dat er veel moet worden uitgebreid en vernieuwd. Hier 

geeft de visie APB Zuid volgens hem invulling aan. Er staan alleen volgens de indiener 

veel tegenstrijdigheden in en sommige beweringen zijn niet juist. De volgende zaken zijn 

volgens de indiener in zijn geheel niet uitvoerbaar, te weten: 

- De Mebin zou het vaarwater graag breder en dieper willen hebben om grotere 

schepen af te kunnen handelen waardoor ze niet alleen de vaart moeten laten 

uitdiepen, maar ook de drempels van de sluizen laten verlagen, nu 2,75m. De 
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vraag is hoeveel breder de vaart nu eigenlijk moet gaan worden, bruggen moeten 

dan hoog zijn of te openen. Voorgesteld wordt om het bedrijf te verplaatsen. 

- De ark zelf is goed geïsoleerd, wat de metingen in de ark ook hebben aangetoond. 

De ark ondervindt ook geen geluidsoverlast van de Mebin, ook niet van de A10 of 

het vliegverkeer.  

- Het realiseren van een langzaamverkeersverbinding onder de A10 door en verder 

wordt problematisch omdat BMW een hek heeft geplaatst in verband met 

veiligheid.  

In de inspraakreactie geeft de indiener een aantal bevinden: 

- Uitstraling bedrijven; het lijkt soms of het gebied vol staat met 

uitvaartcentra. Saaie zwart/grijze blokkendozen.   

- Uitstraling ABP; slecht, door weinig of geen onderhoud. Kan meteen aan 

begonnen worden, maar ja, door wie? Partijen verschuilen zich achter elkaar of 

wijzen naar elkaar. 

- Metrohalte Overamstel is al jaren gekraakt. Gespuis moet daar direct weg. Kan 

ook meteen aangepakt worden.  

- Leegstand; heeft o.a. te maken met bovenstaande. Veel is onduidelijk en te 

onzeker. 

- Bereikbaarheid water; veel bedrijven zullen de kade waaraan ze liggen niet 

openbaar maken en doen er, zelfs voor hun eigen personeel, ook niets leuks mee.  

- Sociaal; 'ieder voor zich op eigen kavel'. Niet alleen de schuld van de 

ondernemers. Daar geven gemeentes immers zelf vergunningen voor af. Dit geldt 

o.a. voor hekwerken, gesloten gevels aan de straatkant en afgesloten 

wallenkanten.   

- Meer groen; begrijp ik niet. Er worden onnodig bomen gekapt vanwege een z.g. 

'zichtlocatie'. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Op die plekken aan de A10 is 

dit gevaarlijk en ongewenst i.v.m. op- en afritten. Er gebeuren daar dagelijks 

(meerdere) ongelukken. En over gevaarlijke situaties gesproken; de logees van 

het Bastion hotel zijn vogelvrij. Deze mensen kunnen niet eens via een fatsoenlijk 

voetpad de metro bereiken. Het is soms slalommen op de Verlengde van Marwijk 

Kooystraat. Hierover staat overigens niets in het rapport. Zorgelijk. 

- Schipholcontour; deze is aangeduid/ingetekend op pagina 57, daarbinnen ligt 

geen enkele woonboot en duidelijk niet mijn woonark, die naast de BMW/A10 is 

gepositioneerd. 

Mocht het Schipholcontour per abuis verkeerd zijn ingetekend en de woonark 

daardoor overlast zou ondervinden dan betekent dit, dat ook de toekomstige 

woningen bij de Entrada, alsook op het GVB terrein, daar last van gaan 

ondervinden. 

De indiener verzoekt, wat betreft zijn persoonlijke positie in het gebied, voor de 

zoveelste keer een acceptabele oplossing te vinden.  

Beantwoording gemeente 

Indiener geeft verschillende punten aan voor verbetering van de kwaliteit en de 

veiligheid voor het ABP Zuid. De gemeente is het eens met indiener dat veel van die 

punten direct kunnen worden opgepakt en is daarover ook in gesprek met de gemeente 

Amsterdam. 

 

Een aantal punten is echter afhankelijk van besluitvorming o.a. over de woonboten en 

kunnen pas opgepakt worden als er overeenstemming wordt bereikt in algemene zin en 

individueel per bewoner en/of eigenaar over de aanpak. Daarover gaat de gemeente ook 

met indiener graag in gesprek om te kijken of oplossingen haalbaar zijn in lijn met de 

ambitie van de REV om meer openheid te creëren op het ABP Zuid. Dat gebeurt niet 

alleen door de kade en de Duivendrechtsevaart vrij te maken van woonboten (inclusief 

het gebruik en de bebouwing van de kade) maar ook in overleg met de bedrijven 

hekwerken te verwijderen, andere functies toe te voegen (waardoor er ook in de avond 

meer levendigheid komt) en te zorgen voor meer sociale veiligheid. 
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Voor zover de inspraakreactie de juridische status van de woonboten aan de Willem 

Fenengastraat betreft wordt verwezen naar de inleidende tekst en de beantwoording van 

inspraakreactie 11 en 12. Dit geldt eveneens voor het de schipholcontour die door 

indiener wordt aangehaald. 



1 2. Bijlage bij concept ruimtelijk economische visie ABP Zuid_maatregelen programma 
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1 Inleiding 

1.1 Het Verbetertraject Amstel Business Park 

Het bedrijventerrein Amstel Business Park (ABP) heeft een belangrijke economische functie 

voor de gemeente Ouder-Amstel en de Metropoolregio Amsterdam. Het ABP zorgt ervoor 

dat de gemeente Ouder-Amstel, ondanks haar landelijke karakter, bijna evenveel inwoners 

als arbeidsplaatsen kent, namelijk 13.000. Daarmee komt de werkgelegenheids-functie uit 

op circa 1,5 (banen/beroepsbevolking), wat een zeer hoog cijfer is in vergelijking met 

gemeenten van gelijke omvang.  

De gemeente Ouder-Amstel heeft de ambitie om van het ABP een toekomstvast bedrijven-

terrein te maken. Dit wil zeggen een bedrijventerrein dat nu en in de toekomst kan voorzien 

in een aantrekkelijke werkomgeving voor werknemers en dynamische bedrijfsomgeving voor 

ondernemers. Voor de gemeente Ouder-Amstel was deze ambitie, samen met een aantal 

knelpunten, ontwikkelingen en kansen op en rond het ABP, de aanleiding om eind 2013 het 

Verbetertraject ABP van start te laten gaan.  Voor u ligt het maatregelenprogramma, waarin 

de belangrijkste knelpunten, oplossingsrichtingen en maatregelen beschreven worden.  

Dit rapport is het eindproduct van fase 1 van het Verbetertraject, een traject dat uit vier 

delen is opgebouwd, namelijk het opstellen van een Plan van Aanpak, het creëren van 

draagvlak, het maken van een knelpuntenanalyse en ten slotte het opstellen van een 

maatregelenprogramma. Fase 1 van het Verbetertraject is gericht geweest op het in gang 

brengen van het Verbetertraject en het gezamenlijk formuleren van maatregelen en 

activiteiten die nodig zijn om tot verbetering te komen. In onderstaand schema wordt 

aangegeven hoe fase 1 is opgebouwd: 

 
Fasering fase 1 Verbetertraject 

 

A. 

Plan van 
Aanpak 

 

B. 

Organisere
n & 

stroomlijne
n draagvlak 

C.  

Knelpunten-
analyse  

&  

oplossings-
richtingen 

D.  

Maatregelen 

programma  
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In fase 2 van het Verbetertraject zal de uitvoering van de maatregelen en activiteiten ter 

hand worden genomen. In het laatste hoofdstuk van dit rapport wordt hier verder op 

ingegaan. 

 

1.2 Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013 

In 2013 is de Beleidsambitie Economie van de gemeente Ouder-Amstel vastgesteld. Om de 

economische ambitie handen en voeten te geven zijn zes programmalijnen gedefinieerd, 

namelijk: 

1. De versterking van het ABP; 

2. De invulling en realisatie van de Nieuwe Kern; 

3. Ondernemen in het buitengebied; 

4. Uitbouwen van de toeristisch-recreatieve potenties; 

5. Versterken van de winkelkernen; 

6. Dienstverlening en regionale samenwerking. 

Door het opstarten van het Verbetertraject ABP is de eerste programmalijn vormgegeven. 

Gezamenlijk met lokale en regionale partners wordt een maatregelenprogramma 

geformuleerd en vastgesteld, waarmee wordt aangestuurd op  het realiseren van duurzame 

concrete verbeteringen op het ABP. Voor Ouder-Amstel en voor de ondernemers op het 

terrein is het immers essentieel om te werken aan een duurzame toekomst van het ABP. Ten 

tijde van het opstarten van het verbetertraject vormde de groeiende leegstand  een punt 

van aandacht, evenals het knelpunt rondom parkeren en de (OV) bereikbaarheid. 

Tegelijkertijd concurreert het bedrijventerrein met andere bedrijventerrein (in de regio). Het 

is dus urgent te ‘investeren’ in het ABP: in tijd, in samenwerking, in het faciliteren van 

initiatieven en waar mogelijk door, samen met andere partners, te investeren en een 

heldere marktpositionering van ABP. Het uiteindelijke doel is behoud van de sterke 

werkgelegenheidsfunctie van het ABP voor de gemeente Ouder-Amstel en de regio 

Amsterdam.  

Overigens zijn ook andere programmalijnen relevant voor het ABP. Voor de bereikbaarheid 

en ruimtelijke inpassing van het ABP is een goede aansluiting op de ontwikkeling van de 

Nieuwe Kern (programmalijn 2) essentieel.  Verder zijn er op het ABP door de ligging aan de 

Amstel en de relatieve nabijheid van het centrum van Amsterdam, gecombineerd met een 

goede bereikbaarheid, ook recreatieve kansen  die benut kunnen worden (programmalijn 4). 

Het terugdringen van leegstand (programmalijn 5) met name op het gebied van 

kantorenleegstand is ook op het ABP relevant. De gemeente trekt in al deze 

programmalijnen samen op met de regionale partners, eigenaren en met gebruikers 

(programmalijn 6).  
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1.3 Doel van het Verbetertraject ABP 

Doel van het project ‘Verbetertraject ABP, fase 1’ is tweeledig, namelijk inhoudelijk en 

relationeel: enerzijds is het doel om tot zichtbare (inhoudelijke) verbeteringen te komen in 

het gebied. De inhoudelijke verbeteringen kunnen fysiek zijn maar kunnen ook betrekking 

hebben op een duidelijker positionering van het gebied en het benutten van kansen die de 

omgeving biedt. Door te streven naar fysieke verbetermaatregelen, wordt het ook mogelijk 

de subsidiemogelijkheden die er in de jaren 2014-2016 nog zijn optimaal te benutten. 

Anderzijds richt het traject zich ook op de relatie tussen de gemeente Ouder-Amstel en de 

overige stakeholders, met name de gemeente Amsterdam en de ondernemers in het gebied. 

De verwachting is dat met het projectmatig gezamenlijk doorlopen van een Verbetertraject, 

het netwerk tussen stakeholders versterkt zal worden. Hierdoor kunnen gezamenlijk 

knelpunten worden benoemd en kan een visie voor het gebied worden ontwikkeld, waarna 

de gemeente en andere stakeholders hun rol in het gebied beter kunnen oppakken.  

 

1.4 Werkwijze en gebruikte bronnen 

Van oktober tot en met december 2013 hebben  al diverse gesprekken plaatsgevonden met 

vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders op Amstel Business Park. Dit waren 

de ondernemersverenigingen OVOA, ORAM en VAZO, maar ook de beheerder van het 

gebied (stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam) en de projectleider van Grond & 

Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Er zijn afspraken gemaakt over hun deelname in 

het project, ten behoeve van het plan van aanpak, dat op 21 januari 2014 door het College 

van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld.  

Na vaststelling van het plan van aanpak is in februari 2014 een enquête verspreid in het 

gebied. Met een aantal belangrijke bedrijven in het gebied hebben gesprekken 

plaatsgevonden, om knelpunten die bedrijven signaleren zo goed mogelijk in kaart te 

brengen. In een discussiebijeenkomst, die op 11 maart 2014 in Zuidpark door de gemeente 

Ouder-Amstel is georganiseerd, zijn in aanwezigheid van de portefeuillehouder economische 

zaken, de resultaten van de enquête met de ondernemers besproken. Tijdens deze 

bijeenkomst is dieper ingegaan op knelpunten en oplossingsrichtingen. Op deze bijeenkomst 

zijn behalve de resultaten van de enquête, ook de Economische Effect Rapportage en de 

Gebiedsscan betreffende veiligheid gepresenteerd, die door de Stec-groep respectievelijk 

Allerto zijn opgesteld. In juni 2014 is op het ABP ook een KVO-B (Keurmerk Veilig 

Ondernemen - Bedrijventerreinen) traject gestart, dat wordt uitgevoerd door ORAM en 

MKB-Nederland. Het definitieve concept van dit rapport is op 24 oktober 2014 op een goed 

bezochte discussiebijeenkomst aan het bedrijfsleven gepresenteerd.  

Voor de knelpuntenanalyse, dat een bijlage is van dit maatregelenprogramma,  is gebruik 

gemaakt van diverse schriftelijke informatiebronnen. Belangrijk is op te merken dat ten 

behoeve van het nieuwe bestemmingsplan in 2008, mede in opdracht van de gemeente 
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Ouder-Amstel, een uitgebreide ruimtelijk-planologische onderlegger (d.d. 4-4-2008) is 

gemaakt door de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. Andere 

gebruikte informatiebronnen zijn:  

- Plan van Aanpak Verbetertraject ABP fase 1 d.d. 29 januari 2014; 
- Economische Effect Rapportage ABP van de Stec-groep; 
- Bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid en bestemmingsplan Duivendrecht; 
- KBB metingen ABP oost en west (winterschouw 2014); 
- Verkeer- en Vervoersplan Zuidoostlob (VVP-ZOL) 
- Leegstandgegevens op basis van aanbod op diverse internetsites. 

 
Naast schriftelijke informatie en de genoemde enquête is ook geput uit informatie 
voortkomend uit diverse gesprekken met ondernemers, vastgoedeigenaren, beleids- en 
beheerambtenaren en bestuurders in Ouder-Amstel en omgeving, en vertegenwoordigers 
van de ondernemersverenigingen. Ook is een overleg opgestart tussen de afdelingen beheer 
van  Stadsdeel Oost en de gemeente  Ouder-Amstel. 
 

1.5 Geografische reikwijdte en inbedding project 

Het is belangrijk nauwkeurig aan te geven wat de geografische en inhoudelijke grenzen van 

dit verbetertraject zijn:   

 Het bedrijventerrein ABP voor zover dit behoort tot het grondgebied van de 

gemeente Ouder-Amstel. Dit gebied wordt min of meer omsloten door het 

spoortraject Amstel – Bijlmer Arena, Rai – Diemen-Zuid, knooppunt Amstel en het 

metrotraject Amstel – Rai.  

 Het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ten noordoosten van de afslag 

S111 (Joop Geesinkweg).  

 Het kantorengebied Entrada wordt in de analyse meegenomen. De sleutel tot 

transformatie hier ligt echter bij de vastgoedeigenaars. 

 

De reikwijdte van het Verbetertraject komt nagenoeg overeen met het plangebied van 

bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid. De kleine verschillen zijn dat 

het Verbetertraject het rijkswegenknooppunt Amstel buiten beschouwing laat, maar het 

bedrijvengebied rond de Joop Geesinkweg en Entradajuist wel meeneemt. 
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Geografische reikwijdte Verbetertraject (bron: Google, bewerkt) 
 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de knelpuntenanalyse opgenomen met  de top 5 van 

knel-/verbeterpunten en de wensen van het bedrijfsleven. De oplossingsrichtingen en 

maatregelen sluiten zo veel mogelijk aan op bestaande en concrete programma’s, 

initiatieven en dekkingsbronnen. Zowel de haalbaarheid van als het draagvlak voor de 

maatregelen neemt hierdoor toe. Hierdoor kan al op korte en middellange termijn aan de 

gebruikers zichtbaar gemaakt worden dat het Verbetertraject leidt tot daadwerkelijke 

verbeteringen, waardoor grootschaliger maatregelen voor de lange termijn ook haalbaarder 

zullen worden. 

Hoofdstuk 3 betreft het maatregelenprogramma, met daarin de belangrijkste maatregelen 

en activiteiten waaraan vanaf 2015 gewerkt zal worden door de betrokken partijen. Per 

maatregel wordt aangegeven wat het doel en beoogde resultaat is, wie de betrokken 

partijen zijn, de trekker is, wat de planning is de verwachte kosten zijn. Ook wordt vermeld 

op welke wijze er over de maatregel zal worden gecommuniceerd.  

In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe fase 2 van het Verbetertraject,  de uitvoering van het 

maatregelenprogramma, in gezamenlijkheid door betrokken partijen wordt uitgevoerd en 

gefinancierd. 
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2 Samenvatting knelpuntennalyse Amstel Business Park 

Paragraaf 2.1 beschrijft de ruimtelijke en economische kenmerken van het bedrijventerrein. 

Daaropvolgend worden de ervaren knelpunten beschreven. Deze zijn onderverdeeld in een 

aantal categorieën, namelijk; bereikbaarheid en verkeer (§ 2.2), kwaliteit en veilighei (§ 2.3), 

juridisch-planologisch (§ 2.4) en toekomstige ontwikkelingen en profilering (§ 2.5). 

 

2.1 Ruimtelijke en economische kenmerken ABP  

ABPZ is een groot (91,6 ha) en dynamisch bedrijventerrein in het hart van de Metropoolregio 

Amsterdam. Het terrein is door zijn grootte, ligging en diversiteit van groot economisch 

belang voor de regio. Ook ten opzichte van de rest van de randstad is de zuidoostelijke 

positie ten opzichte Amsterdam gunstig. Het ABP heeft een centrale ligging in de 

economische as Schiphol-Zuidas-Amstel I, II en III (Arena-gebied)  en ligt deels in de 

gemeente Ouder-Amstel en deels in de gemeente Amsterdam. Toch vormt het ABP in 

ruimtelijk en economisch opzicht één bedrijventerrein. De diversiteit aan kavelgroottes is 

enorm. De bandbreedte varieert van 50.000 m2 tot 30 m2. 

 

Plattegrond ABPZ met deelgebieden (bron: Google, bewerkt) 
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Het gebied kan worden onderverdeeld in verschillende deelgebieden.  

1. Het gebied tussen de (verlengde) Van Marwijk Kooijstraat en de A10, met daarin 

diverse grote (Zuidpark) kantoren, kleinere bedrijfsgebouwen, een tankstation en het 

Bastionhotel. 

2. Het deelgebied omsloten door de A10, metro, Van der Madeweg en Duivendrechtse 

Vaart met de Spaklerweg als belangrijkste as. 

3. Het deelgebied omsloten door de Van der Madeweg, metro (noord-zuid) en spoor 

(RAI-Duivendrecht) met de Spaklerweg als belangrijkste as en de De Flinesstraat als 

belangrijke interne weg. 

4. Het gebied aan weerzijden van de Joan Muyskenweg.  

5. Het deelgebied ten noordoosten van de A10 en de metro rondom de Joop 

Geesinkweg met voornamelijk kantoorgebouwen. 

6. Het geïsoleerd gelegen Entradagebied ten zuidoosten van de A10 en metro. 

 

Type bedrijven  

Het bedrijventerrein wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bedrijvigheid. Op 

sommige plekken is deze bedrijvigheid grootschalig en op andere plekken is deze meer 

fijnmazig.  De belangrijkste werkgevers zijn groothandels (900 werknemers), ICT en telecom 

(700 werknemers), bouw- en installatiebedrijven (50 vestigingen met 600 werknemers), 

productiebeddrijven (450 werknemers) en automotive (300 werknemers). De totale 

werkgelegenheid op ABP is sinds 2005 flink gestegen. Het aantal arbeidsplaatsen nam met 

22 procent toe met circa 1.400 banen. Door in een volgende fase van het verbetertraject 

gedetailleerder uit te zoek in welke sectoren sprake is  van groei en in welke sectoren sprake 

is van krimp, en dit dan ook nog uit te splitsen over deelgebieden. 

Marktwaarde en vastgoed 

Op basis van bekende transacties lijkt de gemiddelde huurprijs voor bedrijfsruimte redelijk 

stabiel rond de 70 euro per m2. Vraagprijzen van kantoorruimte varieert tussen de 70 euro 

tot meer dan 150 euro per m2. De leegstand op Amstel Business Park is laag. Van de totale 

voorraad bedrijfsvloeroppervlak staat ongeveer 6% leeg. Echter op de deelgebieden Entrada 

en Joop Geesinkweg zien we een veel negatiever beeld. Hier wordt in totaal bijna 40.000 m² 

aangeboden (Funda In Business, 2014). Daarvan is ruim 82% kantoorruimte en 18% 

bedrijfsruimte. We willen er wel op wijzen dat er op Amstel Business Park sprake kan zijn van 

verborgen leegstand; ruimte die op dit moment niet via openbare kanalen en 

vastgoedwebsites wordt aangeboden, maar desalniettemin ongebruikt is.  
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2.2 Bereikbaarheid en verkeer  

Ontsluiting en bereikbaarheid 

De ontsluiting en bereikbaarheid van Amstel 

Business Park zijn simpelweg goed. De Ringweg-

Zuid (A10) doorkruist het terrein en is 

bereikbaar via op- en afrit s111. Via de A10 en 

knooppunt Amstel is ook de A2 snel te bereiken. 

Het terrein is ook bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Metrostations Overamstel en Van der 

Madeweg liggen aan de rand van het terrein. 

Buslijn 355 loopt over het terrein, richting het 

nabijgelegen treinstation Duivendrecht en 

station Amstel / Amsterdam Centraal. Op de hoofdassen van het terrein zijn ook fiets- en 

voetpaden aanwezig. Al met al ligt een groot deel van het terrein op loopafstand van een 

metro- en/of treinstation. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er ook delen zijn, waar 

deze loopafstand als ver en ook onveilig wordt ervaren, zeker in de natte en donkere 

wintermaanden. Enkele bedrijven hebben aangeven een fijnmazig OV-natransport te missen 

en in ORAM-verband te willen onderzoeken of een gezamenlijk te exploiteren pendelbus een 

oplossing kan bieden. 

Bereikbaarheid ABP in toekomst (2030) 

De Zuidoostlob, waar het ABP deel van uitmaakt, is sterk in ontwikkeling. Tot 2030 kan dit 

leiden tot in totaal 46.000 extra  inwoners en 24.000 extra arbeidsplaatsen. In 2013 is een 

Verkeer- en Vervoerplan Zuidoostlob 2020 - 2030 (VVPZO) opgesteld.  In deze paragraaf 

worden de voor ABP belangrijkste conclusies uit dit rapport genoemd.  

Spaklerweg: reconstructie gepland 

In het VVPZO wordt de doorstroming op de Spaklerweg nu al als problematisch genoemd, 

hoewel dit het deel van de Spaklerweg betreft ten noorden van het ABP (richting het 

Amstelstation). De reconstructie van de Spaklerweg is reeds gepland.  

Joan Muyskenweg: geen maatregelen nodig 

Op grond van de berekende verhouding tussen verkeersintensiteit en wegcapaciteit op de 

Joan Muyskenweg wordt hier in de toekomst een verslechtering van de verkeersafwikkeling 

verwacht. Echter zijn  vanuit het ABP zelf gezien maatregelen ten behoeve van de 

doorstroming op de Joan Muyskenweg op dit moment niet noodzakelijk.  

 

 

Spoorviaduct boven Holtenbergerweg 
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Johannes Blookerweg (toerit A10- Amstel): onderzoek in breder kader nodig 

De afwikkeling op kruispuntniveau van de toerit tot de A10 (S111) vormt in 2030 een 

aandachtspunt. Een doortrekking van de Johannes Blookerweg is weliswaar verkeerskundig 

gunstig, zo blijkt het uit VVPZO, maar leidt wel tot een forse ingreep in het bestaande 

(Entrada) kantorengebied en kan ook een beperking vormen voor woningbouw. Vanuit 

ZuidasDok bestaat er nog onzekerheid over de gewenste configuratie van knooppunt 

Amstel. De configuratie is zeer van invloed op de verkeersintensiteit op de S111/Spaklerweg 

en omgeving. In het VVPZOL is dat de Gemeente Ouder-Amstel de eerstverantwoordelijke 

partner is om nader onderzoek over het doortrekken van de Johannes Blookerweg te 

trekken. Zij doet dit gezamenlijk met RWS en de gemeente Amsterdam. 

Parkeren 

Goede parkeergelegenheid wordt op bedrijventerreinen door gebruikers over het algemeen 

als essentieel ervaren.  De parkeerdruk op ABP was hoog. Sinds het onlangs (mei 2014) 

ingevoerde betaald parkeren blijkt er nu ruim voldoende parkeergelegenheid langs de 

openbare weg te zijn. Aan de ‘transferiumfunctie’ (vreemdparkeren) van het ABP is 

grotendeels een einde gekomen. Diverse gebruikers, met name de Makro, hebben wel 

aangegeven het oneigenlijk gebruik (door niet klanten/werknemers) van openbaar 

toegankelijke privé parkeerterreinen als onaangenaam bijeffect te signaleren. Zij hebben 

aangegeven dat dit (op termijn) tot een slagboom voor hun parkeerterrein zal leiden, 

waarna alleen klanten gebruik kunnen maken van de terreinen. Bijkomend voordeel hiervan 

kan zijn dat de veiligheid hierdoor kan toenemen.  

 

2.3 Kwaliteit en veiligheid 

Kwaliteit openbare en private ruimte 

Veel bedrijven en ondernemers benoemde in de 

enquête het dagelijks beheer en onderhoud van de 

bestaande openbare ruimte als knelpunt. Kapotte 

verlichting die niet wordt vervangen, 

groenvoorziening worden soms niet bijgehouden en 

zwerfafval blijft liggen. De waardering van de 

openbare en private ruimte scoorde dan ook maar 

matig in de enquête. De uitstraling van de openbare 

ruimte kreeg een 5,7. Ondernemers hebben kritiek 

op de rommelige en onduidelijke indeling van de 

openbare ruimte,  sfeerloosheid en het tekort aan 

investeringen. Tevens stellen de ondernemers dat 

de wegen en fietspaden vol gaten zitten en belijning soms nauwelijks zichtbaar is. De 

Bedrijfsbewegwijzering 
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uitstraling van panden van anderen scoort een magere 5,8 waarbij in de toelichting woorden 

als ‘leegstand’, ‘chaotische parkeervoorzieningen’, ‘achterstallig onderhoud’ en ‘verouderde 

uitstraling’ opvallen. Slechts de uitstraling van het eigen pand scoort met een 6,8 ruim 

voldoende. 

Bevoegd gezag, eigendoms- en beheersituatie 

De grond in het Amstel Business Park Zuid is grotendeels eigendom van de gemeente 

Amsterdam en door Amsterdam in (particuliere) erfpacht uitgegeven. Het terrein ten 

noorden van de A10 is deels in eigendom van een private partij en in het zuidelijk deel is de 

grond waar de groothandel Makro staat en het braakliggende deel direct ten zuiden hiervan, 

in eigendom van NS Poort. Het bevoegd gezag ligt bij de gemeente Ouder-Amstel. Het 

beheer van de openbare ruimt ligt bij Stadsdeel Oost van de Gemeente Amsterdam. 

De bestuurlijke situatie op het ABP is complex, voor ondernemers, maar soms zelfs ook voor 

overheden zelf. Zo is het niet altijd helder wie verantwoordelijk is voor beheer en met wie er 

afspraken moeten worden gemaakt over bepaalde zaken (Ouder-Amstel en/of Amsterdam). 

Diverse partijen hebben aangeven in het verleden soms te maken te hebben gehad met 

miscommunicatie, onbegrip of weerstand in contacten.    

Veiligheid en parkmanagement 

De veiligheid op het ABP scoort een 6,3. 34% van de respondenten vindt de 

veiligheidssituatie voldoende of goed. 41% van de respondenten ziet het gebrekkige gevoel 

van veiligheid, met name ’s avonds en in de donkere wintermaanden als grootste probleem. 

25% van de respondenten heeft last (gehad) van criminaliteit en noemt zaken als (pogingen 

tot) inbraak, auto-inbraak, vernielingen, insluipers en zelfs een roofoverval. De 

veiligheidsscan van Allerto (2014) voor het terrein onderschrijft een aantal bovengenoemde 

aspecten van onveiligheid. De bereidheid bij bedrijven die de enquête hebben ingevuld om 

te betalen voor parkmanagement hangt erg af van de kosten en baten. Voorwaarden zijn 

over het algemeen: de bijdrage mag niet te hoog zijn, de gemeente moet haar werk (beter) 

blijven doen en ‘de vervuiler’ betaalt, aldus de respondenten.  

 

2.4 Juridisch-planologische situatie ABP 

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan voor Amstel Business Park Zuid is vastgesteld in 2013. Het plan is 

vooral conserverend van aard, waarbij de gemeente Ouder-Amstel aan geeft het plan te 

willen aanpassen zodra daartoe aanleiding is. Het bestemmingsplan biedt al wel enige 

ruimte voor toekomstige ontwikkelingen aan weerszijden  van de A10. Hier is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waardoor Burgemeester en Wethouders van Ouder-

Amstel – onder voorwaarden - toestemming kunnen geven de maximale bouwhoogte te 
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verhogen van 12 meter tot maximaal 45 meter. Entrada en het deelgebied rond de Joop 

Geesinkweg zijn onderdeel van het  bestemmingsplan Duivendrecht, dat ook in 2013 is 

vastgesteld. Ook hier geldt dat de gemeente in voorkomende gevallen welwillend is te 

onderzoeken of aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk is om deze gebieden 

weer economisch in de running te krijgen. 

 

2.5 Toekomstige ontwikkelingen en profilering 

Toekomstperspectief ABPZ 

Het algemene beeld van de analyse is dat het ABPZ - ondanks verouderingskenmerken - nog 

steeds een relatief hoge commerciële waarde kent. Vanwege de uitstekende ligging van ABP 

is de verwachting dat echte verloedering niet gaat ontstaan.  Investeerders en ontwikkelaars 

zullen het ABPZ blijven vinden vanwege de aantrekkelijke ligging en de economische kracht 

in de regio. Vanwege de diversiteit van percelen en bedrijfsgebouwen kan het ABPZ goed 

inspelen op een aantal markttrends. Er zijn voldoende kleinere bedrijfsunits aanwezig die 

ZZP’ers en starters kunnen faciliteren, maar het ABPZ biedt ook een aantal grotere kavels en 

(leegstaande) gebouwen met ontwikkelings- en transformatiemogelijkheden. Het vigerende 

bestemmingsplan biedt echter beperkte mogelijkheden tot verkleuring en verdichting.    

Ontbreken helder profiel ABP 

Waar het op het ABP op dit moment wel aan ontbreekt is een heldere profilering naar 

buiten. Ondanks de centrale ligging in de metropoolregio, herkennen veel mensen het 

gebied niet als een eenheid. Amstel Business Park is nog geen ‘merk’ wat de gemiddelde 

Duivendrechter, Ouderkerker of Amsterdammer kent. Vaak kennen ze wel één of meerdere 

bedrijven op het bedrijventerrein en zijn er dus ook wel eens geweest of doorheen gereden, 

maar het bedrijventerrein zelf heeft geen eigen gezicht / profiel.  

Voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het terrein als vestigingsplaats is het 

raadzaam om dit eigen profiel beter vorm te geven en daarbij vooral gebruik te maken van 

een aantal belangrijke smaakmakers die het ABP nu al kent. Ondernemersvereniging ORAM 

kan daar (samen met de andere ondernemersverenigingen) een verbindende rol in spelen. 

Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, ondernemersvereniging, grondeigenaar 

Amsterdam en de gemeente Ouder-Amstel is essentieel, waarbij gebruik kan worden 

gemaakt van de economische netwerken die de Metropoolregio Amsterdam biedt (Plabeka, 

Amsterdam in Business, etc.). 

Ontwikkelingen rondom ABPZ 

In de omgeving van het ABPZ vinden diverse grootschalige ontwikkelingen plaats. Ten 

noorden van het ABPZ wordt de nieuwe woonwijk Amstelkwartier door de gemeente 

Amsterdam ontwikkeld. De gemeente Ouder-Amstel ontwikkelt ten zuiden van het ABPZ De 
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Nieuwe Kern met veel woningen. Ten oosten  van het ABPZ wordt het Dorpshart van 

Duivendrecht vernieuwd en ten westen van het ABPZ krijgt de Amstelscheg meer en meer 

een landschappelijke en recreatieve functie. 

 

Ontwikkelingen omgeving (bron: Ruimtelijk-planologische onderlegger ABP-Zuid) 

Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het ABPZ. De intensivering van het ruimtegebruik 

rondom het ABPZ kan zorgen voor meer klanten voor bedrijven op het ABPZ en meer krapte 

op de bedrijfshuisvestingsmarkt, waardoor leegstand afneemt. Ook zijn deze ontwikkelingen 

rondom ABPZ een goede reden om meer aandacht te besteden aan een veilige 

representatieve uitstraling van straten als de Spaklerweg, Van der Madeweg en Joan 

Muyskenweg, zodat de verschillende woon- en werkgebieden op een goede en veilige 

manier met elkaar verbonden worden.  

Uitgangspunt moet wel zijn dat de bedrijvenfunctie op ABPZ gewaarborgd blijft en dat de 

gebruiksmogelijkheden gericht zijn op een dynamisch en toekomstbestendig 

bedrijventerrein. De gemeente, bedrijven en ontwikkelaars kunnen het economische belang 

van ABPZ versterken door te investeren in de openbare ruimte, bedrijfspanden en -

terreinen. Het is om deze reden van belang dat stakeholders op het ABPZ goed aangehaakt 

te zijn op de toekomstontwikkelingen in de hele Zuidoostlob, waarbij niet alleen het belang 

van wonen, maar vooral ook de economische functie, die het ABPZ al tientallen jaren 

vertegenwoordigt, op waarde wordt geschat.  
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3 Maatregelenprogramma 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste maatregelen en 

activiteiten die vanaf 2015 opgepakt en uitgevoerd worden om het Verbetertraject ABP tot 

een succes te maken. Sommige maatregelen en activiteiten zijn concreet en op korte termijn 

realiseerbaar, andere zijn meer op visie en ontwikkeling gericht. Dit hoofdstuk bestaat uit vijf 

paragrafen, op basis van de top vijf van knelpunten. In iedere paragraaf wordt het knelpunt 

benoemd en worden de oplossingsrichtingen beschreven zoals besproken met de 

ondernemers. Per knelpunt worden vervolgens een of meerdere maatregelen beschreven 

welke daadwerkelijk worden uitgevoerd als oplossing voor het knelpunt.   

 

3.1 Maatregelen ter versterking netwerk en accountmanagement 

Oplossingsrichting:  

De ondernemersverenigingen en diverse bedrijven pleiten voor een speciaal voor ABPZ 

aangewezen contactpersoon die liefst in opdracht van zowel de gemeente Ouder-Amstel als 

de gemeente Amsterdam  bedrijven kan adviseren, vooroverleg met ze kan voeren en die 

indien nodig als smeerolie kan functioneren binnen de gemeentelijke apparaten. Als een 

dergelijk contactpersoon ‘bekend’ wordt bij bedrijven zal dit op een groot bedrijventerrein 

als ABPZ veel werk opleveren. Dit vraagt om een actieve benadering. De contactpersoon 

dient zelf bedrijven te bellen en op bezoek te gaan. 

Een alternatief is het meer stroomlijnen van trajecten waar zowel beheer, onderhoud en 

grondzaken (gemeente Amsterdam) en vergunningen en ontheffingen (gemeente Ouder-

Amstel) mee gemoeid zijn. Idealiter zouden bedrijven op het Amstel Business Park Zuid zo 

min mogelijk geconfronteerd moeten worden met de complexe bestuurlijke situatie en 

zouden de gemeente Ouder-Amstel en gemeente Amsterdam zo veel mogelijk als ‘één loket’ 

moeten fungeren voor bedrijven.  

Zichtbaarheid en bereikbaarheid van en tussen de gemeentelijke overheden begint bij een 

goed en regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg tussen de overheden, waarbij beide 

Knelpunt 1. Overheden en bedrijven weten elkaar niet optimaal te vinden 

De complexe bestuurlijke, beheer- en eigendomssituatie blijkt in de praktijk soms tot 

verwarring te leiden tussen bedrijven, de gemeente Ouder-Amstel en de gemeente 

Amsterdam. In het verleden hebben miscommunicatie, onbegrip of weerstand in 

contacten er soms toe geleid dat knelpunten op het ABP niet aangepakt werden en 

kansen die zich op of voor het ABPZ voordeden, niet benut zijn. 
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partijen verantwoordelijk zijn voor het organiseren van dergelijk overleg en het agenderen 

van gesprekspunten. Wanneer dit overleg regelmatig plaatsvindt, wordt vertrouwen 

opgebouwd en weten partijen elkaar in de praktijk beter te vinden.  

 

A1 

Maatregel A1. Vastleggen overlegstructuur samenwerkingsverband ABPZ 

Trekker: Gemeente Ouder-Amstel als bevoegd gezag in nauwe samenwerking 

met de gemeente Amsterdam. 

Toelichting: In de tweede helft van 2014 zijn veel gesignaleerde knelpunten al 

gezamenlijk opgepakt door de betrokken partijen. In diverse overleggen zijn al 

afspraken gemaakt over concrete activiteiten en is op deze wijze is in feite al een 

start gemaakt met de uitvoering het maatregelenprogramma. De gemeenten 

Ouder-Amstel en Amsterdam hebben afgesproken in 2015 en hierna intensief te 

willen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van het gebied op en rond het 

ABPZ en de Nieuwe Kern.   

Zowel bij de gemeente Ouder-Amstel als bij de gemeente Amsterdam heeft 

echter een groot aantal organisatorische veranderingen plaatsgevonden, die ook 

gevolgen hebben voor de uitvoering van het verbetertraject ABPZ. Het is 

essentieel dat goede afspraken gemaakt worden over het 

samenwerkingsverband met duidelijke accounthouders / trekkers vanuit de 

verantwoordelijke afdelingen die vanaf 2015 betrokken zullen zijn. De uitdaging 

in 2015 en hierna ligt - naast het uitvoeren van de hierna beschreven concrete 

maatregelen - dan ook vooral in het bestendigen en intensiveren van de 

opgebouwde contacten en het opbouwen van een op uitvoering gericht 

samenwerkingsverband. De gemeente Ouder-Amstel stelt een accountmanager 

aan voor het contact met ondernemers. Deze accountmanager onderhoudt 

contact en stemt af met de gemeente Amsterdam, die op haar beurt zorgdraagt 

voor interne afstemming. 

Planning: vanaf vierde kwartaal 2015 

Kosten: De structurele kosten van de beschikbaarheid van een accountmanager 

van de gemeente Ouder-Amstel voor het ABP wordt geraamd op 4 uur per 

week.  



 

17 
 

3.2 Maatregelen Beheer en onderhoud openbare ruimte 

 

Oplossingsrichting:  

Het beheer van het gebied ligt, evenals het grondeigendom, bij de gemeente Amsterdam, 

vanwege afspraken die tientallen jaren geleden gemaakt zijn. Veel bedrijven lijken dit niet te 

weten en verbazen zich hierover wanneer hen dit wordt verteld. Op zich hoeft dit geen 

probleem te zijn, maar het moet voor alle betrokkenen (gemeenten en gebruikers) wel 

duidelijk zijn wie voor wat verantwoordelijk is en wie aangesproken kan worden bij 

achterstallig onderhoud. De gemeente Ouder-Amstel dient als bevoegd gezag ook toe te zien 

op een goede uitvoering van de afspraken. Het is wenselijk regulier overleg in te bouwen op 

zowel uitvoerend als bestuurlijk niveau over de uitvoering van de gemaakte afspraken en de 

eventuele noodzaak tot bijstelling ervan.   

Knelpunt 2. Basics zijn niet op orde 

Veel bedrijven benoemen het dagelijkse beheer en onderhoud van de bestaande 

openbare ruimte als knelpunt. Kapotte verlichting wordt niet vervangen, 

groenvoorzieningen worden niet bijgehouden en zwerfafval blijft liggen. Het resultaat is 

een soms verloederde uitstraling. 
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B1 

Maatregel B1 - Periodieke  schouwen gekoppeld aan beheeroverleg / KVO 

Trekker:  gemeente Ouder-Amstel, als bevoegd gezag en juridisch wegbeheerder 

Betrokken partijen: Gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam (Stadsdeel 

Oost), vertegenwoordigers bedrijfsleven / ORAM. Indien gewenst kunnen - ad hoc 

- ook andere afdelingen van de gemeente Amsterdam, de politie, Rijkswaterstaat, 

politie en Prorail - uitgenodigd worden voor het beheeroverleg.  

Toelichting: In aanwezigheid van bovengenoemde partijen wordt minimaal eens 

per half jaar het gebied geschouwd en hieraan een regulier beheeroverleg 

gekoppeld waarin gesignaleerde problemen worden besproken. Dit wordt 

opgepakt in het kader van het KVO-traject (Keurmerk Veilig Ondernemen). Doel is 

om knelpunten en achterstallig onderhoud in de openbare ruimte sneller te 

signaren en hier adequaat actie op te ondernemen met een beter beheer van de 

openbare ruimte als resultaat. Het betreft hier een schouw ten aanzien van “heel, 

schoon en veilig”. Deze schouw staat overigens los van de technische inspectie 

die in het kader van beheer wordt uitgevoerd.  

Planning: Tweemaal per jaar, per direct en voor onbepaalde tijd 

Kosten: Acht uur per jaar voor iedere partij (2 x 4 uur). Partijen betalen hun eigen 

personele inzet.  

Communicatie: agenda’s, verslagen en resultaten kunnen op de websites 

www.AmstelBusinessPark.nl, www.ouder-amstel.nl, www.oost.amsterdam.nl en 

www.ORAM.nl gepubliceerd worden.   
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B2 

Maatregel B2 – Optimaliseren meldsystematiek openbare ruimte 

Trekker: Gemeente Ouder-Amstel  

Betrokken partijen: Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Oost, Afdeling Grond en 

ontwikkeling)  

Toelichting: Bewoners en bedrijven in de gemeente Amsterdam kunnen 

tekortkomingen in de openbare ruimte melden op de website 

www.amsterdam.nl (http://www.oost.amsterdam.nl/contact-adressen/). Dit 

systeem werkt niet op ABPZ. Amsterdammers kunnen meldingen ook doen via 

de website www.verbeterdebuurt.nl. De gemeente Ouder-Amstel is hierbij 

echter niet aangesloten en daarom werkt dit niet op het ABPZ. Bewoners en 

bedrijven in Ouder-Amstel doen meldingen via http://www.ouder-

amstel.nl/aanvraag?schema=meldingopenbareruimte. Meldingen over het ABPZ 

worden echter niet door de gemeente Ouder-Amstel zelf opgevolgd. Door het 

gebruik van de website verbeterdebuurt.nl ook op ABPZ mogelijk te maken, 

kunnen bedrijven meldingen via deze website gaan doorgeven. Stadsdeel Oost 

kan deze meldingen dan opvolgen.  

Planning: Onderzoek naar mogelijkheden aansluiten bij 

www.verbeterdebuurt.nl vind plaats in 2e kwartaal 2016 door gemeente Ouder-

Amstel. Met dit onderzoek wordt gewacht tot de nieuwe uitvoeringsorganisatie  

(van de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen) operationeel is. De 

uitvoeringsorganisatie zal bepalen of hierbij wordt aangesloten of andere 

meldsystemen gehanteerd worden.  

Kosten: het gebruik van verbeterdebuurt.nl is gratis voor gemeenten. Omdat 

beheerder Stadsdeel Oost deze applicatie al gebruikt hoeven er geen speciale 

maatregelen bij het stadsdeel genomen te worden om tot gebruik van op ABP 

over te gaan. De uren voor implementatie zijn: 

- 20 uur gemeente Ouder-Amstel (onderzoek wenselijkheid en implementatie)  

- 20 uur gemeente Amsterdam (implementatie nieuwe werkwijze) 

Informatie & communicatie: Links naar een ABP meldingspagina wordt geplaatst 

op de websites www.AmstelBusinessPark.nl, www.ouderamstel.nl, 

www.amsterdam.nl. Ondernemersverenigingen worden gevraagd hun leden 

hierover te informeren. I.s.m. met het KVO / beheeroverleg en 

ondernemersverenigingen worden alle bedrijven gevraagd tekortkomingen in de 

openbare ruimte actief te melden. 
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3.3 Fysieke verbetermaatregelen openbare ruimte en private 

kavels/panden 

 

Oplossingsrichting:  

Het ABPZ verschiet langzaam maar zeker van kleur. Er hebben zich de afgelopen jaren 

nieuwe gebruikers gevestigd of bestaande gebruikers hebben geïnvesteerd. Dit betreft 

onder andere de Kookfabriek, G-Star en Zuidpark. Deze – vaak creatieve - bedrijven hechten 

meer belang aan een aantrekkelijke uitstraling van hun omgeving dan bijvoorbeeld op 

industrie en logistieek gerichte bedrijven. Werknemers van een aantal van deze bedrijven 

komen relatief vaker per OV naar hun werk. De verwachting is dat door de introductie van 

betaald parkeren het OV-gebruik kan toenemen. 

Vooral de nieuwe, grotere bedrijven, die aangeven dat zij verwachten de komende jaren te 

gaan groeien, pleiten voor een hoger niveau van de openbare en bebouwde ruimte. Zij 

vragen om betere verlichting, met name op (looproutes naar) metrostations, betere 

fietsstallingen en meer faciliterend straatmeubilair zoals afvalbakken en bankjes ten 

behoeve van een prettiger verblijfsruimte. Ook de ‘digitale infrastructuur’ moet op orde 

zijn1. Ook de uitstraling van panden en voorterreinen, zeker als deze leeg staan, zijn een 

doorn in het oog. Het bestrijden van leegstand en het ‘grijpen van ontwikkelkansen’ moet 

prioriteit hebben. 

ABPZ is een groot terrein en wordt geconfronteerd met complexe bestuurlijke afspraken wat 

betreft beheer en eigendom. Het gevaar is dat de omvang en complexiteit leidt tot 

terughoudendheid bij verantwoordelijke partijen als het gaat om herprofilering en 

investeringen in het gebied. Bedrijven en ondernemersverenigingen vragen de overheid 
                                                                 

1
 NB: Dat internet voor de nieuwe economie belangrijk, blijkt wel uit het feit dat in de enquêtes en de 

gesprekken, diverse bedrijven klaagden over het ontbreken van breedband in de vorm van een 

glasvezelnetwerk. In een aantal straten is slechts (duur) ADSL beschikbaar. Door vraag te bundelen kunnen 

wellicht betere proposities van glasvezelbedrijven gekregen worden, waarbij mogelijk ook een bemiddelende 

rol voor de gemeente is weggelegd. 

 

Knelpunt 3. Uitstraling van het ABP past niet bij het huidige gebruik. 

De uitstraling van openbare en private ruimte sluit niet langer aan bij het huidig en 

toekomstig gebruik van het ABP. De wijzigende bedrijvigheid op het bedrijventerrein 

vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte en een andere uitstraling.  
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verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer specifieke bedrijven profiteren van bepaalde 

maatregelen, is het goed mogelijk dat zij bereid zijn mee te betalen. Zij hebben er begrip 

voor dat het gebied, vanwege de omvang en de kosten die hiermee gepaard gaan, niet in 

één keer onder handen kan worden genomen, maar vragen er wel om dat inkomsten uit het 

gebied, zoals leges, parkeer- en WOZ-gelden, voor een deel weer in het gebied gestoken 

worden.  

Het bevoegd gezag (Ouder-Amstel) en de op het ABP verantwoordelijke beheerders dienen 

afspraken te maken over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op ABP, onder 

meer in de vorm van meerjareninvesteringsprogramma(‘s). Het gaat hierbij om 

meerjareninvesteringen met behulp van structurele middelen. Wees reëel en creatief in het 

vinden van dekking, door de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken met 

betrokken overheden en gebruikers. Op deze manier kan ook beter ingespeeld worden op  

bijvoorbeeld de komende twee jaar (2015, 2016) nog beschikbare HIRB-gelden. Ook kan 

inzichtelijker worden of er afspraken gemaakt kunnen worden over privaat geld voor 

investeringen waar specifieke bedrijven direct van profiteren. Een aanpak van het 

metrostation Van der Madeweg en betere verlichting naar de metrostations Overamstel en 

Van der Madeweg heeft voor veel bedrijven prioriteit.  

Daarnaast vragen bedrijven om de situatie na invoering van betaald parkeren goed te blijven 

monitoren en eventuele ongebruikte parkeervakken te benutten voor een hoogwaardiger en 

veiligere inrichting zoals trottoirs, fietsrekken, bankjes en groen. 

Met het beschikbaar komen van een Beeldkwaliteitfonds kunnen investeringen in de private 

ruimte gestimuleerd worden. 
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C1 

Maatregel C1 - Aantrekkelijke verblijfsplekken 

Trekker: gemeente Amsterdam 

Toelichting: Uit de enquête is gebleken dat er behoefte is aan het verbeteren van 

de kwaliteit van de openbare ruimte en plaatsen van straatmeubilair zoals, 

bankjes, prullenbakken en fietsnietjes en verhogen van de kwaliteit van het 

groen. In samenwerking met de ondernemers wordt er een 

ruimtelijk/inrichtingsplan opgesteld voor het creëren van aantrekkelijke 

verblijfsplekken. Op uitdrukkelijk verzoek van de ondernemers zal hiermee 

geïnvesteerd worden in de verbetering van het verblijfsklimaat voor bezoekers en 

werknemers van Amstel Business Park.  

Planning:  Vanaf het vierde kwartaal van 2015 wordt het 

ruimtelijke/inrichtingsplan ism de ondernemers opgesteld. De uitvoering zal 

plaatsen in 2016.  

Kosten: Voor het opstellen van het inrichtingsplan is  10.000 geraamd en voor de 

realisatie van de verblijfsplekken €100.000,-. De gemeenten Ouder-Amstel en 

Amsterdam hebben hiervoor een HIRB subsidie ontvangen. Tevens zal rekening 

worden gehouden met een beheerparagraaf.  

Informatie & communicatie: : Ingrepen kunnen in het beheeroverleg ABP 

besproken worden. Van deze overleggroep kunnen agenda’s, verslagen en 

resultaten op de websites www.AmstelBusinessPark.nl, www.ouder-amstel.nl, 

www.oost.amsterdam.nl en www.ORAM.nl gepubliceerd worden.   
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C2 

Maatregel C2 - Stimuleren beeldkwaliteit private panden / kavels 

Trekker: Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen in opdracht van de 

Stadsregio Amsterdam 

Planning: stimuleringsaanvragen vanuit het Beeldkwaliteitfonds kunnen 

aangevraagd worden tussen 1 januari 2015 en 30 september 2016.  

Toelichting: Uit de enquête is gebleken dat de kwaliteit van private panden en 

terreinen niet bijzonder hoog gewaardeerd wordt. In overleg met de Stadsregio 

Amsterdam en het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) is 

besloten om ook voor het ABP een beeldkwaliteitfonds op te richten. Eigenaren 

kunnen een stimuleringsbijdrage van € 5.000 - € 15.000 vanuit dit fonds 

aanvragen wanneer zij maatregelen treffen die de beeldkwaliteit van hun pand 

(gevel) en/of terrein ten goede komen.  

Betrokken partijen: Het PHB is uitvoerder van het beeldkwaliteitfonds. Op het 

ABP wordt voor de promotie van het fonds samengewerkt met de gemeente 

Amsterdam (Afdeling Grond en ontwikkeling), de gemeente Ouder-Amstel en de 

ondernemersverenigingen. 

Kosten: Het fonds is opgericht met met een HIRB-subsidie van in totaal  

€ 150.000 en is beschikbaar voor de bedrijventerreinen Overamstel, ABP, 

bedrijvenstrook Zuidoost en Molenkade. Een stimuleringsbijdrage aan een 

aanvrager is minimaal € 5.000,- en maximaal € 15.000,- en bedraagt maximaal 

25% van de totale investering in beeldkwaliteit. 

Informatie & communicatie: Meer informatie is te vinden op de website van het 

PHB: www.projectbureauHerstructurering.nl. Op de websites 

www.amstelbusinesspark.nl, www.ouder-amstel.nl, www.oost.amsterdam.nl en 

www.ORAM.nl kunnen links geplaatst worden. PHB maakt een brochure over 

het beeldkwaliteitfonds en verzorgt presentaties. 
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C3 

Maatregel C3 - Opknappen omgeving metrostation Van der Madeweg 

Trekker: Stadsregio Amsterdam i.s.m. gemeente Amsterdam 

Betrokken partijen: Stadsregio Amsterdam, stadsdeel Oost en diverse afdelingen 

van de gemeente Amsterdam, gemeente Ouder-Amstel. 

Toelichting: Uit de enquête, gesprekken en de rapportage van Allerto is 

gebleken dat de uitstraling en sociale veiligheid op en rondom het metrostation 

Van der Madeweg onder de maat is. Inmiddels is al een aantal quick 

winmaatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Ook de uitbundige 

bossages kunnen met overzichtelijke inspanning op korte termijn gesnoeid 

worden. De renovatie van het station vindt plaats in de tweede helft van 2016. 

De grote verbeterslag van de omgeving van het metrostation staat voorlopig 

gepland voor 2018, aansluitend op het traject verbetering Station Van der 

Madeweg. Het is een ingewikkeld station, zodat naar voren halen helaas niet 

zinvol is. 

Planning: het renovatieplan voor het station is opgesteld en wordt uitgevoerd in 

de tweede helft van 2016. Uitvoering van de grote verbeterslag voor de 

stationsomgeving is gepland in 2018. 

Kosten: via Stadsregio Amsterdam en dienst Metro en tram. Voor een extra 

kwaliteitverbetering (bijvoorbeeld ten behoeve van looproutes van het ABP naar 

het station) kan mogelijk HIRB-subsidie worden aangevraag.  

Informatie & communicatie: Ingrepen kunnen in het beheeroverleg ABP 

besproken worden. Van deze overleggroep kunnen agenda’s, verslagen en 

resultaten op de websites www.amstelbusinesspark.nl, www.ouder-amstel.nl, 

www.oost.amsterdam.nl en www.ORAM.nl gepubliceerd worden. 
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C4 

Maatregel C4 - Vervanging bedrijfsbewegwijzering 

Trekker: Ondernemers 

Betrokken partijen: ORAM, Gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam evt. 

in overleg met experts op het gebied van bedrijfsbewegwijzering. 

Toelichting: Vervanging van de bestaande, sterk verwaarloosde 

bedrijfsbewegwijzering van ORAM. Bedrijven hebben aangegeven dat zij - 

ondanks de moderne navitagieapparatuur, bedrijfsbewegwijzering in verbeterde 

vorm, op prijs stellen om de vindbaarheid in het gebied te vergroten. Dit geldt 

vooral in het gebied Wenckebachweg en Joop Geesinkweg. Deze 

bedrijfsbewegwijzering kan ook ingezet worden om het Amstel Business Park 

beter te profileren. De gemeente Amsterdam is voorstander van verwijdering 

van de verwaarloosde aanvullende bewegwijzering tenzij de ondernemers het 

systeem vervangen en een onderhoudscontract afsluiten. Het eventuele nieuwe 

systeem moet wel voldoen aan het geldend beleid van de gemeente Ouder-

Amstel en Amsterdam.  

Planning: Onderzoek mogelijkheden vindt plaats in 2015 en eventuele realisatie 

door de ondernemers in 2016. 

Kosten: voor rekening van de ondernemers. Overleg met ORAM hierover is 

gewenst. 

Informatie & communicatie: via het beheeroverleg. 
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3.4 Maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

 

Oplossingsrichting:  

De wegen op en rond het ABPZ worden intensief gebruikt door auto’s en vrachtauto’s. 

Tegelijkertijd zullen door ontwikkelingen op en rond het ABPZ steeds meer fietsers en 

voetgangers het gebied gaan doorkruisen. Op een aantal plekken in het gebied, vooral bij 

afslagen langs de Spaklerweg, leidt dit nu al tot gevaarlijke situaties. Met name de afslag 

naar de De Flinesstraat wordt door meerdere bedrijven en de politie als een blackspot 

genoemd. Ook de inrit van de Hanos is voor vrachtwagens verre van optimaal.  

Er zijn in het verleden plannen en oplossingen besproken, die om verschillende redenen 

geen doorgang hebben gevonden. Het is wenselijk dat vertegenwoordigers van de 

ondernemersverenigingen, bedrijven en de gemeenten Ouder-Amstel en  Amsterdam 

nogmaals rond de tafel gaan zitten om bekijken of er realistische maatregelen in het 

maatregelenprogramma opgenomen kunnen worden. Dit hoeft niet direct te betekenen dat 

er ‘nieuw asfalt’ aangelegd wordt, het kan ook betekenen dat bestaande infrastructuur 

slimmer gebruikt wordt en dat bijvoorbeeld zaken als zichtbaarheid en straatverlichting ten 

behoeve van langzaam verkeer verbeterd worden. In het kader van het 

maatregelenprogramma is budget beschikbaar om expertise in te huren voor het ontwerp 

van eventuele oplossingen.  

 

 

Knelpunt 4. De bereikbaarheid en verkeersveiligheid, nu en  in de toekomst, is 

onvoldoende gewaarborgd 

Investeer in bereikbaarheid en een  toekomstbestendige en veilige  infrastructuur, 

waarbij rekening gehouden wordt met het veranderende gebruik en de meer centralere 

(i.p.v. perifere) ligging van het ABPZ in de bebouwde omgeving. 
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D1 
Maatregel D1 – Herprofilering Spaklerweg (wegvak Van Marwijk Kooijstraat – 

Van der Madeweg) 

Trekker: Gemeente Amsterdam in overleg met gemeente Ouder-Amstel  

Betrokken partijen: Gemeente Amsterdam: Afdeling Grond en ontwikkeling, 

Afdeling Ruimte en duurzaamheid, Afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, 

gemeente Ouder-Amstel (verkeerscommissie), betrokken bedrijven.  

Toelichting: Door diverse partijen is aangegeven dat de toeritten van en naar de 

Spaklerweg als gevaarlijk worden beschouwd. Ten einde de verkeersveiligheid 

maar ook de bereikbaarheid c.q. doorstroming en fiets- en leefklimaat van de 

Spaklerweg te vergroten wordt voorgesteld de Spaklerweg (wegvak Van Marwijk 

Kooijstraat – Van der Madeweg, inclusief de toerit Flinesstraat) te herprofileren.   

Planning: Ontwerp en raming gereed eerste helft 2015 en opdrachtverlening 

tweede helft 2015. De uitvoering vindt plaats vanaf begin 2016 en is afgerond in 

de tweede helft van 2016.  

Kosten: De uitvoeringskosten worden geraamd op circa € 3 miljoen. Er is een HIRB 

bijdrage beschikbaar gesteld ter hoogte van €200.000,- voor de uitvoering van 

deze maatregel. 

Informatie & communicatie: via het afstemmingsoverleg. 
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3.5 Maatregelen t.b.v. visie, profilering en marketing ABP 

 

 

 

 

 

Oplossingsrichting:  

Zowel uit de gesprekken met bedrijven als de Economische Effect Rapportage van de Stec-

groep kwam naar voren dat de unieke positie van het ABPZ binnen de Metropoolregio 

Amsterdam veel meer uitgebuit kan worden. Een duidelijke profilering en marketing van het 

gebied kan daarbij helpen, waarbij het raadzaam is de branches die nu al goed 

vertegenwoordigd zijn in het gebied (B2B, Hospitality, Food & Beverages, automotive & 

duurzaamheid, creatieve industrie) en bedrijven die gebruik (willen) maken van de 

zichtlocatie langs de A10 verder te versterken, zodat het ABPZ een duidelijk profiel krijgt en 

voor deze branches dè vestigingsplaats in de Metropoolregio Amsterdam of zelfs Nederland 

kan worden2.  

Het ontwikkelen van marktconcepten en gezamenlijke marketing en profilering zijn zaken 

die vooral door bedrijven en ondernemersverenigingen opgepakt moeten worden. De 

herkenbaarheid en vindbaarheid van het ‘merk’ Amstel Business Park (Zuid) kan daarmee 

toenemen. De eerste initiatieven hiertoe zijn naar aanleiding van de discussiebijeenkomsten 

op 11 maart en 24 oktober genomen, bijvoorbeeld door het maken van de website 

www.AmstelBusinessPark.nl ten behoeve van het creëren van een gezamenlijk platform 

voor bedrijven. Een aandachtspunt is wel het beheer en onderhoud van zo’n website. 

Hierover dienen de bedrijven, het liefst onder de vlag van de ondernemersverenigingen, 

goede afspraken te maken. De overheid kan bedrijven vooral faciliteren door private 

initiatieven die passen binnen het profiel te omarmen en zo goed en snel mogelijk te 

faciliteren. Het is ook wenselijk om op termijn over een bestemmingsplan te beschikken, dat 

kan inspelen op deze profilering.  In het maatregelenprogramma kunnen bovenstaande 

activiteiten een plek krijgen. 

Het ABPZ blijft volgens het beleid van de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam een 

bedrijvenlocatie, wat gezien haar ligging aan diverse hoofdverkeersroutes en daardoor 

multimodale bereikbaarheid logisch is.  Een duidelijker profilering van het gebied 

ondersteunt die keuze en draagt bij aan interesse van investeerders en (her-)ontwikkelaars 

in het gebied. Investeringen kunnen de aantrekkelijkheid en representatieviteit van het ABPZ 
                                                                 
 

Knelpunt 5. Het ABPZ heeft een onvoldoende helder profiel 

De goede ligging van het ABPZ wordt onvoldoende benut doordat een heldere 

profilering van het gebied ontbreekt. Een helder profiel maakt het ook mogelijk om 

beleid en regelgeving daarop beter te laten aansluiten.  
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verder versterken. Op deze wijze kan het ABPZ transformeren van een industrieterrein en 

enigszins anoniem doorgangsgebied naar een hoogwaardig werkgebied met een prettig 

verblijfsklimaat, zowel overdag als ’s avonds. Diversiteit in bedrijvigheid, met functies (zoals 

hotels, restaurants, cafés, experience centers) die ook open zijn buiten de kantooruren, past 

bij een dergelijk verblijfsklimaat3. Het huidige bestemmingsplan biedt hiertoe al enige ruimte 

in de vorm van wijzigingsbevoegdheden en ruim omschreven bestemmingen. De gemeente 

Ouder-Amstel heeft echter aangegeven het wenselijk te vinden om - samen met 

bedrijfsleven en publieke partners  en in samenhang met ontwikkelingen als de Nieuwe Kern 

en Amstelkwartier - een nieuwe impuls te geven aan verder ontwikkelen van een visie voor 

het Amstel Business Park Zuid, wat uiteindelijk kan uitmonden in een nieuw 

bestemmingsplan dat naadloos aansluit bij deze visie. 

Dit is voor het ABPZ en ook voor zijn omgeving van groot belang. Omdat het ABPZ meer en 

meer een centrale ligging in het stedelijke gebied zal krijgen, omringd door gebieden als het 

Amstelkwartier, Duivendrecht en haar stationsgebied, het centrumgebied Arena en de 

Nieuwe Kern, zullen ook deze gebieden profiteren van een zowel overdag als ’s avonds 

levendig en herkenbaar gebied. 

 

                                                                 
3
 De Minervahaven in Amsterdam, net ten westen van het nieuwe woongebied de Houthavens, is een goed 

voorbeeld van een werkgebied dat getransformeerd is van een puur functioneel werk(haven)gebied naar een 
representatief werkgebied met een hoogwaardig verblijfsklimaat, hetgeen goed aansluit om de te ontwikkelen 
aanliggende woonwijk in de Houthavens. 
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 E1 

Maatregel E1 - Ontwikkelen ruimtelijke en economische toekomstvisie voor het 

ABP 

Trekker: Gemeente Ouder-Amstel 

Betrokken partijen: Gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam en 

ondernemers 

Toelichting: De gemeente Ouder-Amstel is recent gestart met het opstellen van  

een visie voor het ABPZ, die inspeelt op geconstateerd groeipotentieel. 

Uiteindelijk doel is een visie, gedragen door ondernemers, grondeigenaren en 

overheden op en rond het gebied, gevolgd door een ontwikkelingsgericht 

bestemmingsplan.  

Ook het bewaken en verbeteren van de ontsluiting Amstel Business Park (S111) in 

relatie tot Amstelkwartier en de Nieuwe Kern wordt hierin meegenomen. Dit is 

ook een van de knelpunte uit de knelpuntenanalyse. Uit het Verkeer- en 

Vervoersplan Zuidoostlob blijkt dat de doorstroming van de Spaklerweg en de op- 

en afritten naar de A10 (S111) in de toekomst vanwege ontwikkelingen zoals het 

Amstelkwartier en de Nieuwe Kern onder druk kan komen staan. Hierdoor kan 

ook de - nu uitstekende -  bereikbaarheid van het ABPZ in gevaar komen. Het is 

alleen zinvol om infrastructurele maatregelen op het hoofdnet auto te 

ontwikkelen, wanneer dit in integraal verband gebeurt. De gemeente Amsterdam 

en Ouder-Amstel hebben daarom besloten in 2015 gezamenlijk te werken aan de 

ontwikkeling de Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid. De ontsluiting van de 

verschillende deelgebieden langs de Spaklerweg en Holtenbergweg staat hierbij 

ook op de agenda. 

Planning: mei 2015 – mei 2016 

Kosten: De kosten voor het opstellen van de visie worden geraamd op € 60.000. 

Hiervoor heeft de gemeente Ouder-Amstel reeds een subsidie van Stadsregio 

Amsterdam ontvangen van € 35.000,-. De gemeente Ouder-Amstel maakt zelf 

een bedrag vrij van € 10.000. Tevens is voor deze procesmaatregelen een HIRB-

subside van €15.000 verleend. 

Informatie & communicatie: via het afstemmingsoverleg. 
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E2 

Maatregel E2 - Profilering en marketing ABP 

Trekker: Het marketen en promoten van het gebied is een zaak van eigenaren en 

ontwikkelaars. 

Betrokken partijen: Verenigde ondernemers, vastgoedeigenaren en 

ontwikkelaars, waarbij de beheergroep als overlegplatform kan dienen 

Toelichting: hoewel het Amstel Business Park in naam één bedrijventerrein is, 

wordt het door de gebruikers en bezoekers niet als zodanig ervaren. Toch heeft 

het ABP een aantal bijzondere kenmerken: 

- de zeer gunstige, zichtbare en centrale ligging in de regio Amsterdam; 

- de uitmundende ontsluiting voor auto, fiets en OV; 

- de omvang en  aanwezigheid van een groot aantal bijzondere bedrijven; 

- de relatief gunstige prijs/kwaliteitverhouding;  

- de nog aanwezige ontwikkelings- en transformatiemogelijkheden. 

Door deze kenmerken beter te promoten, kan het ABP in de markt gezet worden 

als dè vestigingsplaats voor ambitieuze bedrijven in de regio Amsterdam. De 

gezamenlijke aanpak die de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel beogen  

om tot een verdere verbetering en visievorming van het gebied te komen, biedt 

hier voldoende reden toe.  

Planning: 2016 

Kosten: N.t.b. door de ondernemers 

Informatie & communicatie: via www.AmstelBusinessPark.nl en ORAM. 
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 E3 

Maatregel E3 - Toekomstbestendig datanetwerk 

Trekker: Bedrijfsleven (vertegenwoordigd door ORAM)  

Betrokken partijen: Bedrijfsleven en in een faciliterende rol; Stadsdeel Oost  

Toelichting: Diverse bedrijven hebben in de enquête en tijdens 

discussiebijeenkomsten aangegeven dat er beperkte snelle internetverbinding 

beschikbaarheid is en dat de kosten, voor het aansluiten van hun pand/bedrijf 

op snel internet, hoog zijn. Bij een toekomsbestendig bedrijventerrein horen 

goede faciliteiten op dit gebied.   

Door aansluitmogelijkheden beter inzichtelijk te maken en vraag te bundelen 

kan voor de afnemers een kostenvoordeel worden behaald. Momenteel 

inventariseert stadsdeel Oost het bestaande digitale netwerk (en dus ook het 

ontbreken hiervan). Resultaat is een kabelkaart met bestaande internetkabels 

en leidingen en de eigenaren hiervan. Er is al bekend dat er geen UPC is op ABP. 

Mocht uit deze inventarisatie blijken dat het digitale netwerk in bepaalde 

straten te beperkt is, dan kan door het bundelen van de vraag mogelijk korting 

gerealiseerd worden voor geïnteresseerde bedrijven.  

Planning: Inventarisatie huidig netwerk is gereed. Planning aanleg en aansluiting 

wordt nader bepaald door ondernemers.   

Kosten: de aansluitkosten komen uiteindelijk voor rekening van de afnemers.  

Informatie & communicatie: via het beheeroverleg. 
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4 Vervolgtraject 

4.1 Planning 

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de planning van de verschillende maatregelen is. 

Nr. Omschrijving Opmerkingen 

A1 Accountmanagement Doorlopend vanaf januari 2015 

B1 Beheeroverleg/KVO Doorlopen vanaf april 2015 

B2 Meldsysteem Gereed in november 2015  

C1 Aantrekkelijke 
verblijfsplekken 

Uitvoering oktober 2015 - juli 2016 

C2 Beeldkwaliteitfonds Januari 2015 - december 2016 (aanvragen tot 30 september 2016) 

C3 Metro vd Madeweg  

C4 Vervanging 
bewegwijzering 

Uitvoering september 2015 - juli 2016 

D1 Herprofilering 
Sparklerweg 

Mei 2015 - december 2016 

E1 Toekomstvisie ABP Juni 2016 - juli 2016 

E2 Profilering en 
marketing ABP 

Juni 2016 - juli 2016 (en daarna doorlopend) 

E3 Toekomstbestendig 
datanetwerk 

Afhankelijk van ondernemersinitiatieven  
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4.2 Organisatiestructuur 

De uitvoering van dit maatregelenprogramma dient ondergebracht te worden in een 

overlegstructuur. Er wordt zoveel aangesloten op de bestaande overlegstructuur, waarbij het 

Verbetertraject ABPZ zoveel mogelijk aangesloten wordt op de overlegstructuur die al voor De 

Nieuwe Kern is opgezet. Dit houdt in dat door het College van B&W van Ouder-Amstel reguliere 

Projectbesprekingen over DNK plaatsvinden, waarbij het ABPZ ook geagendeerd kan worden. Op 

regelmatige basis vind bestuurlijk overleg tussen Ouder-Amstel en Amsterdam plaats. Ambtelijk 

wordt het Verbetertraject ABPZ aangehaakt op de Projectgroep DNK, waar het ABPZ als vast 

agendapunt opgenomen kan worden. Door middel van een (reeds bestaand) wekelijks 

afstemmingsoverleg tussen Ouder-Amstel en Amsterdam komen ten behoeve van het 

Verbetertraject ABPZ de maatregelen Visievorming ABPZ, grootschaliger  fysieke ingrepen, de 

economische profilering van ABPZ en bereikbaarheid aan de orde. In de Beheergroep ABPZ, dat 

minimaal eens in de drie maanden wordt  georganiseerd, wordt het dagelijkse beheer en kleine 

fysieke ingrepen besproken en vinden de dag- en avondschouwen plaats.   

 

Bovenstaand organogram is toont de organisatiestructuur ten behoeve van het Verbetertraject 

ABPZ. In het kader van het verder vormgeven van de samenwerking tussen partijen kan besloten 

worden deze nog aan te passen als hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld van het oprichten van een 

specifiek op het ABPZ gerichte werkgroep. 

College B&W Ouder-
Amstel 

Projectbespreking DNK en ABP 

Projectgroep DNK 

ABP als vast 
agendapunt 

Afstemmingsoverleg 
Ouder-Amstel en 

Amsterdam 
Visie, profilering, 
fysieke ingrepen 

Beheergroep ABP 

incl. KVO-traject 

Bestuurlijk overleg Ouder-
Amstel en Amsterdam 

ABP als vast  
agendapunt 
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4.3 Financiële paragraaf  

Ten behoeve van de uitvoering van het Verbetertraject ABPZ is in deze paragraaf een financiële 

paragraaf opgenomen met het overzicht van de kosten, zoals bij de maatregelen genoemd. Per 

maatregel wordt aangegeven wat de kosten zijn van de maatregel, of het om proces- of 

uitvoeringskosten gaat en hoe de dekking van de kosten plaatsvindt. De financiële paragraaf is 

uitdrukkelijk geen complete begroting van het Verbetertraject ABPZ. Er zullen nog de nodige 

maatregelen nader uitgewerkt en vormgegeven moeten worden. Op dat moment zal ook een 

kostenraming en dekkingsvoorstel opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd worden.   

Nr. Omschrijving Kosten Dekking 
Ouder-
Ams. 

Dekking 
Amsterd. 

Dekking overig Opmerkingen 

A1 Accountmanagers 
ABP 

4 uur  
per week 

4 uur  
per week 

- - Structurele kosten 

B1 Beheeroverleg/ 
KVO 

Vanuit A1 Vanuit A1 8 uur - Proceskosten gedekt 
uit uren  A1 

B2 Meldsysteem 40 uur 20 uur 20 uur . Incidentele 
implementatiekosten 

C1 Kleinschalige 
investeringen in 
verblijfsklimaat 

€ 110.000 - - € 110.000 
HIRB 

Subsidies 
HIRB fysiek en proces 
2015 

C2 Beeldkwaliteit- 
fonds 

€ 150.000 
beschikbaar 

- - SRA/Provincie Bedrijven 
cofinancieren 75% 
van investering 

C3 Metro vd 
Madeweg 

n.t.b. - - Mogelijk HIRB 
fysiek 2016 

Kosten voor 
Vervoersregio en 
dienst Metro en 
tram 

C4 Vervanging 
bewegwijzering 

n.t.b. - - n.t.b. 
 

 

D1 Herprofilering 
Sparklerweg 

€ 3.000.000 - € 2.800.000 € 200.000 
HIRB fysiek 

HIRB fysiek 2015 

E1 Toekomstvisie ABP € 60.000 € 10.000 - € 35.000 SRA 
€ 15.000 HIRB 

HIRB proces 2015  

E2 Profilering en 
marketing ABP 

n.t.b. - - n.t.b. Kosten voor 
ondernemers 

E3 Toekomst-
bestendig 
datanetwerk 

n.t.b. - - n.t.b. Kosten voor 
gebruikers / 
ondernemers 

 Totaal Structureel: 
200 uur / jr 
 
Incidenteel: 
€ 3.170.000 
40 uur 

Structureel: 
192 uur /jr 
 
Incidenteel: 
€ 10.000 
20 uur 

Structureel: 
8 uur /jr 
 
Incidenteel: 
€ 2.800.000 
20 uur 

 
 
 
HIRB fysiek: € 300.000 
HIRB proces: € 25.000 
Subsidie SRA: € 35.000  

 

 



 

36 
 

4.4 Communicatie 
De belangrijkste doelgroepen voor de communicatie over het Verbetertraject zijn de huidige en 

toekomstige gebruikers en eigenaren van het ABPZ.Terwijl voor de interne afstemming het 

afstemmingsoverleg Ouder-Amstel-Amsterdam gebruikt wordt, is de beheergroep ABPZ voor het 

bedrijfsleven het belangrijkste overlegmoment waarop zij geïnformeerd zullen worden.  De 

boodschap die uitgedragen wordt richting deze bedrijven is dat het op ABPZ goed ondernemen is, nu 

en in de toekoms,t en dat de overheid (gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam) en bedrijfsleven 

(vertegenwoordigd door de ondernemersverenigingen Oram, Ovoa en VAZO) nauw samenwerken. 

De overheid neemt zijn verantwoordelijkheid in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, 

van het (georganiseerde) bedrijfsleven wordt verwacht dat zij dat ook doet voor de private terreinen 

en de profilering van het bedrijventerrein. 

Gezamenlijk wordt de komende tijd een ruimtelijk-economische toekomstvisie ontwikkeld, waarmee 

de uitstekende kenmerken van het ABPZ nog beter benut kunnen worden en het ABPZ zich kan 

ontwikkelen tot aantrekkelijk gebied en een verbindende schakel tussen in ontwikkeling zijnde 

gebieden. De manier waarop de communicatie richting bedrijven zal plaatsvinden over het 

Verbetertraject en de verschillende maatregelen uit dit programma hangt er af van de inhoud van de 

boodschap. Er kan gebruik gemaakt worden van de verschillende websites, namelijk 

www.AmstelBusinessPark.nl, www.ouder-amstel.nl, www.amsterdam.nl en de websites van de 

ondernemersverenigingen www.oram.nl, www.ovoa.nl en www.vazo.nl. Er kan actief contact 

geïnformeerd worden door het aanleggen een contactenbestand met emailadressen, waarmee 

bedrijven op snelle en efficiënte bereikt kunnen worden. In voorkomende gevallen kunnen bedrijven 

door een bedrijf-aan-bedrijf mailing bereikt worden. Bij maatregelen die direct betrekking hebben op 

een specifiek deelgebied kunnen bedrijven ook ‘persoonlijk’ benaderd worden. 

 

 

 

 



1 3. Bijlage bij concept ruimtelijk-economische visie ABP Zuid_verblijfsplekken 

1

AMSTEL BUSINESS PARK

VERBLIJFSPLEKKEN



2

Positionering:
• daar waar reuring is: gekoppeld aan entrees van bedrijven, aan de route waar veel mensen voorbijkomen
• goed zichtbaar vanaf de hoofdstructuur

Meerwaarde door: 
• koppeling plekken aan programma, bijvoorbeeld foodtrucks
• adoptie door bedrijven 
• verwantschap in de vormgeving: de taal van Werkstad Overamstel

Locaties:
• twee grotere plekken aan de hoofdas Spaklerweg
• vier kleinere bij entrees op actieve plekken in het gebied
• uit te breiden in de loop der tijd

VISIE OP DE OPGAVE
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CONCEPT: BASIS

Plaatsen van 2x2 stelcomplaten Stapelen Mix van vlak, stapelen en lege velden
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CONCEPT: AANKLEDING

Personaliseren van de plekjes of sponsoring Solitaire rode beuk en vaste planten
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CONCEPT: COMBINATIES MET PROGRAMMA

Pocket moestuin

Foodtruckgarden



6

MATERIALISATIE

stelcon platen vloer,  gestapeld en met plantvakken gele prints met de coordinaten van de plekrode beuk ( fagus silvaticus) niet 
opgekroond

vaste planten ( referentie Orlyplein)
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STAPLES

MAKRO

SLIGRO

BEAMIX
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6

LOCATIES 2016

Kruising van der Made-/Spaklerweg

Van Marwijk Kooystraat

metro Overamstel

metro Van der Madeweg

Joan Muyskenweg

Kop Duivendrechtsevaart

De Flinesstraat

van der Madeweg / Student Hotel
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UITWERKING PER LOCATIE

2 GROTERE PLEKKEN 
VAN MARWIJK KOOYSTRAAT

KOP DUIVENDRECHTSE DWARSVAART

4 KLEINERE PLEKKEN 
KRUISING VAN DER MADE-/SPAKLERWEG

DE FLINESSTRAAT 

VAN DER MADEWEG

JOAN MUYSKENWEG

2 METROSTATIONS
INTEGRAAL PLAN NODIG
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VERBLIJFSPLEK #1
VAN MARWIJK KOOYSTRAAT

• markeert entree Amstel Business Park
• zichtbaar vanaf op-/afrit snelweg 
• geeft heringerichte Spaklerweg smoel
• sluit aan op dynamisch gebied rond Zuidpark
• daagt Zuidpark uit hierop aan te sluiten 
• plek voor foodtruck;
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Spaklerw
eg

van Marwijk Kooijstraat
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VERBLIJFSPLEK #1
VAN MARWIJK KOOYSTRAAT

• 36 stelconplaat 2x2
• 15 stelconplaat 1x2
• gekleurde belettering
• 18 m2 vaste planten ntb
• 1 rode beuk
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VERBLIJFSPLEK #2
KOP DUIVENDRECHTSE DWARSVAART

• centraal gelegen in het gebied, aan de Spaklerweg 
en straks aan het water. Plek is nu het deel tussen het 
fietspad en de ruimte die is geannexeerd als tuin;

• naast Blue Circle en andere creatieve bedrijven aan de 
vaart.

• verbinding met de kade langs het zijkanaal van de 
Duivendrechtse vaart;

• plek voor foodtruck;
• op termijn transformatie naar openbare kop door 

verplaatsing van de woonboten; aan het water is dan 
plek voor een horecagelegenheid.
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Van der Madeweg
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VERBLIJFSPLEK #2
KOP DUIVENDRECHTSE DWARSVAART

• 58 stelconplaat 2x2 plein
• 58 stelconplaat 2x2 kade
• 21 stelconplaat 1x2
• gekleurde belettering
• 40 m2 vaste plantenntb
• 1 rode beuk

WOONBOOT

TUIN
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VERBLIJFSPLEK #2
IMPRESSIE
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VERBLIJFSPLEK #2 MOGELIJK TOEKOMSTBEELD
KOP DUIVENDRECHTSE DWARSVAART

Mochten de woonboten verplaatst kunnen worden 
ontstaat er een bijzondere plek aan het water voor goede 
horeca
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VERBLIJFSPLEK #2 MOGELIJK TOEKOMSTBEELD
IMPRESSIE
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VERBLIJFSPLEK #3
KRUISING VAN DER MADE-/SPAKLERWEG

• bij de kruising van de twee hoofdwegen
• bij de entree van de Blokker
• Nabijheid van de metrohalte
• Bedrijven met veel werknemers, maar geen beschikking 

tot verblijf in de openbare ruimte (ontbreken van plek 
om te zitten)

Spaklerw
eg

Van der Madeweg
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VERBLIJFSPLEK #3
KRUISING VAN DER MADE-/SPAKLERWEG

• 12 stelconplaat 2x2 
• 6 stelconplaat 1x2
• gekleurde belettering
• 12 m2 vaste planten ntb
• 1 rode beuk
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VERBLIJFSPLEK #4
DE FLINESSTRAAT

• entree van De Flinesstraat
• nabijheid van bedrijven die wel etenswaar verkoop 

voor directe consumptie maar niet over een 
buitenruimte beschikken

Van der M
adeweg

De Flinesstraat
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VERBLIJFSPLEK #4
DE FLINESSTRAAT

• 15 stelconplaat 2x2 
• 9 stelconplaat 1x2
• gekleurde belettering
• 18 m2 vaste planten ntb
• 1 rode beuk
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VERBLIJFSPLEK #5
VAN DER MADEWEG

• In groene berm tussen de bomen
• Tegenover het toekomstig studenthotel

Joan M
uyskenw

eg

Van der Madeweg
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VERBLIJFSPLEK #5
VAN DER MADEWEG

• 13 stelconplaat 2x2 
• 9 stelconplaat 1x2
• gekleurde belettering
• 12 m2 vaste planten ntb
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VERBLIJFSPLEK #6
JOAN MUYSKENWEG

• aan de Joan Muyskenweg

• bij de entree van de Bouwmaat

Joan M
uyskenw

eg

Van der Madeweg
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VERBLIJFSPLEK #6
JOAN MUYSKENWEG

• 10 stelconplaat 2x2 
• 7 stelconplaat 1x2
• gekleurde belettering
• 125 m2 vaste planten
• 1 rode beuk
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• Bij de entree van het metrostation 
• integraal plan nodig Van Marwijck Kooijstraat
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LOCATIE #7
METROSTATION OVERAMSTEL

station Overamstel
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LOCATIE #8
METROSTATION VAN DER MADEWEG

• Bij de entree van het metrostation 
• integraal plan nodig
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1 4. Concept ruimtelijk-economische visie ABP Zuid 
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WERKSTAD OVERAMSTEL
Ruimtelijk-economische visie Amstel Business Park Zuid



Colofon

deze visie is opgesteld door 
Urhahn | stedenbouw & strategie en 
Decisio economisch onderzoek en advies

in opdracht van 
Gemeente Ouder-Amstel 

in samenwerking met 
Gemeente Amsterdam en lokale ondernemers

met dank aan een subsidie van de 
Provincie Noord-Holland
Stadsregio Amsterdam

augustus 2017
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Ruimtelijk-economische visie Amstel Business Park Zuid
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Plangebied Amstel Business Park Zuid (rood) 
en gehele wekgebied Amstel Business Park (grijs) 
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INLEIDING

Waarom een visie op Amstel Business Park Zuid?

Er is sprake van een groot aantal 
ontwikkelingen in en om Amstel Business 
Park. Het Amstelkwartier ontwikkelt 
zich tot een nieuwe woonwijk aan de 
Amstel, in het noordelijk deel van Amstel 
Business Park is de creatieve industrie 
bezig met een opmars. Ook in Amstel 
Business Park Zuid (ABP-Zuid) spelen de 
nodige ontwikkelingen. Deze ruimtelijke 
economische visie analyseert de positie 
van ABP-Zuid, beschrijft toekomstscenario’s 
en schetst mogelijke richtingen waarlangs 
ABP-Zuid kan doorontwikkelen van een 
bedrijventerrein naar een ‘werkstad’. 
Bovendien hebben ondernemers 
aangegeven dat er op korte termijn 
verbeteringen nodig zijn: de openbare 
ruimte is sleets, de uitstraling kan veel 
beter. 

De gemeentegrens snijdt redelijk willekeurig 
door het Amstel Business Park. Er is geen 
sprake van één gebied, maar van een 
verzameling van gebieden die verschillen 
in condities, gebruik en dynamiek. De 
visie richt zich enerzijds op elementen 
die voor het hele ABP-Zuid gelden, 
zoals duurzaamheid, infrastructuur en 
programma, anderzijds op een specifieke 
aanpak per deelgebied. De ambitie is om 
het bedrijventerrein deel van de stad te 
maken: de Werkstad Overamstel. 

De ruimtelijk-economische visie geeft 
hoofdlijnen aan. De horizon voor de visie is 
2040: de komende 25 jaar zal er veel gaan 
veranderen. Er zal moeten worden gezocht 
naar het beste instrumentarium om vorm 
te geven aan deze transformatie, waarbij 
de samenwerking tussen onder andere 
gemeente en ondernemers centraal staat. 

Deze visie is tot stand gekomen 
met de ondernemers van ABP-Zuid. 
Op drie verschillende avonden zijn 
achtereenvolgens observaties, 
visie en ontwikkelstrategie gedeeld, 
aangevuld en becommentarieerd. 
Tevens heeft een concept van de visie 
ter inspraak voorgelegen, waarop 
diverse inspraakreacties zijn ingediend. 
Op basis van inspraak is een aantal 
detailaanpassingen gedaan.

Plangebied Amstel Business Park Zuid (rood) 
en gehele wekgebied Amstel Business Park (grijs) 
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SAMENVATTING

Een echt bedrijventerrein 
Amstel Business Park Zuid (ABP-Zuid)
is gunstig gelegen ten opzichte van 
Amsterdam en is goed bereikbaar per auto 
en openbaar vervoer. Bedrijven op ABP-
Zuid hebben mede daarom voor vestiging 
hier gekozen en hebben een nauwe 
economische relatie met Amsterdam. De 
Spaklerweg zorgt voor de ontsluiting van 
het centrum van Amsterdam, maar ook naar 
Amsterdam Zuidoost. Bedrijven ervaren 
het gebied als ‘een echt bedrijventerrein’: 
een puur, monofunctioneel werkterrein. ’s 
Avonds is er weinig reuring en er zijn relatief 
weinig openbare horecagelegenheden 
te vinden. De inrichting van de openbare 
ruimte is vooral functioneel, en weinig 
aantrekkelijk om doorheen te bewegen of te 
verblijven. 

Economische ontwikkeling
Met behulp van de autonome 
ontwikkelingen op het ABP-Zuid en 
economische groeiscenario’s is het mogelijk 
uitspraken te doen over de te verwachte 
ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten 
op het ABP-Zuid. Groeiende sectoren zijn 
zakelijke en facilitaire diensten, ICT en de 
creatieve industrie. De groothandel blijft een 
factor van belang, in een hoog groeiscenario 
gaat de detailhandel groeien. Ook zal er 
naar verwachting meer horeca in het gebied 

komen. Voor deze groeisectoren, en in het 
bijzonder voor de creatieve industrie,zijn 
de strategische ligging, de huurprijzen, 
de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit 
belangrijke vestigingsfactoren. Het 
aantal bedrijven actief in de bouw, 
opslag van goederen en vervoer zal 
naar verwachting afnemen. Dergelijke 
bedrijfsactiviteiten vergen relatief grote 
kavels en bedrijfspanden, de transformatie 
van het ABP-Zuid naar een meer gemengd 
bedrijventerrein met hogere grond- en 
huurprijzen zorgt ervoor dat het voor 
dergelijke bedrijven minder aantrekkelijk is 
om hier gevestigd te zijn. 

Ambitie: Werkstad Overamstel
De aanwezigheid van bedrijven en banen 
in de stad is essentieel voor een duurzame 
en economisch vitale stad: de lijnen zijn 
kort, zowel in tijd als in afstand. Werken 
is en blijft daarom de kern van ABP-zuid. 
Op ABP-Zuid zijn stad en bedrijventerrein 
naar elkaar toe gegroeid. Dit biedt kansen 
voor een meer stedelijke werkomgeving: 
aantrekkelijker, veiliger, duurzamer. 
De werkstad staat voor functies die 
onderdeel zijn van de stedelijke economie: 
toelevering aan de stad, creatieve industrie, 
dienstverlening. De ontwikkeling van 
ABP-Zuid naar een werkstad vraagt om 
intensivering van het ruimtegebruik, 

meer ontmoetingsmogelijkheden, hogere 
ruimtelijke kwaliteit en meer menging met 
andere functies. Wonen wordt op bepaalde 
plekken onder voorwaarden mogelijk. 

Verbetering raamwerk 
Om ABP-Zuid een intensiever, 
toekomstbestendig onderdeel van de stad 
te laten worden is een aantal aanpassingen 
nodig. De hoofdstraten en het water hebben 
de potentie uit te groeien tot de stedelijke 
dragers: de entrees, de hoofdstructuur en 
de kwaliteitselementen van de werkstad. 
Het netwerk moet herkenbaarder worden 
gemaakt en worden uitgebreid om 
transformatie en verdichting de komende 
decennia te kunnen accommoderen. 
Daarnaast wordt het ABP-Zuid beter 
aangesloten op de snelweg door de aanleg 
van een nieuwe afslag van de A2 die wordt 
verbonden met de Van der Madeweg. 

Vijf deelgebieden
De dynamiek in ABP-Zuid is zeer 
verschillend. Er zijn vijf deelgebieden te 
onderscheiden die niet alleen verschillen in 
ruimtelijk-programmatische opzet, maar ook 
in dynamiek. Het deelgebied 'Eilanden aan 
de Vaart', rondom de Duivendrechtsevaart, 
vormt het meest dynamische deel van 
ABP-Zuid. De ligging aan de hoofdas, 
De Spaklerweg maakt het gebied goed 
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zichtbaar, het water biedt grote kansen voor 
de kwaliteit van dit deelgebied. Ten noorden 
van de A10 is ruimte voor menging met 
wonen. 

Deelgebied 'Werkboulevard', de zone tussen 
het spoor en de Spaklerweg, leent zich 
goed voor intensivering en profilering van 
Werkstad Overamstel naar de stad. De 
Spaklerweg is het belangrijkste adres en 
de doorgaande route van stad naar Arena. 
Gezicht naar de straat, aantrekkelijke en 
veilige fietsroutes en intensivering van 
het ruimtegebruik zijn hier de belangrijke 
thema’s.

De 'Nieuwe Stadsstraat', de Joan 
Muyskenweg, heeft een interessant 
perspectief op de langere termijn. 
De straat wordt losgekoppeld van de 
snelweg en direct verbonden met de 
Utrechtse Brug. Hierdoor ontstaat een 
stedelijke hoofdstraat, vergelijkbaar met 
de Spaklerweg, die op termijn in zuidelijke 
richting kan worden doorgetrokken richting 
De Nieuwe Kern. Dit biedt kansen voor 
verdichting en adressering aan de straat. 

De De Flinesstraat is de 'Culinaire Straat' 
met de groothandelsbedrijven. Dit profiel 
kan meer worden uitgedragen, waarbij 
bedrijven meer van elkaar zouden kunnen 

profiteren en het gebied nog interessanter 
wordt als vestigingplaats voor vergelijkbare 
foodgerelateerde bedrijven. Menging 
met geluidsgevoelige functies zoals 
wonen is hier geen optie vanwege de 
Schipholcontour. 

Tenslotte maken ook Weespertrekvaart-
Zuid en Entrada deel uit van ABP-Zuid. Hier 
ligt op dit moment de nadruk op kantoren 
en is sprake van leegstand. Op termijn 
is in dit deelgebied, 'Balkon aan de A10',  
transformatie naar wonen denkbaar, zoals 
nu in Weespertrekvaart Noord rondom 
de voormalige Penitentiaire Inrichting 
Amsterdam Over-Amstel (Bijlmerbajes) 
reesd in gang is gezet. 
 
Acties voor de korte termijn 
Op korte termijn moet het bestemmings-
plan worden vernieuwd om de 
ontwikkelingsmogelijkheden in ABP-Zuid 
te verbreden. Thema’s als functiemenging 
en verdichting zullen hierin verder worden 
geconcretiseerd. Duurzaamheid en 
beeldkwaliteit zijn belangrijke thema’s 
om naast het bestemmingsplan uit te 
werken. Het gaat immers niet alleen om de 
formele kaders, maar ook om de kansen 
uit te dragen naar de ondernemers. Ten 
noorden van de A10, op de eilanden, spelen 
veel initiatieven. Hier zijn kansen voor 

samenwerking tussen ontwikkelingen en 
nieuwe vormen van wonen en werken. Dit 
vraagt om ruimte voor experiment en zou 
een goede start kunnen zijn om de thema’s 
duurzaamheid en beeldkwaliteit beter uit te 
werken. Tenslotte wordt vanuit Amsterdam 
gewerkt aan de infrastructuur. Dit biedt 
kansen om op aan te haken, bijvoorbeeld bij 
de inrichting van de Van der Madeweg.
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OBSERVATIES
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Ontstaan 
Amstel Business Park is ontstaan vanuit de 
behoefte van Amsterdam. Bedrijven uit de 
binnenstad werden te groot of trokken te 
veel verkeer, zodat er behoefte ontstond aan 
een locatie aan de rand van de stad waar 
bedrijven maximaal de ruimte kregen. De 
gemeente Amsterdam kocht daarvoor grond 
aan de overkant van de Amstel. 

CONTEXT
Amstel Business Park is een van de oudste bedrijventerreinen van 
Amsterdam en directe omgeving. Veel bedrijven zijn verhuisd uit 
de Amsterdamse binnenstad of vestigden zich op Amstel Business 
Park omdat Amsterdam hun werkterrein is: groothandel voor horeca 
en bouw, autobedrijven, schoonmaakdiensten, later aangevuld met 
zakelijke dienstverlening zoals uitzendbureaus en accountants. 

De waterzuivering, het energiebedrijf, kleine 
fabrieken, later aangevuld met autobedrijven 
en groothandel voor horeca en bouw. Het 
gebied rolde vanuit het noorden uit. De 
oudste bedrijven in Amstel Business Park 
Zuid (ABP-Zuid) zijn de Makro en een 
aantal bedrijven in de Ellermanstraat. De 
tweede ontwikkelfase van het gebied vond 
plaats na de aanleg van de A10. Kantoren 
werden ontwikkeld op de zichtlocaties, 
met name in Weespertrekvaart en Entrada. 
Ook nu zijn nog niet alle kavels langs 
de A10 ontwikkeld. De derde fase van 
ontwikkeling wordt nu langzaam zichtbaar: 
de transformatie van het noordelijk deel in 
een woonbuurt, het Amstelkwartier. 

Gemeenten Ouder-Amstel en 
Amsterdam
ABP-Zuid ligt in de gemeente Ouder-Amstel. 
De grond is voor het grootste deel in 
eigendom van de gemeente Amsterdam. 
Het beheer van de openbare ruimte is 
uitbesteed aan Stadsdeel Amsterdam 
Oost. Deze complexe situatie maakt 
het voor ondernemers lastig de juiste 
contactpersonen te vinden. De verschillen 
in beleid van Amsterdam en Ouder-Amstel 
zorgen voor verschil in mogelijkheden. 
Zo is het in Ouder-Amstel mogelijk 
creatieve industrie te ontwikkelen binnen 
de bestemming bedrijven, terwijl dit in 
Amsterdam valt onder kantoren. Amsterdam 
beperkt de aanwas van hotels, maar geeft 
aan dat het mogelijkheden ziet in de regio: 
het kan in ABP-Zuid. 
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Amstelkwartier

Amstelstation

station Duivendrecht

De Nieuwe Kern

Amsterdam Arena

Dynamiek in de omgeving: 
• Het noordelijk deel van Amstel Business Park 

verandert in het Amstelkwartier
• Voor het gebied rond Weespertrekvaart heeft 

Amsterdam plannen met 80% woningbouw
• Ouder-Amstel werkt aan woningbouw in De 

Nieuwe Kern 
• De omgeving van de Arena transformeert naar 

een hoogwaardige werkomgeving.

Weespertrekvaart
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DYNAMIEK IN HET AMSTELKWARTIER: DE STAD KOMT DICHTERBIJ
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ECONOMIE
Amsterdam en bedrijventerrein Amstel Business Park zijn naar 
elkaar toegegroeid, en daarmee verandert de aard van de bedrijven 
die hier graag zitten: meer creatieve industrie en ICT, minder bouw 
en transport. De goede bereikbaarheid en de nabijheid van de stad 
zijn de belangrijkste vestigingsfactoren.

Aanbod op Funda van kantoren en bedrijfsruimte op 30 september 2015

Kantoorruimte:      31% leegstand (44.979 m2):
Joop Geesinkweg eo:    21.850 m2

Entrada:        7.025 m2

Duivendrechtsevaart / A10 14.124 m2

Ellermanstraat eo:     1.980 m2

Bedrijfsruimte:      4% leegstand (8.694 m2):
Joop Geesinkweg eo:    568 m2

Duivendrechtsevaart /A10:  5.386 m2

Ellermanstraat eo:     2.740 m2

Een echt bedrijventerrein
ABP-Zuid is gunstig gelegen ten opzichte 
van de stad Amsterdam en is goed 
bereikbaar, zowel met de auto vanaf de 
A10 als met de metro. Bedrijven op ABP-
Zuid hebben mede daarom voor vestiging 
hier gekozen en hebben een nauwe 
economische relatie met Amsterdam. De 
Spaklerweg zorgt voor de ontsluiting van 
het centrum van Amsterdam, maar ook naar 
Amsterdam Zuidoost. Met de metro is het 
centrum van de stad goed bereikbaar en het 
netwerk van treinen dat Amsterdam met de 
rest van het land verbindt. 

Bedrijven ervaren het gebied als ‘een echt 
bedrijventerrein’: een puur, monofunctioneel 
werkterrein. Zo is ’s avonds in het gebied 
weinig reuring en zijn er relatief weinig 
openbare horecagelegenheden te vinden. 
De inrichting van de openbare ruimte 
is daarbij vooral functioneel en weinig 
aantrekkelijk om er doorheen te lopen of 

langduriger te verblijven. Bovenstaande 
gaat op dit moment gepaard met een 
hoge leegstand in de kantoorgebouwen 
(circa 31 procent, afgeleid uit Funda 
bedrijvenaanbod en andere vastgoedsites 
dd 30 september 2015, eigen waarneming 
en de Basisadministratie Gebouwen 2015). 

Deze factoren en ervaringen van bedrijven 
zijn mede de reden dat er op dit moment 
relatief bescheiden huurprijzen op het ABP-
Zuid zijn. Uit een vergelijking met enkele 
andere bedrijventerreinen in en rondom 
Amsterdam blijkt dat de gemiddelde 
huurprijzen op het ABP-Zuid lager zijn dan 
bijvoorbeeld in Buiksloterham, Amstel II 
en op eenzelfde niveau liggen als Almere 
en Hoofddorp. Het feit dat huurprijzen op 
dit moment laag zijn, terwijl het ABP-Zuid 
wel dicht tegen de stad ligt, betekent 
dat het een aantrekkelijke plek is voor 
verplaatsende bedrijven uit het stedelijk 
gebied. Dit was de afgelopen jaren het geval 

en zal met de uitbreidende woningbouw in 
het stedelijk gebied ook voorlopig zo blijven.

De vijf deelgebieden van ABP-Zuid hebben 
elk een eigen economisch profiel. Er 
zijn hierbij grote verschillen tussen de 
deelgebieden, zowel in programmering als in 
dynamiek. Weespertrekvaart en Entrada zijn 
met name kantoorachtig. Aan de Spaklerweg 
is de menging groot, van groothandel tot 
kantoor. Aan de Joan Muyskenweg zijn 
de functies overwegend grootschalig, 
met uitzondering van het kantoorgebouw 
Anckesteijn. Aan de Duivendrechtsevaart 
is een menging te zien van klassieke 
bedrijven zoals de betonmortelcentrale die 
gebruik maakt van vervoer over water, en 
nieuwere bedrijven als BMW en G-Star, die 
kiezen voor de kwaliteit van de plek. Rond 
de De Flinesstraat is een concentratie van 
groothandels zichtbaar. 
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Reinier Mutsaerts 
BMW/ Mini, voorzitter VAZO, Bedrijvenvereniging Zuidoost

Voor ons is deze plek de perfecte schakel tussen klant en ons 
netwerk van bedrijven: klanten brengen hier hun auto en terwijl ze 
wachten is er wifi, koffie en croissants. De auto gaat vervolgens 
een heel eigen weg, waarbij soms andere bedrijven nodig zijn 
voor onderdelen.”

Economie van de stad
De in ABP-Zuid gevestigde economische 
activiteiten zijn nauw verbonden met de 
grootstedelijke omgeving en dynamiek. 
Ofwel omdat hun klanten (zowel 
particulieren als bedrijven) in Greater 
Amsterdam wonen of zijn gevestigd, 
ofwel omdat ze voor hun werknemers 
putten uit het aanbod aan hoogopgeleide 
urban professionals. Daarnaast is het 
imago-aspect van belang (Amsterdam als 
vestigingsplaats, 020, postcode) en is voor 
een aantal bedrijven het zichtbaar zijn vanaf 
de A10 een belangrijk vestigingsmotief. 
Voor ondernemers in de creatieve industrie 
en zakelijke diensten is het daarnaast 
interessant om bij elkaar te zitten om ‘van 
elkaar af te kijken’, samen te werken en 
elkaar aan te vullen (sharing, matching, 
learning) (Zie ook: CPB/PBL, Economie 
van de stad, 4 maart 2015). Dit vraagt 
dat de mogelijkheid tot face-to-face-
contacten wordt gefaciliteerd, en dat er 
een aantrekkelijke, inspirerende en goed 
bereikbare omgeving is waar mensen niet 
alleen kunnen komen, maar ook graag willen 
zijn. Een sterkere functiemenging en een 
aantrekkelijkere openbare ruimte zijn hierin 
cruciaal.

Aspecten als bereikbaarheid, kosten, 
beschikbaarheid personeel, nabijheid 
afzetmarkt zijn en blijven voorname 
vestigingsplaatsfactoren. Factoren die 
in belang toenemen, en met name voor 
ABP-Zuid, dat langzaam aan het verkleuren 
is naar een hoogstedelijk werkgebied, 
zijn multifunctionaliteit (naast werken 
ook horeca, winkels, voorzieningen, 
cultuur, wonen), parkeergelegenheid, en 
een aantrekkelijke openbare ruimte met 
groen en water belangrijk. Zie bijvoorbeeld 
De Feijter, Het nieuwe werken en de 
bedrijfslocatie, 2012. Dit geldt niet in gelijke 
mate voor alle deelgebieden. Zo staat rond 
de groothandels het ‘functionele’ voorop: 
klanten en leveranciers moeten er kunnen 
komen en parkeren, en het moet schoon, 
heel en veilig zijn maar veel meer ook niet. 
Hoewel met de komst van bijvoorbeeld een 
Kookfabriek ook daar de vestigingseisen 
hoger worden. 

De stad heeft er belang bij om de 
activiteiten op ABP-Zuid binnen haar 
grenzen te houden. In de eerste plaats om 
redenen van mobiliteit en duurzaamheid: 
immers, als bedrijven met veel traffic naar 
buiten trekken levert dit extra verkeer op van 
en naar Amsterdam. In de tweede plaats 
om sociaaleconomische redenen: er is op 
ABP-Zuid niet alleen een ruim maar ook een 
divers aanbod aan banen te vinden. Gezien 
de ligging van ABP-Zuid, in combinatie 
met de ontwikkeling rond en in het gebied 
zelf, is de verwachting dat de ontwikkeling 
naar een meer gemengd gebied met meer 
interactie tussen bedrijven zal doorzetten, 
in eerste instantie van noord naar zuid en 
langs de werkboulevard. Dit gaat gepaard 
met een upgrade van de gebouwde 
omgeving en openbare ruimte. Het zuidelijk 
deel volgt op de wat langere termijn, mede 
met het oog op de milieubeperkingen. Maar 
ook hier zullen door de grootstedelijke 
investeringsdynamiek en de daarmee 
gepaard gaande opwaartse druk op grond- 
en huurprijzen ruimte-intensieve activiteiten 
minder bepalend worden.

“
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zakelijke 
dienstverlening
36%

groothandel
14%

Creatief/
media/ 
leisure 
13%

Overig 
13%

Detailhandel 
12%

ICT 
12%

Activiteiten en ruimtegebruik
Bedrijventerrein ABP-Zuid kent drie soorten 
ruimtegebruik: kantoorachtig, groothandel 
en bedrijven. Ongeveer de helft van de 
gebouwen op ABP-Zuid is in gebruik als 
kantoor (Basisadministratie Gebouwen 
2015). Hier zijn de zakelijke dienstverleners 
en de ICT-bedrijven in gevestigd, maar ook 
veel van de meer creatieve bedrijvigheid 
op ABP-Zuid wordt vanachter bureaus 
verricht. Zo is er een aantal media- en 
productiebedrijven actief, die zich vooral 
bezig houdt met computermontage. Aan 
de andere kant wordt het beeld bepaald 
door detail- en groothandelsbedrijven die 

Sectorstructuur 
Het grootste deel van de bedrijven op het ABP-Zuid is actief in de zakelijke 
dienstverlening, deze bedrijven zorgen voor iets meer dan een derde van de totale 
werkgelegenheid. De zakelijke dienstverleners hebben gemiddeld ook de meeste 
mensen in dienst (23 per bedrijf). De detail- en groothandelsbedrijven zijn samen 
goed voor ongeveer een kwart van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in het gebied. 
De sectoren ICT en ‘creatief, media, leisure’ zorgen voor ongeveer 20 procent van alle 
bedrijvigheid en een kwart van de banen. 

Bedrijfsgrootte
Op het ABP-Zuid zijn momenteel 488 
bedrijven gevestigd (LISA 2014). De 
bedrijven zorgen samen voor 8.253 
banen. Met gemiddeld 17 banen zijn 
de bedrijven in het gebied van ABP-
Zuid relatief groot in vergelijking met 
bijvoorbeeld Amsterdam als geheel 
(5,5 baan per bedrijf).

zijn gevestigd aan de doorgaande wegen 
(Spaklerweg en Van der Madeweg) of bij de 
entree van het gebied (ten noorden van de 
A10). Het ruimtegebruik bij deze bedrijven 
is met gemiddeld 250 vierkante meter per 
werknemer relatief groot. Ongeveer 20 
procent van de gebouwen op het ABP-Zuid 
is in gebruik als winkel. De overige 30 
procent van de gebouwen is bedrijfsruimte, 
waarvan een deel in gebruik door winkeliers 
als opslagruimte en voor een deel ook in 
gebruik door de sectoren ‘opslag en verhuur 
van overige zakelijke diensten’. Denk daarbij 
ook aan self storage.

Verdeling werkgelegenheid over de sectoren
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Verdeling sectoren in Amstel Business Park Zuid
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Dynamiek is hoog
Gemiddelde bedrijfsgrootte 
was 19,5 is nu 16,5

Toename:
• ICT en zakelijke diensten
• Facilitaire diensten
• Creatieve industrie

Functies: economie voor de stad
Het gebruik in Amstel Business Park Zuid is divers. Op 
hoofdlijnen zijn de volgende functies in ABP-Zuid te 
onderscheiden:

Toelevering voor de stad
Nabijheid van de stad, multimodale bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid
• Horeca, groothandels voor de cafés en restaurants 
• Autobranche: verkoop, reparatie, onderhoud 
• Bouw: materialen en verhuur van materieel
• Kantoor: kantoorbenodigdheden 
• Diensten: schoonmaakdiensten, beveiliging, glazenwassers, 

opslagruimte
• Drukkerij 
• Busremise

Kantoren 
Zichtlocatie A10, optimale bereikbaarheid en parkeergelegenheid
• ICT, administratiekantoren, financiële dienstverlening 
• Media: reclame, uitgeverijen, webdesign, productiebedrijf Blue 

Circle
• Hoofdkantoren Blokker, Makro, G-Star 

Voorzieningen 
Lage huur, nabijheid van de stad, multimodale bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid
• De Kookfabriek
• Werelddansschool AVC- Terpsichoré
• 2e hands Apple Store
• Hogeschool van Amsterdam
• Evenementen/kerkgenootschap
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Dynamiek
ABP-Zuid is een dynamisch gebied. Jaarlijks 
vestigen zich gemiddeld 88 bedrijven op het 
terrein, daarmee is ieder jaar ongeveer 17% 
van de bedrijven nieuw. Daartegenover staat 
dat er ieder jaar ook relatief veel bedrijven 
vertrekken, gemiddeld 80 bedrijven per jaar. 
Het aantal bedrijven is de laatste jaren dus 
gestaag gegroeid. Datzelfde gaat op voor 
het aantal banen op het ABP-Zuid, gemiddeld 
zijn er de afgelopen 10 jaar jaarlijks 112 
werkplekken bijgekomen. 

In de afgelopen jaren is er een trend 
zichtbaar van meer creatieve en ICT-
activiteiten. Steeds meer bedrijven in 
deze sectoren vestigen zich op ABP-
Zuid. De nieuwe vestigers in deze 

sectoren zijn nog niet echte grote 
werkgelegenheidsverschaffers. De 
gemiddelde bedrijfsomvang van deze 
bedrijven is met 9 werkzame personen 
omlaag gegaan in de periode 2006-2014 
(LISA 2014). De groei in werkgelegenheid op 
het bedrijventerrein komt voor een groot deel 
bij de verschillende uitzendbureaus vandaan 
die zich in het gebied hebben gevestigd 
en enkele zorg- en beveiligingsbedrijven. 
Dit type bedrijven heeft zijn medewerkers 
niet in dienst op de locatie zelf, ze zijn 
aan het werk bij klanten. Het merendeel 
van de significante groei van ongeveer 
1.000 banen in deze sector is dus fysiek 
niet terug te vinden op het ABP-Zuid. Wel 
zichtbaar is het groeiend aantal banen de 
detail- en groothandels, in het onderwijs 

(de Hogeschool Amsterdam) en in de film, 
TV en radioproductie. Daar tegenover staat 
een verlies aan banen en bedrijvigheid in de 
bouwsector, het bankwezen en het ‘vervoer 
over land’.

Gezoneerd bedrijventerrein
Niet alle functies zijn mogelijk in ABP-Zuid. 
Als alle hinderzones van de luchthaven, 
infrastructuur en bedrijven worden 
gecombineerd lijken in het hele gebied 
geluidsgevoelige functies niet mogelijk. 
• Zware categorie bedrijven: alleen Mebin/

Beamix
• Schiphol contour 
• Snelweg en spoor

vervoer over land

bankwezen

groothandel en handelsbemiddeling

juridisch en managementadvies

beveiliging en overige zakelijke diensten

aantal bedrijven

2005
2008
2011
2015

een aantal opvallende sectorale verschillen

0             10             20             30             40            50             60             70             80            

Zuidpark
Zuidpark, het oude hoofdkantoor van V&D, is gestript en opnieuw in de markt gezet. 
De combinatie van specifieke voorzieningen zoals een daktuin en auditorium en een 
generieke casco dat naar eigen smaak is in te vullen zorgt ervoor dat Zuidpark voor 
veel partijen aantrekkelijk is. Klassieke hoofdkantoren en creatieve industrie zitten hier 
naast elkaar. 
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DYNAMIEK IN HET NOORDELIJK DEEL VAN AMSTEL BUSINESS PARK: 

CREATIEVE INDUSTRIE EN MEER STADSE SCHAAL
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Het gebruik van de stad verandert onder invloed van globale 
trends en ontwikkelingen. Ook op Amstel Business Park zijn 
veranderingen zichtbaar: ander gebruik, nieuwe functies. 

Veranderende werklocaties
Het stedelijk landschap ontwikkelt zich 
steeds meer van gescheiden functies naar 
gemengde gebieden waar werken, wonen 
en recreëren door elkaar bestaan. Dit kan 
doordat bedrijfsmatige activiteiten zich 
tegenwoordig beter laten mengen met 
wonen, ook in de meer ambachtelijke sfeer. 
Daarnaast stellen bedrijven steeds hogere 
eisen aan de kwaliteit van de omgeving. 
Een stedelijke, levendige omgeving waar 
horeca en winkels zijn en waar ook wordt 
gewoond en er sprake is van een goede 
fiets- en OV-bereikbaarheid zijn factoren die 
aan belang hebben gewonnen. De groeiende 
voorkeur bij bedrijven om zich te vestigen in 
een gemengd stedelijk milieu biedt kansen 
voor centraal gelegen (stadsverzorgende) 
bedrijventerreinen. Door intensivering 
en bouw van kwalitatief hoogwaardige 

werkruimtes bieden nieuwe gemengde 
stadswijken meer en meer werkgelegenheid 
en vestigingskansen.

Een andere trend is de toenemende 
flexibiliteit die bedrijven hanteren in hun 
strategie om sneller te kunnen groeien en 
krimpen. Een stad als Amsterdam voorziet 
in een dergelijke behoefte, die met name 
voor internationale bedrijven en werknemers 
aantrekkelijk is. De behoefte aan tijdelijke 
werkplekken neemt toe. Tot slot houdt het 
nieuwe werken ook in dat werknemers op 
steeds flexibeler werkplekken actief zijn: 
ze kunnen op kantoor op veel computers 
werken, maar kunnen dat ook vanuit huis 
doen. Dat meer mensen dat doen blijkt 
uit de werknemer-werkplekratio die in de 
laatste jaren is afgenomen van 1:1 tot 1:0,6. 
Deze trend speelt vooral in sectoren waar 

mensen op kantoor werken, zoals in de 
zakelijke dienstverlening en ICT. Beiden zijn 
groeisectoren in ABP-Zuid. 

Het nieuwe winkelen
Steeds meer consumenten kopen hun 
kleding, elektronica en zelfs boodschappen 
online. Webshops zijn de laatste jaren 
als paddenstoelen uit de grond gekomen. 
Minder fysieke klanten is voor winkels in de 
binnenstad niet altijd een pretje, getuige de 
groeiende leegstand. Maar ook webshops 
hebben ruimte nodig, bijvoorbeeld voor 
opslag en kantoor, soms gecombineerd 
met een afhaalpunt. Er ontstaat daardoor 
een overgangsgebied tussen digitaal en 
fysiek winkelen. Het komt daarbij voor dat 
een webwinkel wel mogelijkheid heeft om 
dingen te passen, maar dat er geen sprake 
is van een fysieke winkel; er kan en mag niet 

UITGAAN, WONEN EN SAMENKOMEN OP AMSTEL BUSINESS PARK
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worden afgerekend. Een ander voorbeeld is 
de telefoonaanbieder die wel kantoor kan 
houden en zakelijke diensten mag verlenen, 
maar geen winkel voor particulieren mag 
openen op een bedrijventerrein. Juist 
in deze snel veranderende wereld kan 
een bedrijventerrein een belangrijke rol 
vervullen in het bieden van betaalbare, 
tijdelijke ruimte, in het ontwikkelen 
van nieuwe concepten en fungeren als 
experimenteergebied. Op ABP-Zuid gebeurt 
dit reeds, en gezien de ligging en het feit 
dat er al relatief veel grote detailhandels- 
en groothandelszaken zijn, kan het gebied 
dergelijke functies in de toekomst nog meer 
verwachten. 

Het nieuwe wonen
Ook woonwensen zijn in transitie. 
Amsterdam is weer flink in trek, nadat er in 
de jaren ‘80 en ‘90 een leegloop was richting 
suburbane gebieden. Inmiddels trekt de 
stad naast veel expats en (internationale) 
studenten die voor een korte periode goede 
huisvesting zoeken, ook weer jonge gezinnen 
aan en blijven studenten na hun studie 
vaker in de stad wonen. De Amsterdamse 
woningmarkt biedt hiervoor momenteel te 
weinig (betaalbare) mogelijkheden. Het 
feit dat er vanuit de stad een zichtbare 
ontwikkeling is van de transitie van 
bedrijventerreinen naar meer gemengde 
woon-werkmilieus (Amstelkwartier) en dat er 
voor ABP-Zuid al enkele initiatieven bekend 
zijn (o.a. twee studentenhotels), laat zien 
dat ook ABP-Zuid al opschuift naar een meer 
gemengd stedelijk milieu. 

Leisure, uitgaan en voorzieningen
Tot slot is een trend zichtbaar waarbij het 
gebruik van een bedrijventerrein ’s avonds 
toeneemt. Dat komt door de specifieke 
kwaliteit van een bedrijventerrein: er is 
overdag bedrijvigheid, maar bedrijven 
sluiten ’s avonds en in het weekend hun 
deuren. Er zijn activiteiten die daarop 
inspringen, zoals nachtclubs en kerken. 
De lage huren, goede bereikbaarheid en 
ruigheid van het bedrijventerrein bieden 
voor deze activiteiten juist extra kwaliteit. 
In Amsterdam zijn enkele voorbeelden te 
noemen, zoals Club Radion in de voormalige 
tandartsschool of de Harbour Club in 
Cruquius en club DNA in Weespertrekvaart.
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Sectorale ontwikkelingen
Aan de hand van het ‘Global Giants’ 
(hoge groei) en ‘International Alliances’ 
(behoudende groei) scenario van het 
AEB is een vertaling gemaakt naar 
omvang en economische structuur van 
de werkgelegenheid op het ABP-Zuid in 
2025. Daaruit volgt dat kantoorgerelateerde 
activiteiten toenemen, bijvoorbeeld in de 
sectoren zakelijke dienstverlening en ICT. 
Ook horeca, onderwijs en gezondheids- 
en welzijnszorg groeien tot 2025, maar 
de mate van ontwikkeling hangt daarbij 
af van het ruimtelijk programma en van 
individuele keuzes van bedrijven (zoals 
het behoud van een vestiging van de HvA 
op ABP-Zuid). In een hoog groeiscenario 
neemt werkgelegenheid in de detail- en 
groothandelssector op het ABP-Zuid toe. 
Voor deze sectoren geldt dat in een laag 
groeiscenario de werkgelegenheid af zal 
nemen. Het aantal financiële dienstverleners 
op het ABP-Zuid, voornamelijk gevestigd in 
Entrada, neemt in beide scenario’s af. Bouw 
en industrie stagneren in beide scenario’s. 

Bedrijfsactiviteiten
Met behulp van de autonome 
ontwikkelingen op het ABP-Zuid 
(doorgerekend aan de hand van trends 
en ontwikkelingen in het verleden) en de 
confrontatie met de groeiscenario’s van 

DOORKIJK NAAR DE TOEKOMST
Dat de Amsterdamse regio (weer) in trek is blijkt uit het feit dat steeds 
meer mensen en bedrijven zich in of rondom Amsterdam vestigen. Het 
CPB en de Amsterdam Economic Board (AEB) hebben economische 
scenario’s gepresenteerd waarin de verwachting wordt uitgesproken dat 
deze trend zich ook in de komende decennia zal voortzetten. Voor het 
ABP-Zuid houdt dat in dat de immer groeiende stad steeds dichter bij 
komt, met economische en ruimtelijke gevolgen. 

de regio is het mogelijk uitspraken te 
doen over de, naar verwachting, grootste 
bedrijfsactiviteiten op het ABP-Zuid in 2040. 
In termen van werkgelegenheid gaat het om 
de volgende activiteiten: 
• Zakelijke dienstverlening. Mede 

door de aantrekkende kracht van 
bedrijfsverzamelgebouwen en de 
komst van creatieve bedrijven groeit 
deze sector. In de praktijk zal het 
bijvoorbeeld gaan om juridische en 
managementadviesbureaus, accountants 
e.d. Een algemene kanttekening is dat 
omvang van kantoorfuncties af zal 
hangen van wat er met de kantoren op 
het terrein gaat gebeuren. Als Entrada 
transformeert tot woningbouw, zullen 
er minder zakelijke dienstverleners en 
andere kantoorhoudende activiteiten op 
het ABP-Zuid te vinden zijn. 

• Creatieve industrie. Het aantal 
mediabedrijven, actief onder de noemer 
‘Film, TV en Radio’, en ICT-bedrijven 
neemt toe. Daarbij neemt ook hun 
gemiddelde omvang toe. Op dit moment 
heeft de creatieve industrie op het 
ABP-Zuid een relatief kleine gemiddelde 
bedrijfsomvang, maar met de jaren 
groeien deze bedrijven door. 

• Uitzendbureaus die algemeen actief 
zijn (voor verschillende sectoren) en 
facilitaire diensten als beveiliging, 

schoonmaak of zorg. Een kanttekening is 
hierbij op zijn plaats, de meeste mensen 
die in dienst zijn bij dit soort bedrijven 
werkt niet op de bedrijfsvestiging van het 
bedrijf zelf, maar is actief bij de klanten 
van het uitzendbureau. De ruimtevraag 
van deze bedrijven op het ABP-Zuid zelf 
is daarmee beperkt. 

• Groot- en detailhandel. Deze 
bedrijfsactiviteiten zijn reeds jarenlang 
geworteld op het ABP-Zuid en dat zal 
de komende jaren zo blijven. Met een 
groeiende bevolking kiezen meer winkels 
voor een grootschalige locatie op een 
goed bereikbare plek aan de rand van de 
stad.

Een aantal bedrijfsactiviteiten zal naar 
verwachting (verder) afnemen. Zo 
zullen meer bouwbedrijven kiezen voor 
een verhuizing van het ABP-Zuid naar 
bedrijventerreinen verder buiten de stad. 
Datzelfde geldt voor ‘opslag, dienstverlening 
voor vervoer’ en ‘vervoer over land’. 
Dergelijke bedrijfsactiviteiten vergen 
relatief grote kavels en bedrijfspanden, de 
transformatie van het ABP-Zuid naar een 
meer gemengd bedrijventerrein zorgt ervoor 
dat het voor dergelijke bedrijven minder 
aantrekkelijk is zich hier te vestigen. 
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Economisch profi el nu

Economisch profi el straks
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Bereikbaarheid en infrastructuur 
Amstel Business Park Zuid is goed 
bereikbaar met zowel het openbaar vervoer, 
als auto en fi ets. Met twee snelwegen, 
de A10 en de A2, en twee metrostations, 
Van der Madeweg en Overamstel, is het 
gebied goed ontsloten. Met de fi ets is het 
10 minuten naar station Amstel en station 
Duivendrecht grenst aan het gebied. 

De snelweg levert een contradictie van 
bereikbaarheid op. Door de ligging aan de 
snelweg is de bereikbaarheid goed, maar 
door de toestroom naar de snelweg, met 
name bij evenementen in de Arena en in de 
periode rond kerst, kan de bereikbaarheid 
tijdelijk moeizaam zijn. Voor veel bedrijven 
is de autobereikbaarheid de belangrijkste 
vestigingsfactor, maar de fi ets en 
openbaar vervoer zijn bij veel bedrijven 
een goede tweede of zelfs de eerste 
vervoersmodaliteit. 

RUIMTELIJKE OBSERVATIES
ABP-Zuid is goed bereikbaar met zowel auto, OV als fi ets. Opvallend 
is dat er weinig straten zijn. Hierdoor zijn de verschillen in 
korrelgrootte groot: soms een gebouw van bijna een hectare groot, 
aan de Ellermanstraat en Van der Madeweg ook kleinere kavels met 
individuele panden. Dat vraagt om een heel verschillende aanpak. 
Het water is de grote kans van het terrein: bijna onzichtbaar, maar het 
biedt de mogelijkheid het gebied een eigen identiteit te geven.

Grofmazig netwerk 
Opvallend is dat het stratenpatroon 
grofmazig is. De Duivendrechtsevaart knipt 
het gebied in twee delen, waardoor de 
afstanden in werkelijkheid groter zijn dan 
hemelsbreed. 

De Spaklerweg is de hoofdas waar alles 
op aantakt. Dit is een kwetsbaar systeem: 
als de Spaklerweg geblokkeerd is, kan het 
verkeer nergens heen. Veel wegen zijn 
privaat en liggen op eigen terrein, hierdoor 
is de bereikbaarheid voor anderen niet 
gegarandeerd. Met name voor langzaam 
verkeer zou een fi jnmaziger netwerk 
aantrekkelijk zijn. 

Doorgaande routes voor de fi ets
De Spaklerweg is een belangrijke route voor 
fi etsers vanuit Amsterdam Zuidoost naar 
Amsterdam. Er zijn twee doorgaande routes 
die beide door een bedrijventerrein gaan, 

naast de Spaklerweg is dat de route door 
Diemen. In oost-west richting verbindt de 
Van der Madeweg het gebied met de kern 
Duivendrecht. 

Metrostations
De twee metrostations Van der Madeweg en 
Overamstel zijn belangrijke knooppunten. 
Met deze haltes is vrijwel heel ABP-Zuid 
goed bereikbaar per openbaar vervoer. De 
omgeving van de haltes laat te wensen over. 
Het voelt onveilig, er zijn geen voorzieningen 
of functies die voor toezicht en daarmee 
een veilig gevoel kunnen zorgen. Bij de 
halte Overamstel aan de zijde van de Joan 
Muyskenweg is de situatie ronduit slecht, het 
terrein is hier gekraakt.

Duivendrechtsevaart als kans
De Duivendrechtsevaart is een belangrijke 
kwaliteit van Amstel Business Park. Tegelijk 
knipt de vaart het gebied in tweeën. Er is 

Christian de Bil
G-STAR

Wij brengen ons personeel ’s avonds met busjes naar het station; 
we vinden de route naar de metro onveilig. We zouden graag 
meer plekken in de buurt zien waar je voor de lunch even heen 
kunt lopen.” 

“
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Ger Loogman
Loogman Tanken en Wassen

Het is een verademing dat 
we hier betaald parkeren 
hebben, daarvoor was het 
een soort autokerkhof.” 

A10

A2

“

Huidige verkeersstructuur
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een langzaam verkeersbrug op de kop bij 
de Amstel en een autobrug parallel aan de 
metro, maar deze route is slecht aangesloten 
op het hoofdwegennet en daarmee niet goed 
bruikbaar. De betoncentrale van Mebin en 
Beamix maakt nog gebruik van het water als 
aanvoerroute van zand en grind (130.000 ton 
op jaarbasis). De vaart moet daarom goed 
doorvaarbaar blijven, bruggen moeten hoog 
zijn of te openen.Sterker nog, het bedrijf zou 
het vaarwater graag breder en dieper willen 
hebben om grotere schepen af te kunnen 
handelen.

De vaart heeft de potentie om uit te groeien 
tot de verblijfskwaliteit van het gebied. Nu is 
het water nauwelijks te ervaren: de kades zijn 
geprivatiseerd of in gebruik genomen door 
woonboten. Alleen aan de Pieter Braaijweg 
is een deel van het water bereikbaar. Met 
name de koppen van de vaart aan de Van 
der Madeweg en Spaklerweg zijn in potentie 
aantrekkelijke verblijfsplekken. Op beide 
plekken liggen woonboten met een tuin op de 
kade, zodat het water niet bereikbaar is. 
De Willem Fenegastraat kan een prachtige 
langzaam verkeerverbinding worden langs de 
vaart tussen de Amstel en het hart van ABP-
Zuid. Hiervoor moet de kade weer openbaar 

worden gemaakt en onder de A10 verbonden 
worden met het zuidelijk deel van de vaart. Op 
deze manier wordt ABP-Zuid verbonden met 
de omgeving (Amstelkwartier) en visueel met 
de oostzijde van de Duivendrechtse Vaart. 

Ondernemers zien de kansen van het water: 
bereikbaarheid over water, verblijfskwaliteit, 
uitzicht, een plek waar je graag met je 
bedrijf wilt zitten of gebruik van wilt maken. 
Amsterdam werkt aan het beter bruikbaar 
maken van de kade aan de westzijde van de 
vaart: er staat een langzaamverkeersbrug over 
de noordelijke dwarsvaart in de planning. 
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Marc Klok 
De Kookfabriek, bestuurslid OVOA, Ondernemersvereniging OuderAmstel

In ons bedrijf kunnen mensen met een groep koken, van 2 tot 
200. Hospitality, gastvrijheid, is één van de kernwaarden van 
mijn bedrijf. Ik zou graag zien dat ik mijn gasten met de boot kan 
verwelkomen om het uitje compleet te maken.”

“
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Vestigingsfactoren
ABP-Zuid heeft geen duidelijk profiel. 
Belangrijke vestigingsfactoren zijn 
de nabijheid van de stad, de goede 
bereikbaarheid en de lage huren. Al 
jarenlang is het een functioneel no-
nonsense bedrijventerrein, bedrijven kiezen 
voor dit gebied op praktische gronden. Als 
ze er eenmaal zitten blijven ze graag: de 
locatie en bereikbaarheid zijn ideaal. 

Daar staat tegenover dat het gebied 
wat sleets oogt: de openbare ruimte, 
straatnamen en beperkte infrastructuur 
maken een armoedige indruk. Nu de 
stad steeds dichterbij komt en zowel 
aan de noordzijde als de zuidzijde van 

IMAGO EN UITSTRALING
De uitstraling van het gebied is ondermaats, daar zijn de 
ondernemers het wel over eens. De bewegwijzering is vies en ‘s 
avonds is het niet fijn fietsen. Maar de bedrijven hebben zelf ook 
weinig uitstraling naar buiten toe. Het terrein heeft geen specifiek 
imago: het is goed bereikbaar en niet te duur. Maar ook niet 
speciaal. 

ABP gewoond wordt of gaat worden is 
het wenselijk dat het terrein prettiger en 
veiliger wordt om doorheen te lopen en te 
fietsen. De metrostations, plekken waar 
mensen normaal gesproken welkom worden 
geheten in het gebied, maken een versleten 
indruk. Ook de directe omgeving van de 
metrostations is doods.

Uitstraling
Bedrijven zijn vaak van de weg afgekeerd 
of met hekken van de weg gescheiden. 
Opvallend is de oostzijde van de Joan 
Muyskenweg, waar zowel drukkerij PCM als 
Gstar een volledig gesloten gevel aan de 
straat hebben. Bedrijven lijken zich meer 
bewust te zijn van de binnenkant dan van 

Jan Huijbregts 
Connecting Concepts, voorheen eigenaar Zuidpark

Dit gebied kan uitgroeien tot het ruige zusje van de Zuidas: hier 
geen banken en advocatenkantoren, maar creatieve industrie die 
de schoonheid van de betonmortelcentrale kan waarderen. De 
combinatie van A10 en Duivendrechtsevaart maakt deze locatie 
uniek.”

de buitenkant. Begrippen als hospitality 
staan hoog in het vaandel, maar zijn niet 
herkenbaar aan de buitenkant. Door deze 
combinatie van factoren zijn er geen ogen 
op de weg en is er weinig levendigheid. Ook 
een café of lunchroom is niet te vinden. 
Hierdoor is het niet prettig te fietsen of te 
lopen op het terrein, met name ’s avonds.

Een goed imago hangt samen met de 
kwaliteit van de plek, de bedrijven die 
er zitten, en de zachte factoren zoals 
het gevoel van veiligheid. Gemeente en 
bedrijven kunnen samen werken aan een 
verbeterd imago dat meer recht doet aan de 
kwaliteiten van zowel locatie als bedrijven. 

“
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Maik Hewitt 
MAKRO

“We zitten hier al jaren, en we 
zitten hier goed. Onze klanten 
zijn er in alle soorten en maten: 
van de voetbalkantine tot een 
groot bedrijf. Een bezoekje aan 
de Makro is ook een beetje 
een uitje: veel mensen komen 
samen.”

Economie voor de stad
Een groot deel van het gebruik van het 
terrein is een wezenlijk onderdeel van 
de economie van de stad: toelevering 
voor de stad, voorzieningen en een deel 
van de kantoorachtige functies. Het is 
van belang voor de stad dat er ruimte 
blijft voor dergelijke functies, omdat ze 
onderdeel zijn van de economische keten. 
De economie van de stad is ook voor de 
toekomst van ABP-Zuid een sterke functie, 
zeker nu er in de stad steeds minder plek 
komt voor bedrijven, denk bijvoorbeeld aan 
de veranderingen in de Houthavens, op 
Cruquius en in Buiksloterham. 

De stedelijke dynamiek is tegelijkertijd 
niet te ontkennen. Wonen rukt op, 
zowel in het Amstelkwartier als in het 
Weespertrekvaartgebied. De aanwezigheid 
van goed openbaar vervoer kan beter benut 
worden. Delen van ABP-Zuid zullen volledig 
werkgebied blijven vanwege veiligheids- en 
geluidsnormeringen, onder andere van 
Schiphol. Voor andere delen is verkleuring 
en verdichting aan de orde, zeker gezien de 
horizon van deze visie tot 2040.

CONCLUSIE
Amstel Business Park is goed bereikbaar en ondertussen onderdeel 
van de stad. Er zijn kansen voor verdichting en verkleuring, zowel 
vanwege de dynamiek rondom het gebied als vanwege de dynamiek 
in het gebied zelf. Er zijn kansen om het gebied aantrekkelijker te 
maken: het water, het groen op de hoofdassen, meer ruimte voor 
voorzieningen.

Gebied met twee snelheden
We zien dat het gebied twee typen bedrijven 
kent, die ook ruimtelijk enigszins geclusterd 
zijn. Enerzijds zijn daar de functionele 
gebruikers, zoals de groothandel rondom 
de De Flinesstraat, bedrijven die er 
van oudsher zitten en vaak uit de stad 
afkomstig zijn. Anderzijds is de opkomst 
te zien van creatieve bedrijven zoals G-Star 
en mediabedrijven, en nieuwe concepten 
zoals Zuidpark. De nabijheid van de stad 
wordt herkend en leidt tot een ander 
gebruik. Dit levert ook andere werknemers 
op: zij gaan met de fiets, en willen wel eens 
buiten de deur iets eten of drinken. Het 
voorzieningenniveau blijft achter. 

De twee snelheden kunnen naast elkaar 
bestaan: de een hoeft zich niet te spiegelen 
aan de ander. Wel zal er sprake zijn van 
invloed: als de transformatie hard gaat, 
heeft dat invloed op de grondprijzen en 
daarmee ook op de traditionele bedrijven. 
De visie is er op gericht beide te faciliteren, 
en niet de een te laten lijden onder de ander.
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AMBITIE: VAN 
BEDRIJVENTERREIN 
NAAR 
WERKSTAD OVERAMSTEL
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Werken centraal
In de werkstad staan de functies centraal die 
onderdeel zijn van de stedelijke economie: 
de toelevering aan de stad, de creatieve 
industrie, de dienstverlening. Werken in 
de stad is essentieel voor een duurzame 
en economisch vitale stad. Hierin zijn alle 
vormen van gebruik geïntegreerd, waardoor 
de lijnen kort zijn en het verlies beperkt, 
zowel in tijd als in afstand. De ontwikkeling 
van ABP-Zuid naar een werkstad vraagt 
om meer ontmoetingsmogelijkheden, 
hogere ruimtelijke kwaliteit en meer 
menging met andere functies. Ten 
noorden van de A10 maakt wonen daar 
deel van uit. Wonen is daarbij geen doel 
op zich, maar een verrijking van het 
programmatische spectrum. Het gaat om 
functies die bijdragen aan de levendigheid 
en verblijfskwaliteit, zowel overdag als ’s 
avonds.

Door verdichting kan het werken worden 
geïntensiveerd. Er is een verschuiving 
zichtbaar van grootschalig, extensief gebruik 
naar kleinschaliger, intensiever gebruik. 
Bijvoorbeeld de groei in ICT en creatieve 
industrie passen in dit beeld. Hiermee neemt 
het aantal arbeidsplaatsen toe en daarmee 
de gebruiksintensiteit van het gebied. Om 
deze intensivering en op termijn menging 
van functies mogelijk te maken worden 

WERKSTAD OVERAMSTEL
Op ABP-Zuid zijn stad en bedrijventerrein naar elkaar toe gegroeid. 
Dat vraagt om een nieuwe ambitie: een meer hoogstedelijke 
omgeving waarin het werken centraal staat, aantrekkelijker, 
veiliger, in staat om de verandering in zich op te nemen en daarmee 
duurzamer. Die transformatie komt tot uitdrukking in de werktitel 
Werkstad Overamstel: geen bedrijventerrein maar een stuk stad 
waarin werken de belangrijkste functie is. 

geen nieuwe vergunningen afgegeven voor 
zware bedrijfscategorieën. Andere functies 
gaan niet ten koste van werken, maar komen 
erbij. Bij deze verdichting horen ook andere 
vormen van intensief ruimtegebruik, zoals 
compactere parkeeroplossingen. 

Het deel van ABP-Zuid ten zuiden van de 
A10 leent zich niet voor geluidsgevoelige 
functies vanwege de A10, de milieucirkel van 
de betonmortelcentrale (hindercategorie 4) 
en de aanvliegroute van Schiphol. Daarmee 
is werken in het zuidelijk deel voor de lange 
termijn gegarandeerd. Om de ruimte rond 
station Duivendrecht voor werken te kunnen 
benutten is het denkbaar de kantoorfunctie 
aan de A10 (Joop Geesinkweg e.o.) en 
Entrada op termijn te verkleuren naar wonen. 
Daarmee komt er kantoorprogramma vrij 
dat rond station Duivendrecht kan worden 
ingezet. 

Flexibiliteit
De veranderingen in het werken gaan hard. 
ABP-Zuid is bij uitstek een plek voor nieuwe 
vormen van werken en experimenten. De 
creatieve industrie wordt soms als kantoor, 
soms als bedrijf gezien. Dit onderscheid 
is niet langer bruikbaar voor een stedelijk 
bedrijventerrein: bureauwerk, opslag en 
productie lopen door elkaar. Dit vraagt om 
verruiming van mogelijkheden, waarbij 

ontwikkelingen worden beoordeeld op hun 
bijdrage aan de stad, de duurzaamheid en 
aansluiting bij de markt. 

Een tweede trend is de verschuiving van 
(groot)handelsbedrijven naar grootschaliger 
locaties naar de randen van (binnen)
steden. Er is voor een aantal branches, 
zoals de autobranche, ruimte nodig voor 
de verkoop aan particulieren. Er moet 
beleid worden ontwikkeld wat wel en niet 
toegestaan wordt. De verschuiving naar een 
meer stedelijk programma impliceert ook 
een verruiming van de mogelijkheden voor 
horeca en (detail)handel. 

Een sterk ruimtelijk raamwerk
Om ABP-Zuid een intensiever, 
toekomstbestendig onderdeel van de 
stad te laten worden, is een aantal 
aanpassingen nodig. De hoofdstraten en 
het water hebben de potentie uit te groeien 
tot de stedelijke dragers: de entrees, de 
hoofdstructuur en de kwaliteitselementen 
van de werkstad. Investering in de straten 
is een investering in de toekomst: de 
straten zijn het meest stabiele onderdeel 
van de stad, ze liggen honderden jaren op 
dezelfde plek. Het netwerk moet worden 
uitgebreid en versterkt om de transformatie 
en verdichting van de komende decennia 
te kunnen accommoderen. Daarnaast 
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wordt het ABP-Zuid beter aangesloten op 
de snelweg door de aanleg van een nieuwe 
afslag van de A2 die de richting van en naar 
Utrecht verbindt met de Van der Madeweg. 

De wisselwerking tussen bebouwing en 
straat, privaat en publiek is de essentie 
van de stad. Om de ambitie van werkstad 
waar te maken moeten de mogelijkheden 
op de kavel worden verruimd en moeten 
eisen worden gesteld aan bebouwing en 
gebruik. Aan de hoofdassen, de Spaklerweg, 
een deel van de Holterbergweg en op 
termijn de Joan Muyskenweg, en rond de 
metrostations zijn functies met uitstraling 
gewenst. Deze hoofdassen vormen de 
verbinding tussen Amsterdam Zuidoost en 
Amsterdam, en straks ook met De Nieuwe 
Kern. 

Opgave
• Van bedrijventerrein naar werkstad: 

aantrekkelijk, veilig en duurzaam voor 
bedrijven, werknemers, klanten en 
passanten

• Ontwikkelmogelijkheden vergroten: 
verdichten, verkleuren

• Netwerk: verbeteren en verbinden op 
stedelijke schaal

• Ruimtelijk en functioneel versterken OV-
knooppunten

ABP-Zuid ligt midden in 
het stedelijk gebied
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Huidige situatie
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Impressie toekomstige situatie: de werkstad biedt 
veel mogelijkheden voor intensivering. De groene 
hoofdassen vormen een duidelijk adres. Het water 
wordt een identiteitsdrager en aantrekkelijke route 
voor voetgangers en fi etsers.
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CONTRAST TUSSEN INDUSTRIE EN SCHOON WERKEN: ZÜRICH-WEST

In Zurich West staan de afvalcentrale en kantoren naast elkaar. Ook de betonmortelcentrale 
aan de Van der Madeweg is geen belemmering voor andere vormen van werken. Sterker nog: 
de silo is een blikvanger die goed past bij het wat ruigere karakter van de werkstad. 

VOORZIENINGEN EN CREATIEVE INDUSTRIE: ÎLE DE NANTES

De creatieve industrie vraagt om andere plekken en kwaliteiten: minder formeel, meer gericht op 
onderling contact. Die kwaliteiten worden nu vooral in de gebouwen gerealiseerd, zodat het contact zich 

beperkt tot de partijen binnen een cluster. Meer open naar buiten geeft meer kans op dynamiek. 
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FUNCTIEMIX DRAAGT BIJ AAN DE WERKSTAD: HAMBURG

Functies als hotels, voorzieningen en in beperkte mate wonen dragen bij aan de 
levendigheid van de werkstad. Het gebied wordt aangenamer om te verblijven, 
niet alleen voor werknemers maar ook voor bezoekers en passanten. 
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VERDICHTEN MET PARKEREN: ÎLE DE NANTES

Ook het parkeren kan veel ruimte efficiënter. Niet iedereen zijn 
eigen parkeerveldje naast de voordeur op eigen terrein, maar 
samen nadenken over een ruimtesparende parkeeroplossing.

VERDICHTEN MET TORENS: ZÜRICH-WEST

Combinatie van oud en nieuw, waarbij de hoogte niet 
geschuwd word. Langs de Spaklerweg is een beeld als dit 
aantrekkelijk. Menging van hoog en laag, verschillende 
functies naast elkaar. Intensivering van het gebruik, want 
alleen platte dozen is zonde van de ruimte. 
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TRANSFORMEREN VAN BESTAAND VASTGOED: ÎLE DE NANTES

Een jaren 70 kantoor met een gevel van grindbeton lijkt misschien een hopeloos 
gebouw, maar als de basis goed is kan er veel. Zuidpark is daarvan een mooi 
voorbeeld. Inspiratie voor de kantoren aan de A10?

TOEVOEGEN VAN NIEUWE TYPOLOGIEËN: ÎLE DE NANTES

Andere gebouwtypen, kleiner of juist groter dan het huidige aanbod, 
zorgen voor variatie en daarmee ook voor meer diversiteit in gebruik. 
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CONTACT MET HET WATER: HAMBURG

Contact met het water geeft gevoel van ruimte 
en landschappelijke kwaliteit in de stad. Ook een 
industrieel kanaal zoals Duivendrechstevaart kan 
die kwaliteit geven. Woonboten passen daar best 
bij, mits de kade openbaar is en bruikbaar voor 
iedereen. 
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CONTACT MET DE STRAAT: ZÜRICH-WEST

Adressen aan de straat zorgen voor levendigheid en ogen op straat. Dat maakt de straat 
aantrekkelijker en veiliger voor voetgangers en fietsers. Dat kan gewoon de voordeur zijn, 
maar ook horeca, een etalage. Wat doen bedrijven eigenlijk? Dat mag gezien worden!
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VERBLIJVEN: ZÜRICH-WEST

Bijzondere verblijfsplekken die passen bij het karakter van de 
werkstad: ruig of juist heel groen, met eenvoudige middelen. 
Ook als er geen mensen zijn een bijzondere plek. 
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NIEUWE INFRASTRUCTUUR ALS KATALYSATOR: 22@ BARCELONA

In Barcelona is de diagonaal doorgetrokken tot aan de zee. Dit is een katalysator 
geweest voor een achtergesteld stadsdeel. Goed verbonden met de stad, een 
duidelijk adres: dat kan de Joan Muyskenweg ook worden.
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Zeven thema’s
Economische duurzaamheid wil zeggen 
het op peil houden, dan wel creëren van de 
vestigingskwaliteit. Als de bedrijfsomgeving 
op orde is, presteren ondernemingen 
beter en zullen ze eerder geneigd zijn om 
in hun bedrijfspanden en -omgeving te 
investeren. Voor ABP-Zuid gaat het denken 
over duurzaamheid verder: de ambitie 
werkstad vraagt om een integrale aanpak. 
De zeven thema’s die we hier hanteren om 
duurzaamheid te omschrijven zijn energie, 
mobiliteit, materialen/afval, water, groen/
biodiversiteit, ruimtegebruik en sociale 
duurzaamheid. Veel van de thema’s zijn 
vooral effectief als ze op de schaal van een 
buurt of stad worden toegepast, maar op 
kavelniveau zijn ook goede resultaten te 
behalen. We maken daarom onderscheid 
tussen de thema’s waar op gebiedsniveau op 
wordt ingezet en de thema’s die met name 
op de kavel kunnen worden toegepast. 

Duurzaamheid op gebiedsniveau
De thema’s energie, water en afval zijn 
thema’s die specifiek onderzoek vergen om 
de haalbaarheid van verduurzaming vast te 
stellen. Het thema water lijkt voor ABP-Zuid 
interessant: de Duivendrechtsevaart biedt 
kansen en de aanwezigheid van Waternet 
in het noordelijke deel van ABP maakt het 
aantrekkelijk dit gebied als pilot in te zetten. 

WERKSTAD MET TOEKOMST
Een visie op ABP-Zuid voor 2040 is erop gericht een gebied te 
maken met toekomst, dat in staat is in te spelen op veranderingen 
en bewust werkt aan vermindering van de belasting op de 
omgeving. Er wordt gewerkt aan een robuuste hoofdstructuur en 
een agenda voor de kavels, die inspireert tot duurzaamheid op 
kavelniveau. 

Voor ABP-Zuid wordt op gebiedsniveau in 
ieder geval ingezet op de thema’s:

Mobiliteit 
De werkstad is goed bereikbaar met 
openbaar vervoer. De haltes liggen 
strategisch in het gebied en zijn daarmee 
gebiedsdekkend. Het verbeteren van 
de directe omgeving van de stations en 
goede routes naar de haltes zijn cruciale 
onderdelen om het gebruik van het 
openbaar vervoer te verbeteren, zeker in de 
avonduren.

Een ander punt is het toenemend gebruik 
van de fiets. Dit vraag om prettige, 
veilige routes en goede verlichting. De 
hoofdinfrastructuur moet op orde zijn en 
in het gebied is een fijnmaziger stelsel van 
straten gewenst om de bereikbaarheid voor 
langzaam verkeer te verbeteren en onnodig 
omrijden te voorkomen. 

Ruimtegebruik
Ruimte is een schaars goed, waar 
zorgvuldig mee moet worden omgegaan 
door te verdichten en te zorgen voor een 
goede functiemix zodat het gebied ook 
buiten de traditionele werktijden wordt 
benut. In ABP-Zuid is nog veel te winnen 
als het gaat om intensief ruimtegebruik: 
de bebouwing is vaak eenlaags, parkeren 

neemt veel ruimte, gebouwen staan ‘s 
avonds en in het weekend leeg. Ook aanpak 
van leegstand door transformatie hoort 
hierbij. Flexibiliteit is hierbij een kernbegrip: 
door (functie)verandering in gebouwen 
mogelijk te maken gaan gebouwen eeuwen 
mee in plaats van decennia. 

Groen
ABP-Zuid wordt gekenmerkt door weinig 
groen: de straatbomen op de hoofdwegen 
kennen slechte groeiomstandigheden, 
op de kavels is veel verharding en 
parkeren aanwezig. Vergroening van de 
hoofdinfrastructuur dient twee doelen: de 
straten krijgen een prettig verblijfsklimaat, 
het groen zorgt voor schaduw en afkoeling 
en remt de wind. Daarnaast is inzetten op 
de hoofdinfrastructuur gunstig vanwege 
het verbindende karakter van de straten, 
waardoor doorgaande ecologische 
structuren kunnen ontstaan. 

Sociaal 
De samenhang in ABP-Zuid is beperkt. 
Het is ieder voor zich op zijn eigen kavel. 
Dat heeft zijn weerslag op verschillende 
thema’s: 
• Er zijn geen verblijfsplekken in de 

openbare ruimte, ondernemers worden 
niet uitgenodigd het gebied te gebruiken, 
bijvoorbeeld in de lunchpauze. 
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• Het parkeren is per kavel geregeld, 
daardoor zijn er vaak te veel 
parkeerplaatsen en zijn de terreinen 
verhard.

• Er is geen of weinig samenwerking 
tussen bedrijven, terwijl er bedrijven zijn 
die in dezelfde branche zitten en van 
elkaars aanwezigheid gebruik kunnen 
maken.

• Bedrijven sluiten zich af van de straat, 
het gevoel van veiligheid is daardoor 
laag. 

De opgave op gebiedsniveau is het maken 
van meer verblijfsplekken en het trekken 
van voorzieningen naar het gebied. Door de 
bebouwingsmogelijkheden op de kavels te 
vergroten kan het gebied intensiever worden 
gebruikt, waardoor het draagvlak voor 
voorzieningen en de levendigheid van het 
gebied toeneemt.
 
Agenda op kavelniveau
De ondernemers op ABP-Zuid worden 
uitgedaagd mee te doen aan het 
verduurzamen van het gebied. Dat kan 
alleen als maatregelen niet alleen duurzaam 
zijn, maar ook economisch rendabel. Het 
vergroten van de ontwikkelmogelijkheden 
op de kavel gaat daarom hand in hand 
met verduurzaming. Hierbij is het doel niet 
om één specifiek onderdeel te versterken, 

maar de ondernemers een keuze te geven 
waarmee ze maatregelen kunnen toepassen 
die aansluiten bij hun business model. Door 
de ondernemers een lijst van mogelijke 
maatregelen aan te bieden worden 
ondernemers gestimuleerd en op nieuwe 
ideeën gebracht. Voor de bedrijven is dat nu 
vrijwillig, bij herontwikkeling op de kavel kan 
verdichting worden gebruikt als aanleiding 
voor een meer duurzame ontwikkeling. 

Voor alle thema’s is een hiërarchie aan te 
wijzen, waarbij de ladder van Lansink als 
voorbeeld dient. Deze is opgesteld voor 
afvalstromen, maar is ook te vertalen naar 
de andere thema’s. Het meest duurzame 
is preventie en vermindering van gebruik. 
Daarna volgen hergebruik van het materiaal 
en recycling, omzetting naar energie en 
daarna de minst duurzame oplossingen 
zoals storten.

Energie 
• Vermindering van energiegebruik door 

isolatie
• Duurzame energieopwekking op 

kavelniveau (zon)

Mobiliteit
• Verminderen van mobiliteit (thuiswerken)
• Stimuleren van werknemers in gebruik 

van duurzaam vervoer 

• Bevorderen duurzame vormen van 
goederenvervoer en samenwerking

Ruimtegebruik
• Verdichten (horizontaal, verticaal) 
• Ruimte efficiënt parkeren
• Mogelijk maken functieverandering/

menging
• Aanpak leegstand 

Materialen/afval
• Vermindering materiaalverbruik en afval 

(in de bouw, maar bv ook papier)
• Gerecyled materiaal/ herbruikbaar 

materiaal (in de bouw, maar ook printers, 
toners etc.)

• Duurzame inzameling tbv hergebruik

Water
• Vermindering watergebruik (vacuüm 

toilet)
• Hergebruik water (grijswater systeem)
• Opvang/vertraging van hemelwater 

(groene daken, regenton)

Groen
• Vergroenen terrein tbv omzetting van CO2

Sociaal
• Verminderen gebruik door samenwerking 

(parkeren, ruimte, materialen)
• Sociaal ondernemerschap

De ladder van Lansink - de afvalhiërarchie

 A. preventie

 B. hergebruik

 C. recycling

 D. energie

 E. verbranden

 F. storten
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DUURZAME ONDERNEMERS
Bedrijven geven hun eigen invulling aan duurzaamheid. In de werkstad is een aantal 
bedrijven gevestigd dat zich richt op elektrisch vervoer. De daktuin op Zuidpark is 
vooral gericht op ontmoeting tussen de verschillende bedrijven, en levert tegelijk 
producten. BMW heeft zonnepanelen, G-STAR is bezig met een programma om 
plastic uit de oceanen te halen, MEBIN verwerkt (afval)materialen (bijvoorbeeld 
hoogovenslakken) om er beton van te produceren en hergebruikt interne reststromen 
zoals spoelwater in volgende productieprocessen. 
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SAMENHANG IN DE 
WERKSTAD
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VISIE OP HET PROGRAMMA
De naam Werkstad Overamstel zegt het al: werken staat hier 
centraal. Maar het nieuwe werken heeft behoefte aan meer dan 
alleen bedrijfshallen en kantoorvloeren. Het zoeken is naar een 
goede mix van programma dat zorgt voor een levendig werkgebied 
dat in staat is mee te veranderen met de behoeftes van de tijd. 

Werken
De bedrijven en voorzieningen op ABP-
Zuid veranderen, niet alleen in aard van 
de activiteiten, maar ook wat betreft 
spreiding over de dag en samenhang. De 
moderne ondernemer zit niet in zijn eentje 
in zijn kamer dingen te maken, maar zoekt 
interactie en samenwerking. De ambitie 
is dat ABP-Zuid als werkstad meer een 
samenhangend ecosysteem gaat worden.
Wanneer er meer horeca en leisure bijkomt, 
de interactie tussen bedrijven toeneemt 
en het prettiger wordt om in het gebied te 
verblijven, gaat de dynamiek richting een 
16-uurseconomie. Hierdoor wordt het leuker 
en veiliger en wordt de binding van de 
gebruiker met het gebied groter.

Het onderscheid tussen kantoren, bedrijven 
en creatieve industrie is nauwelijks meer 
te maken. Creatieve bedrijven zitten in 
een oude bedrijfshal achter een laptop, 
webshops werken vanachter de computer, 
maar hebben ook een opslag of een 
werkplaats nodig. Het werken kan niet 
meer in hokjes worden gestopt. Dit vraagt 
beleidsruimte en mogelijkheden om te 
experimenteren. Uitgangspunt hierbij is dat 
de bedrijvigheid een belangrijk onderdeel 
blijft van de werkstad, en niet wordt 
weggedrukt door kantoorachtige functies. 

Hotels en voorzieningen
Een aantrekkelijke werkstad ontstaat 
wanneer er levendigheid overdag is, maar 
ook ‘s avonds en in het weekend. Dat maakt 
dat het gebied prettig is om te werken, 
maar ook om door heen te gaan. Er zijn nu 
nauwelijks plekken voor een broodje of een 
kop koffie. 

Er wordt ruimte gegeven aan voorzieningen 
die bijdragen aan de levendigheid en 
gastvrijheid van het gebied zoals horeca, 
kiosken, leisure. Voor hotels en andere 
functies die levendigheid kunnen brengen 
moet vooral worden gezocht langs de 
hoofdassen Spaklerweg, Joan Muyskenweg 
en Van der Madeweg. Daarnaast 
zijn er plekken, bijvoorbeeld aan de 
Duivendrechtsevaart, die aantrekkelijk zijn 
om te verblijven en daarom gunstig zijn voor 
voorzieningen. Een derde mogelijke locatie 
voor voorzieningen is rond de metrohaltes, 
waar de bezoekersstromen groot zijn. 
Voorzieningen die intern gericht zijn, 
beperkt toegankelijk en beperkt geopend, 
zoals bijvoorbeeld kerken, dragen weinig bij 
aan de werkstad.

Wonen
Wonen is een functie die veel eisen stelt aan 
de omgeving en een sterke rechtspositie 
heeft. Het toevoegen van wonen in de 
werkstad is geen doel op zich, maar helpt 
om de juiste condities te creëren die 
passen bij een levendige werkstad, zoals 
voorzieningen dat ook doen. Menging 
van wonen en werken zorgt voor activiteit 
op andere momenten van de dag en voor 
meer betrokkenheid bij de leefomgeving. 
Zo ontstaat het ecosysteem voor het 
nieuwe werken. Het gaat om specifieke 
doelgroepen die het rauwe randje van een 
werkgebied kunnen waarderen en zoeken 
naar een specifiek woonmilieu. 

Ten noorden van de A10, met name aan de 
Duivendrechtsevaart, zijn de condities voor 
stedelijk wonen te creëren. Het zoeken is 
naar specifieke woonconcepten die passen 
in de werkstad: wonen en werken door en 
naast elkaar,  ruimte voor lofts of bijzondere 
woonvormen. Ook zijn er mogelijkheden in 
meer tijdelijke vorm: studentenwoningen, 
short stay etc. Wonen blijft in omvang in 
balans met het werken. 
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Schipholcontour LIB: 
Geen geluidsgevoelige functies mogelijk

Amstelkwartier:
woningbouw

Weespertrekvaart 
Noord: woningbouw

 Visie op het programma:

  Tussen metro en A10: werkstad met ruimte 
voor wonen: werken, stedelijke functies en 
woningbouw.

  Langs de hoofdassen ten zuiden van de A10: 
stedelijke functies met gezicht naar de straat, 
geen ruimte voor woningbouw.

  Bijzondere plekken aan het water: 
 verblijven, stedelijk programma. 

  Weespertrekvaart Zuid en Entrada: aansluiten 
bij Weespertrekvaart noord, transformatie 
naar wonen mogelijk.

  Hoogwaardig werken en voorzieningen bij 
station Duivendrecht.

Mebin: 
categorie 4/5 bedrijf

Ten zuiden van de A10 maken de 
milieueisen wonen onwenselijk vanwege  
de aanvliegroute van Schiphol en de 
bedrijfsvoering in het werkgebied. 
Daarnaaast is er behoefte aan voldoende 
ruimte voor het werken. Dat betekent ook 
dat de woonboten ten zuiden van de A10 
niet passen in de visie.

Aan de oostkant van het spoor in het 
gebied Weespertrekvaart en Entrada is een 
substantiële omslag naar wonen voorstelbaar. 
In het Amsterdamse deel wordt al hard 
gewerkt aan woningbouw met de verkoop 
van de voormalige Penitentiaire Inrichting 
Amsterdam Over-Amstel (Bijlmerbajes) als 
belangrijk onderdeel. Hier zal het werken 
ondergeschikt zijn aan het wonen. Op termijn 
kan dit ook voor Weespertrekvaart-Zuid en 
Entrada aan de orde zijn. 
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Straatoriëntatie
Met name bij grote kavels is de oriëntatie 
op de straat vaak beperkt vanwege de 
functionele, intern gerichte organisatie. Een 
actieve aanpak van plekken met een slechte 
of ontbrekende straatoriëntatie komt de 
leefbaarheid en veiligheid van ABP-Zuid 
ten goede. Verbeteringen kunnen worden 
gekoppeld aan een beloningssysteem, 
bijvoorbeeld door het bieden van ruimere 
kaders voor ontwikkeling of het inzetten 
van gemeentelijke grond voor bijvoorbeeld 
het opschuiven van de rooilijn bij 
herontwikkeling. In een beeldkwaliteitplan 
kunnen specifieke regels worden gesteld 
aan de oriëntatie van de gebouwen op 
de straat, hoe om te gaan met de positie 
van entrees, de plint, straathoeken en het 
bouwen in de rooilijn. 

Kavelindeling en erfafscheiding
De functionele indeling van de kavel is 
vaak zeer bepalend voor de beleving 
vanaf de straat. Logistiek en parkeren op 
eigen terrein zijn met hekken van de straat 
afgeschermd, waardoor een vijandig beeld 
ontstaat. Hekwerken scheppen letterlijk 
een barrière tussen de gebruiker van de 
openbare ruimte en de ondernemingen 
hieraan. Een onwenselijke situatie in de 
transitie naar werkstad waar juist interactie 
een belangrijke rol speelt. Vaak kunnen 
hekwerken worden voorkomen door een 
andere organisatie van de kavel waarbij 
de bebouwing zelf als afscheiding dient. 
Buitenopslag, parkeren voor personeel, 
expeditie kan worden onttrokken aan het 
zicht door deze achter op het perceel 
te plaatsen. Ook nadenken over een 
collectieve vorm van parkeren kan het beeld 
en het ruimtegebruik verbeteren. 

Kwaliteit openbare ruimte
Met de visie heeft de gemeente tot 
doel om niet alleen een kader te bieden 
voor ontwikkelingen, maar ook het 
gebied een kwaliteitsimpuls te geven. 
De werkstad moet dag en nacht prettig 
zijn om te verblijven en doorheen te 
wandelen of fietsen. Herinrichting van 
de openbare ruimte is hiervoor een 
belangrijk middel. Belangrijke locaties waar  
verloedering moet worden tegengegaan 
zijn bijvoorbeeld de metrohaltes, maar 
ook de Duivendrechtsevaart waar de 
kadebebouwing van de woonboten het 
beeld bepaald. Daarbij hoort ook de ambitie 
om meer openbare ruimte te maken, hekken 
te verwijderen en de toegankelijkheid te 
vergroten. 

VISIE OP DE RUIMTELIJKE BELEVING
De ruimtelijke beleving van de werkstad wordt met name bepaald 
op het niveau van de straat op ooghoogte. Het straatbeeld 
wordt in ABP-Zuid nog te veel bepaald door parkeerplaatsen, 
erfafscheidingen zoals hoge hekken, restruimtes met buitenopslag 
of anonieme blinde muren. Om de ruimtelijke beleving te kunnen 
verbeteren zijn enkele thema's belangrijk. 
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Spaklerweg

H.J.E. Wenckebachweg

A2

A10

A10

Van der Madeweg

nieuwe verbinding

Van Marwijk 

Kooystraat

Joan Muyskenweg

huidige verkeersstructuur

nieuwe hoofdstructuur auto
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VISIE OP DE HOOFDSTRUCTUUR
De transformatie naar een duurzame werkstad is geen proces van vandaag op morgen. Een stad 
groeit langzaam met haar gebruikers, perceel voor perceel. De dynamiek verschilt per deelgebied: 
sommige gebieden veranderen snel, andere blijven nog lang zoals ze zijn. De verandersnelheid is 
sterk afhankelijk van de ondernemers. Er is daarom gekozen voor twee parallelle strategieën: de 
gemeente is aan zet voor de hoofdstructuur, de ondernemers zijn de leidende partij als het gaat 
om de transformatie in de deelgebieden. In beide gevallen is samenwerking tussen gemeente en 
ondernemers essentieel. 

Principes voor transformatie zijn
• Groeien vanuit het bestaande: werken 

blijft de basis;
• stap voor stap ontwikkelen: altijd af én 

nooit klaar;
• Verdichting gaat gepaard met kwaliteit, 

zowel ruimtelijk als duurzaam
• Investeringen in een deelgebied vinden 

plaats als er vanuit de ondernemers 
transformaties gewenst zijn

Van stok naar ladder
Het raamwerk van hoofdwegen in Amstel 
Business Park moet worden aangepast. 
Enerzijds komt de noodzaak daarvoor 
vanuit de aanpassingen aan de snelwegen 
A2 en A10, waarbij de directe aftakking 
vanaf het klaverblad naar de Utrechtse brug 
verdwijnt. Anderzijds is het aantal wegen 
op dit moment beperkt en kan het gebied 
zich beter ontwikkelen als er een robuust 
raamwerk van straten ligt. 

Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam 
zijn bezig met aanpassingen aan de 
snelwegstructuur, ondermeer vanwege 
de veranderingen rondom de Zuidas. Het 
klaverblad A2 /A10 wordt een kruising 
van snelwegen zonder een afslag naar het 
lokale wegennet. Er komt een nieuwe afslag 
van de A2 ten zuiden van het klaverblad die 
wordt aangesloten op de Van der Madeweg. 

De Joan Muyskenweg wordt aangesloten 
op de Utrechtse brug en wordt daarmee een 
echte stadsstraat en de tweede verbinding 
met de stad, naast de Spaklerweg. De Joan 
Muyskenweg en de Spaklerweg vormen dan 
de verbindingen met de stad, als het ware 
de staanders van de ladder, aan weerszijden 
van de vaart. Om die goed te verbinden 
zijn een aantal dwarsverbindingen nodig. 
De belangrijkste daarvan is de Van der 
Madeweg, met de aansluiting op de A2 
wordt deze een volwaardig onderdeel van 
het hoofdwegen netwerk. 

Als tweede sport op de ladder wordt in het 
noordelijk deel van Amstel Business Park 
een verbinding gemaakt ten noorden van 
het zijkanaal. Deze kan op termijn worden 
doorgetrokken onder het spoor ter plaatse 
van de voormalige Penitentiaire Inrichting 
Amsterdam Over-Amstel (Bijlmerbajes).

Een derde sport is op korte termijn niet aan 
de orde, maar de mogelijkheid ervoor moet 
worden open gehouden. Deze ligt idealiter 
in het verlengde van de Van Marwijk 
Kooystraat en sluit daarmee goed aan op de 
hoofdinfrastructuur en A10. 

De De Heusweg ten noorden van de 
metrolijn heeft al een brug over de vaart, 
maar deze is niet goed te verbinden met de 

Spaklerweg. Een alternatief is om alleen 
voor langzaam verkeer een verbinding 
over de vaart te maken, zodat de ladder 
verschillende type sporten krijgt. 

Weespertrekvaart, Amstel Business Park 
Oost, is voor de auto alleen ontsloten via 
de A10 en de Van Marwijk Kooystraat. 
De Wenckebachweg zou hier de hoofdas 
kunnen zijn, maar de onderdoorgang 
onder het spoor aan de noordzijde van de 
Wenckebachweg is alleen toegankelijk voor 
langzaam verkeer. Ook aan de zuidzijde 
loopt de as niet door, maar sluit aan op de 
snelweg. 

Een mogelijke verbetering is het verbinden 
van de Wenckebachweg met de Spaklerweg 
ter hoogte van de voormalige Penitentiaire 
Inrichting Amsterdam Over-Amstel 
(Bijlmerbajes), of de aansluiting van de 
A10 afslag op de Van der Madeweg ter 
plaatse van Entrada. Dit laatste heeft ook 
een positieve invloed op de ontsluiting en 
oriëntatie in heel ABP-Zuid. Op het moment 
is de eerste optie het meest realistisch. 
Het verbinden van de A10 met de Van 
der Madeweg sluit niet goed aan bij de 
mogelijkheid om Entrada te transformeren 
naar wonen. Wel wordt gedacht aan een 
fietsverbinding over de A10 ter plaatse van 
Entrada.
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Het lokale wegennetwerk
Om de hoofdwegenstructuur goed aan 
te sluiten op het lokale netwerk zijn 
verschillend oplossingen gekozen. Er moet 
een combinatie worden gevonden tussen 
goede doorstroming op de hoofdwegen en 
goede lokale bereikbaarheid. Hiervoor is 
een stelsel van ventwegen en lussen het 
best bruikbaar. Niet iedere straat kan direct 
worden aangesloten op de hoofdwegen, 
maar via de ventwegen is het toch mogelijk 
om gedoseerd aan te sluiten. 

Tussen de Joan Muyskenweg en de 
Holterbergweg kan ter hoogte van de 
De Flinesstraat een verbinding worden 
toegevoegd die de hoofdwegen ontlast. 

Langzaam verkeer en verfijnen netwerk
Voor langzaam verkeer is een fantastische 
nieuwe autoluwe route mogelijk: langs het 
kanaal. In ABP-Noord wordt gewerkt aan 
een brug over het zijkanaal. De kade is dan 
volledig toegankelijk tot aan de A10. Onder 
de A10 is het mogelijk voldoende ruimte 
te maken voor voetgangers en fietsers en 
ook langs de kavel van BMW is al een kade 
voorzien. 

Om de route mogelijk te maken is het 
noodzakelijk de kade vrij te maken 
rond de A10, waar nu bewoners van 

nieuw lokaal wegennetwerk
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de naastgelegen woonboten de kade 
gebruiken. De nog te ontwikkelen kop aan 
het water komt daarmee aan een openbaar 
toegankelijke kade te liggen. De kade loopt 
vanaf de kop door langs de insteekhaven 
naar de Spaklerweg. De route kan worden 
verlevendigd met bijvoorbeeld een 
bijzondere horecagelegenheid op de kop 
van de insteekhaven.

In Weespertrekvaart wordt de verbindingen 
vanuit Amsterdam verbeterd met een 
fietsbrug naar de Watergraafsmeer en wordt 
een fietsbrug over de A10 richting Entrada 
overwogen.

Naast deze doorgaande routes is nog 
een aantal verbindingen aantrekkelijk: 
een verbinding met station Duivendrecht 
langs het spoor en aan de westzijde van 
het kanaal. Deze kunnen niet in één keer 
gerealiseerd worden, maar door bij iedere 
ontwikkeling alert te zijn op verbindingen 
kunnen doorgaande lijnen stuk voor stuk 
tot stand komen. Tenslotte zijn er kleine 
verbindingen wenselijk over particulier 
terrein om de maaswijdte te verfijnen, 
bijvoorbeeld tussen Zuidpark en de Van 
Marwijk Kooystraat.

nieuwe structuur langzaam verkeer

fietsroutes langs de bestaande hoofdassen
bestaande groene fietsroutes 
nieuwe groene fietsroutes 
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POSITIEVE TRANSFORMATIE: WIBAUTSTRAAT AMSTERDAM
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Spaklerweg: werkboulevard
De Spaklerweg is de hoofdas van Amstel 
Business Park en blijft dat ook. De straat 
wordt op dit moment hergeprofileerd en 
kan dan weer jaren mee. De herprofilering 
is geen wezenlijke aanpassing van het 
profiel. Op termijn zou de straat meer een 
stadsboulevard moeten worden zoals de 
Wibautstraat: een aantrekkelijk profiel met 
volwaardige bomen, waar grote gebouwen 
niet misstaan. 

Om de kwaliteit van de straat te verbeteren 
zouden er vooral meer adressen aan de 
straat moeten komen. Veel gebouwen 
zijn afgekeerd van de straat, met name 
aan de westzijde. Bij herontwikkeling of 
transformatie heeft een adres aan de 
straat prioriteit. Ook is er veel ruimte in het 
profiel: er ligt een brede groenstrook aan 
de westzijde en er is geen continue rooilijn. 
Door de rooilijn op enkele plaatsen wat naar 
voren te brengen tot de rooilijn van Zuidpark 
en Blue Circle kan de relatie met de straat 
worden verbeterd. Het opschuiven van 
de rooilijn kan kavelsgewijs plaatsvinden, 
gekoppeld aan de herontwikkeling van 
de kavels. De grootste verbetering 
kan gerealiseerd worden op de hoek 
Spaklerweg/Van der Madeweg. 

De Spaklerweg in het Amstelkwartier wordt stap voor stap een echte straat

In Amstel Business Park Zuid heeft de straat nog geen adressen
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Van der Madeweg: lineair park
De Van der Madeweg is een heel brede 
straat, zeker voor de huidige functie. Als 
de straat straks wordt aangesloten op de 
A2 wordt het een echte hoofdstraat, maar 
ook dan is de straat nog erg breed. Het 
versmallen van de straat is lastig: vast 
punt is het viaduct onder het spoor bij de 
metrohalte Van der Madeweg, dus kan 
de weg niet aan één kant worden gelegd. 
Perceelsgewijs zou de rooilijn opgeschoven 

Profi iel huidige situatie

Mogelijk profi el toekomstige situatie

kunnen worden, maar dan ontstaat jarenlang 
een rafelig beeld, aangezien niet iedere 
eigenaar/ gebruiker behoefte heeft aan 
uitbreiding op de kavel. Een andere optie 
is het toevoegen van een bebouwingstrip 
in de straat, maar dan komt één van de 
huidige zijden op de tweede linie te liggen. 
Daarbij is de Van der Madeweg één van 
de groenste plekken van Amstel Business 
Park. Aangezien het lastig is om groen op 
de kavels toe te voegen zijn juist de centrale 

assen bij uitstek geschikt om het groen te 
versterken. Het profi el kan op eenvoudige 
wijze worden aangepast, waardoor kabels 
en leidingen kunnen blijven liggen en 
bestaande bomenrijen worden uitgebreid. 
Hiermee ontstaat een monumentale allee, 
waar het aangenaam fi etsen en wandelen is 
en waar sport, voorzieningen en paviljoens 
aan toegevoegd kunnen worden. Een 
hoogwaardige verblijfsplek én een mooie 
stadsentree.
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GEBRUIKSWAARDE VAN DE OPENBARE RUIMTE: BERKEL EN RODENRIJS

67



EEN ECHTE STADSSTRAAT: ANTWERPEN
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Joan Muyskenweg: 
de nieuwe stadsstraat
De Joan Muyskenweg wordt straks een 
radiale stadsstraat direct verbonden met 
de Rijnstraat. Het profi el kan nu al met 
eenvoudige middelen verbeterd worden 
door het asfalt te versmallen en aan de 
actieve kant, de oostzijde van de straat, 
een tweezijdig fi etspad aan te leggen. 
Er ontstaat dan ruimte voor twee echte 
bomenrijen met voldoende ruimte om te 
groeien. Dat is een goede investering: de 
bomen kunnen nu volwassen worden en 
tegen de tijd dat de straat is aangesloten op 
de Utrechtse brug zijn deze volgroeid. 

Zorgpunt zijn de gevels aan de straat. Aan 
de oostzijde vormen PCM en G-Star samen 
een volledig gesloten wand. Dit thema komt 
bij het deelgebied de nieuwe stadsstraat 
terug.

Profi iel huidige situatie

Mogelijk profi el 
toekomstige situatie

69



70



VISIE DEELGEBIEDEN
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VIJF DEELGEBIEDEN
In ABP-Zuid zijn vijf deelgebieden te onderscheiden. De visie wordt per 
gebied uitgewerkt in concrete voorstellen voor structuurverbeteringen en 
programmatische kansen. Ook de rol van de gemeente verschilt per deelgebied. 
De indeling van de deelgebieden is te herleiden tot de verschillen in economisch 
profiel, milieucategorieën, de ontwikkeldynamiek en de geografische ligging. 
Natuurlijk is er overlap tussen de deelgebieden zichtbaar. 

de Werkboulevard

Verdeling werkgelegenheid over de sectoren

de Culinaire straat

de Nieuwe Stadsstraat het Balkon aan de A10

Zakelijke dienstverlening
Detailhandel
Groothandel
Creatief/ media/ leisure
ICT
Overig

Eilanden aan de vaart

61%

57% 53%

35%

51%

17%

27%

17%

18%

11%

5%

12%

16%

4%
6%

4% 6%

21%

38%

4%

4% 4%

7% 4%
1%

3%

8%

3% 3%

Per deelgebied komen de volgende thema’s 
aan de orde: 
1. Huidig profiel en functioneren
2. Dynamiek
3. Toekomstvisie
4. Strategie
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DE WERKBOULEVARD

Amstel Business Park is onder te verdelen in deelgebieden. 
ABP-Zuid valt binnen de zwarte contour.

DE CULINAIRE 
STRAAT

DE NIEUWE 
STADSSTRAAT

HET BALKON 
AAN DE A10

EILANDEN 
AAN DE VAART
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VERDICHTEN OP KAVELNIVEAU: KING SPADINA TORONTO
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Huidig profiel en functioneren
Het adres aan de hoofdas zorgt voor een 
goede ontsluiting per auto en fiets, een 
metrohalte ligt op loopafstand. Het fysieke 
gebruik is tweeledig: het noordelijk deel 
bestaat uit twee grote kavels (Hanos en 
Waternet) waar sprake is van grootschalige 
bedrijfspanden. Een fijnmaziger profiel 
en meer divers gebruik van de ruimte is 
te vinden aan beide zijden van de Van 
der Madeweg en aan de Ellermanstraat. 
Het gebruik is hier gemengd, van 
schoonmaakbedrijven tot garages en 
opslag. Wat betreft de werkgelegenheid ligt 
de nadruk op zakelijke dienstverlening. 

DE WERKBOULEVARD 
De strook ten westen van de Spaklerweg, waar onder meer 
Waternet, de Hanos en de bedrijfsverzamelgebouwen in de 
Ellermanstraat zijn gevestigd, noemen we deelgebied ‘de 
Werkboulevard’. Door de bouwmogelijkheden te verruimen kan 
er meer dynamiek ontstaan en kan de straat een meer stedelijk 
karakter krijgen.

Dynamiek
De gemengde bedrijfsruimten en 
fijnmazige structuur van straten in de 
Ellermanstraat biedt kansen en ruimte 
voor groei. De kleinere kavels en panden 
zijn aantrekkelijk voor bedrijven met 
relatief weinig ruimtevraag, zoals de 
creatieve sector en ICT. Beide sectoren 
groeien in de scenario’s van het AEB en 
het autonome ontwikkelingsscenario. Om 
echt aantrekkelijk te zijn voor dergelijke 
bedrijven zal de rommelige uitstraling van 
het gebied aangepakt moeten worden. Een 
beter verzorgde openbare ruimte zorgt voor 
een veilig gevoel en betere uitstraling van de 
gevestigde bedrijven. 

Dynamiek in dit gebied is al zichtbaar, zo 
er zijn verscheidene aanvragen voor niet 
bedrijfsfuncties, zoals kerken en feestzalen, 
studentenhuisvesting of hotel. Dit geeft 
aanleiding voor een meer gemengde vorm 
van werken met aanvullende voorzieningen. 
Uitgangspunt hierbij is dat voorzieningen 
bijdragen aan de leefbaarheid en niet naar 
binnen gekeerd zijn. Veel zal daarbij afhangen 
van wat er gebeurt met de twee grote kavels. 
Zij geven het deelgebied nu een uitstraling 
van een echt werkgebied, mochten de huidige 
bedrijven verhuizen dan biedt dat op deze 
kavels, die het dichtst tegen de stad gelegen 
zijn, kansen voor het ontstaan van een 
diverser gemengd stedelijk milieu. 
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Toekomstvisie: verlengde Wibautstraat
De Spaklerweg is en blijft de hoofdas van 
het gebied en een belangrijke doorgaande 
route voor fietsverkeer in de Zuidoostlob. 
De straat kan veel aantrekkelijker, 
groener, veiliger en stedelijker. Aan de 
kop is deze transformatie al zichtbaar 
in het Amstelkwartier. Het gevoel van 
stedelijkheid verdwijnt weer bij de 
Gamma en de McDonalds: hier wordt het 
beeld bepaald door hekken en dozen. 
Bij de Kauwgomballenfabriek neemt de 
stedelijkheid gevoelsmatig weer toe, waarna 
na de kruising met de Van der Madeweg en 
met de leegte rondom station Duivendrecht 
de stad definitief achter je ligt. Het is 
belangrijk om de straat in deze samenhang 
te zien en niet te redeneren vanuit de 
kleinere delen. Op stedelijke schaal is de 
Spaklerweg te zien als de verlenging van de 
Wibautstraat. 

Programma
Door de mogelijkheden in deze zone 
te verruimen, zowel ruimtelijk als 
programmatisch, kan er dynamiek ontstaan. 
De maximale bouwhoogte is hier nu 12 
meter, met een bebouwingspercentage 
van 80%. Als de mogelijkheden voor 
deze strook verruimd worden is de kans 
op transformatie groot. Locaties die nu 
onveranderbaar lijken, zoals de Hanos en 

Waternet, krijgen dan meer mogelijkheden. 
Hoogbouw tot 60 meter is daarbij 
voorstelbaar. Woningbouw is ten noorden 
van de A10 denkbaar in combinatie met 
(creatief) werken en de zittende functies, 
mits werken de hoofdfunctie blijft en het 
inpasbaar is met milieueisen. 

Ruimtelijk
De structuur van de Ellermanstraat, met 
een ventweg en daarop dwarswegen, zou 
in principe voor de hele strook aan de 
westzijde van de Spaklerweg een werkbare 
structuur zijn. Hiermee ontstaat meer 
variatie aan kavelgroottes en daarmee 
flexibiliteit in het gebruik. Een reeks van 
koppen aan de weg brengt meer variatie 
dan één lange gevel. Met een nieuwe straat 
aan de spoorzijde ontstaat een fijnmaziger 
structuur en wordt het metrostation Van der 
Madeweg beter bereikbaar. De straat zou 
zelfs doorgetrokken kunnen worden tot aan 
station Duivendrecht, zodat ook daar de OV 
bereikbaarheid verbetert. 

Strategie: de markt bepaalt de 
dynamiek
Aan de Ellermanstraat en in de strip aan 
de Noordzijde van de Van der Madeweg is 
kavelgewijze transformatie mogelijk. Dit zal 
niet snel gaan, alleen verruiming van het 
programma is waarschijnlijk niet genoeg 

om tot verbetering te komen. Een impuls 
kan komen van de Hanos, Waternet of de 
kavels van NS tegen het spoor. De kavels 
van NS bieden kansen om te verdichten 
en te mengen. Op termijn zou wellicht 
kunnen worden gedacht aan verplaatsing 
van de Hanos naar de Culinaire straat om 
het profiel hier te versterken. Dit creëert 
mogelijkheden voor intensivering aan 
de Werkboulevard. Het kantoorgebouw 
Spaklerweg 53 (voorheen Nestlé) is goed 
inpasbaar in zo’n verdichtingsstrategie. 
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De locatie van de Hanos biedt 
mogelijkheden voor verdichting. 

Impressie toekomstige situatie 
Werkboulevard
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Huidig profiel en functioneren
De kavels tussen Spaklerweg en 
Duivendrechtsevaart zijn van oorsprong 
bestemd voor industrie en watergebonden 
bedrijvigheid. De betonmortelcentrale van 
Mebin/Beamix is hiervan de duidelijkste 
representant. De hoofdmoot van de 
bedrijven wordt nu gevormd door bedrijven 
die onderdeel zijn van de economie van de 
stad. Deels zijn ze gericht op particulieren 
(zoals het aanbod van opslagruimten en de 
autohandelaren en -wasstraten), maar er 
zijn ook veel business to business bedrijven 
actief. De kavels rondom de A10 zijn relatief 
laat tot ontwikkeling gekomen omdat de 
A10 pas in 1990 in gebruik is genomen. 
Dit verklaart de kantoorgerelateerde 
activiteiten. 

Dynamiek
Dit gebied kent de hoogste dynamiek van 
het ABP-Zuid. Aan de A10 is recent het 
bedrijfsgebouw van G-Star en de showroom 
van BMW in gebruik genomen. Beiden zijn 
gebouwen met een duidelijke signatuur die 
profiteren van de zichtlocatie in combinatie 
van de nabijheid van de stad. Daarnaast 
is het oude V&D kantoor getransformeerd 
tot Zuidpark. In Zuidpark is een mix van 
klassieke kantoren (hoofdkantoor Makro), 
nieuwe ondernemers (Hello Fresh) en 
creatieve industrie (uitgeverij) gevestigd. 

EILANDEN AAN DE VAART 
Het deelgebied rondom de Duivendrechtsevaart combineert 
twee belangrijke kwaliteiten: de ligging aan de A10 zorgt voor 
zichtbaarheid en bereikbaarheid, de ligging aan het water voor 
identiteit. Het ruige broertje van de Zuidas is bij uitstek geschikt 
voor bedrijven in de creatieve industrie.

Gezamenlijke voorzieningen zoals het 
restaurant, theaterzaal en daktuin zorgen 
voor samenhang en dragen bij aan face to 
face contacten. Een derde teken van de 
dynamiek is de recente komst van Blue 
Circle, een Hilversums mediabedrijf, naar de 
Pieter Braaijweg. 

Op de kavel achter Zuidpark aan de 
noordzijde van de A10 speelt de ambitieuze 
ontwikkeling van Metropolis, hoogwaardig 
werken voor de creatieve industrie. De 
oude gemeentewerf aan het water in het 
verlengde van de Pieter Braaijweg zal 
eveneens worden ontwikkeld. Het zicht 
vanaf de snelweg op het deelgebied blijft 
een belangrijke vestigingsfactor.

Toekomstvisie: creatieve industrie en 
intensivering
Dit deelgebied combineert twee belangrijke 
kwaliteiten: de ligging aan de A10 zorgt voor 
zichtbaarheid en bereikbaarheid, de ligging 
aan het water voor identiteit. Het ruige 
broertje van de Zuidas is bij uitstek geschikt 
voor bedrijven in de creatieve industrie.
Mix van functies, verblijfskwaliteit aan het 
water en gezicht naar de Spaklerweg.

Programma 
Er zijn in dit deelgebied drie eilanden te 
onderscheiden: het eerste eiland tussen 

metro en A10, het tweede eiland tussen 
A10 en zijkanaal en het derde eiland tussen 
zijkanaal en Van der Madeweg.

Op het eerste eiland aan de noordzijde 
van de A10 is het gebruik nog redelijk 
extensief, met boxverhuur en de wasstraat 
van Loogman. Hier is transformatie goed 
mogelijk. Met name de ligging op steenworp 
afstand van de metrohalte Overamstel 
maakt verdichting en functiemenging 
interessant. De kwaliteit van de omgeving 
van de metrohalte kan zal daarbij verbeterd 
worden zodat de sociale veiligheid 
toeneemt en de halte prettiger wordt 
in gebruik. In dit deelgebied is wonen 
als onderdeel van het programma goed 
mogelijk, mits de verhouding wonen-werken 
in balans blijft. 

Rondom de A10 is verkleuring zichtbaar 
naar intensiever gebruik, waarbij 
klantgerichte functies zoals de BMW en 
Citroengarage gemengd zijn met creatieve 
industrie. Wonen is ten zuiden van de A10 
niet mogelijk vanwege geluid, verdichting 
is wel mogelijk. Op de kop van het water, 
naast de BMW, zou een publieksfunctie 
aantrekkelijk zijn. Als de kade hier openbaar 
wordt en verbonden met het noorden kan 
hier een prachtige verblijfsfunctie ontstaan, 
goed op de zon. 
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Het derde eiland tussen het zijkanaal 
en de Van der Madeweg is overwegend 
industrieel. De betonmortelcentrale gebruikt 
hier een groot deel van de kade en ook de 
andere kavels lopen tot aan het water. De 
kade is hier voorlopig nog privé, maar bij 
transformatie is het aantrekkelijk om ruimte 
te maken voor een brug over het zijkanaal 
zodat de route langs het kanaal verlengd 
kan worden tot aan de Van der Madeweg. In 
deze strip is verdichting gewenst: het brede 
profiel van de Van der Madeweg heeft baat 

bij goede wanden en zelfs hoogbouw, denk 
aan een hoogte van circa 35 tot 45 meter. 
Op het moment dat de Van der Madeweg 
wordt aangesloten op de A2 richting 
Utrecht zal de kansen voor intensivering en 
verkleuring hier aanzienlijk toenemen.

Ruimtelijk
De eilanden aan de vaart worden stedelijker, 
met intensiever gebruik, meer fietsers en 
voetgangers. Dat vraagt om een fijnmaziger 
netwerk van straten, waarvan een deel op 

privéterrein zal moeten worden aangelegd, 
bijvoorbeeld tussen Zuidpark en Loogman 
op het eerste eiland. Ieder eiland wordt 
goed verbonden met de Spaklerweg. 
Dit kan door middel van lussen. Op het 
eerste eiland is de Van Marwijk Kooystraat 
te verbinden met een nieuwe straat 
langs de A10. Als deze niet kan worden 
aangesloten op de Spaklerweg kan die 
via een ventweg teruglussen naar de Van 
Marwijk Kooystraat. Op het tweede eiland 
is de lusontsluiting al aanwezig maar kan 
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met de ontwikkeling van de voormalige 
gemeentewerf worden verlengd in 
westelijke richting. Het derde eiland wordt 
goed bediend door een ventweg aan de Van 
der Madeweg. 

Aan de oostzijde van de vaart ontstaat een 
autoluwe route voor langzaam verkeer die 
de eilanden verbindt met elkaar en met 
de stad. Een belangrijke verbetering is het 
zichtbaar en bruikbaar maken van het water. 
Een doorgaande route langs de kade voor 
langzaam verkeer verbindt de gebieden 
beter en maakt de kade beter bruikbaar. De 
missende schakels zijn een brug over het 
zijkanaal in ABP-Noord, daar wordt door 
Gemeente Amsterdam aan gewerkt, en de 
verbinding onder de A10. Die kan relatief 
eenvoudig worden gemaakt, de ruimte onder 
het viaduct en naast de BMW garage is al 
aanwezig. Met die verbinding ontstaat een 
korte en aantrekkelijke looproute naar de 
metrohalte Overamstel. Daarnaast kan  in 
overleg met Waternet gedacht worden aan 
een aanlegsteiger.

Woonboten
De woonboten passen als functie in 
principe bij het gemengde milieu dat in 
de eilanden gewenst is, mits de kade vrij 
is, er af en toe zicht is op het water en 
de geluidsproblematiek is opgelost. Ten 

zuiden van de A10 zijn woningbouw en 
daarmee ook woonboten niet gewenst 
vanwege de milieubeperkingen (Schiphol, 
A10, bedrijven) en de milieuruimte van 
de bedrijven. Dit betekent dat de illegale 
ligplaatsen op de kop van de vaart, op de 
kop van het zijkanaal en onder het viaduct 
van de A10 moeten verdwijnen. 

Ook de boten ten noorden van de A10 
kunnen alleen gelegaliseerd worden als 
er sprake is van een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat en de geluidsbelasting 
past binnen de geldende normen. Er 
loopt een apart onderzoek naar de 
geluidsproblematiek. Dit onderzoek is 
afgerond en hieruit blijkt dat er sprake 
kan zijn van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat.

In het deel van de vaart tussen metro en 
A10, zijn de woonboten inpasbaar, mits de 
kade vrij wordt gemaakt voor voetgangers. 
Ter hoogte van de Van Marwijk Kooystraat 
moet een brug over het kanaal mogelijk zijn, 
hier is geen ligplaats mogelijk. Bovendien is 
zicht op het water hier een uitgelezen kans 
om de kwaliteit van de openbare ruimte 
rondom de metrohalte te verbeteren. 

Strategie: actieve samenwerking 
tussen gemeente en initiatiefnemers
Om dit mogelijk te maken is samenwerking 
tussen gemeente en bedrijven cruciaal. 
De gemeente faciliteert initiatieven van 
ondernemers door ruimte te bieden voor 
verdichting en functieverandering, door 
goede infrastructuur en openbare ruimte 
te garanderen en door te werken aan de 
zichtbaarheid en bereikbaarheid van het 
water. Hier staat tegenover dat de gemeente 
van ondernemers verwacht dat initiatieven 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
ambitie. De dynamiek op het noordelijke 
eiland vraagt om een gezamenlijke visie. 

Ondernemers kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling door:
• gezicht naar de straat en naar het water 

te maken en te werken aan de uitstraling 
op ooghoogte, bijvoorbeeld door een 
andere manier van beveiliging dan 
hekken;

• collectieve voorzieningen mogelijk te 
maken op hun kavel of in hun gebouw, 
openbaar toegankelijk en gericht naar de 
straat of het water;

• samenwerking te zoeken met andere 
bedrijven, bijvoorbeeld door parkeren of 
andere voorzieningen te delen, samen te 
werken aan de branding;

• duurzaam te bouwen bij transformatie;
• ruimte voor groen te maken op de kavel.
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IDENTITEIT DOOR KUNST: WYNWOOD MIAMI
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Huidig profiel en functioneren
In dit deelgebied domineren de groot- en 
detailhandels, samen goed voor bijna 90 
procent van de werkgelegenheid. Er is sprake 
van een waar cluster, met name rondom de 
De Flinesstraat. Hier zijn de groothandels 
voor de horeca geclusterd, zoals de Makro, 
Sligro en Aziatische groothandel. Bedrijven 
als de Kookfabriek passen hier, hoewel 
ze een andere doelgroep bedienen, goed 
bij. Aan de randen van het deelgebied 
zijn winkels en groothandels in de non-
foodsector gevestigd, zoals de Staples 
aan de Spaklerweg en het hoofdkantoor 
van Blokker aan de Van der Madeweg. 
De culinaire straat is daardoor aan de 
hoofdassen niet duidelijk herkenbaar. 
De De Flinesstraat is een van de weinige 
straten waar het altijd druk is, keerzijde 

DE CULINAIRE STRAAT 
De enige straat in Amstel Business Park waar het altijd gezellig 
druk is door het vele bezoek is de De Flinesstraat. De clustering 
van horecagroothandels zorgt voor een sterk merk, wat verder 
uitgebouwd kan worden.

daarvan is de soms spaak lopende 
verkeerafwikkeling. Daarnaast zijn bedrijven 
erg naar binnen gekeerd, waardoor 
potentiële ontmoetingslocaties, zoals een 
vestiging van de La Place in de Makro, aan 
de buitenkant niet of lastig te herkennen 
zijn. 

Dynamiek
Er is sprake van beperkte dynamiek die 
goed aansluit bij het karakter van het 
gebied. De nieuwkomers die er zijn, sluiten 
vaak aan bij het profiel van het gebied, de 
nieuwbouw ‘Mega food en drink’ is daarvan 
een zichtbaar voorbeeld. Ook in de toekomst 
zal het deelgebied zijn karakter behouden, 
ruimte voor grootschalige winkelruimtes in 
Amsterdam is schaars. Bovendien zitten 
de bedrijven hier op een goed bereikbare 

locatie, met een grote afzetmarkt. Er is op 
dit moment weinig ruimte voor kantoren en 
nog te ontwikkelen grond zal ook aansluiten 
op het karakter van de culinaire straat. Er 
wordt wel gesproken over alternatieven 
voor de infrastructuur, het deelgebied is 
op hoogtijdagen immers overbelast. Een 
nog betere bereikbaarheid zorgt daarbij 
voor een nog betere vestigingslocatie voor 
winkeliers. 

Toekomstvisie: de culinaire straat in 
de markt zetten
De clustering van horecagroothandels 
zorgt voor een sterk merk. De individuele 
bedrijven zien elkaar op dit moment vooral 
als concurrent, terwijl de clustering juist 
een kracht kan zijn. De bedrijven zouden 
samen kunnen werken aan vindbaarheid 
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en zichtbaarheid, maar ook thema’s als 
parkeren, uitstraling in de openbare ruimte 
en gedeelde voorzieningen kunnen dit 
deelgebied op een hoger plan brengen. 

Programma
Dit deelgebied ligt onder de aanvliegroute 
van Schiphol. Woningbouw is hier niet 
mogelijk. Programmatisch zijn er twee delen 
te onderscheiden: de De Flinesstraat en de 
Van der Madeweg. 

De De Flinesstraat is gericht op groothandel 
voor de horeca. Het profi el van het gebied 
zou versterken als dit profi el ook op de 
NS driehoek van toepassing is, zodat er 
samenhang ontstaat en functies elkaar 
kunnen versterken. Ook bij ontwikkelingen 
in het gebied zou branchegerichte 
transformatie aantrekkelijk zijn. Hier ligt een 
rol voor de ondernemers: wat zou een mooie 
aanvulling zijn op het al aanwezige aanbod? 
Denk bijvoorbeeld aan een wijngroothandel 
of professionele keukenapparatuur. 

Aan de Van der Madeweg ligt de nadruk 
meer op zakelijke dienstverlening. 
Aangezien de Van der Madeweg een 
stadsentree wordt, is menging met 
voorzieningen en intensivering van het 
werken gewenst. 

Ruimtelijk
Het gebied wordt nu ontsloten met een 
éénrichtingsstraat, waarbij inrijdend verkeer 
op stroopt op de Spaklerweg. Uitrijden op 
de Van der Madeweg is verkeerskundig 
goed, maar bezoekers zijn snel hun 
oriëntatie kwijt. Sligro wil bezoekers graag 
via de Van der Madeweg naar hun eigen 
parkeerterrein leiden. Door de driehoek van 
NS bij dit deelgebied te betrekken kan de 
bereikbaarheid verbeteren. 

Een goede optie is om een toegang 
tegenover de Stationsweg naar station 
Duivendrecht te maken, zodat een lus 
door het gebied ontstaat die op twee 
plekken aan de Spaklerweg gekoppeld is. 
Daarmee is het gebied van NS ontsloten en 
ontstaat een heldere structuur. Bovendien 
kan deze straat langs het spoor worden 
doorgekoppeld naar de Van der Madeweg 
zodat de route kan dienen als ‘ventiel’ voor 
verkeer bij grote evenementen in de Arena 
en omgeving. Deze verschillende soorten 
gebruik zitten elkaar niet in de weg: tijdens 
winkeluren ligt de nadruk op verkeer voor de 
groothandels, ‘s avonds en in het weekend 
is de route beschikbaar voor evenementen. 
Met de straat door het gebied, en zo min 
mogelijk langs het dijklichaam, is de straat 
tweezijdig bruikbaar en ontstaat een veiliger 
route. 

Aan de Van der Madeweg is verdichting 
gewenst. Gebouwen kunnen hier de hoogte 
in, tot een hoogte van 35- 45 meter. De 
uitgangspunten zijn gelijk aan de overzijde 
van de Van der Madeweg, wat valt binnen 
deelgebied eilanden aan de vaart. 

Strategie: ondernemers nemen het 
initiatief
De wens voor aanpassingen en 
transformatie moet uit de ondernemers 
in dit gebied komen. De verbetering van 
de infrastructuur hangt samen met de 
ontwikkelingen op de kavel van NS en met 
de veranderingen in de hoofdinfrastructuur. 
Ook hiervoor is samenwerking met de 
ondernemers gewenst. Aan de Van der 
Madeweg kunnen de mogelijkheden 
worden verruimd waarbij ontwikkelingen 
een bijdrage leveren aan de ambitie van de 
werkstad. 
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DE NIEUWE STADSSTRAAT 
De nieuwe stadsstraat aan de Joan Muyskenweg vormt de basis 
voor een nieuw stedelijk milieu en verstrekt het netwerk van 
Amsterdam en Duivendrecht. De komst van G-Star is een goed 
voorbeeld van de potentie van de straat. Ontwikkelingen zullen naar 
verwachting vooral na de veranderingen van de infrastructuur een 
vlucht nemen.

Huidig profiel en functioneren
Aan de Joan Muyskenweg zit een aantal 
grote gebruikers: de drukkerij van de 
Persgroep, de Bouwmaat (leverancier 
voor professionele bouwers), G-Star en de 
busremise van het GVB zorgen voor relatief 
veel werkgelegenheid. Allen hebben grote 
bedrijfspanden en bepalen daarmee het 
beeld en de uitstraling van het deelgebied. 
Kantoorverzamelgebouw Anckesteijn zorgt 
voor de vestiging van enkele zakelijke 
dienstverleners, ICT’ers en bedrijven in 
de categorie overig. Door de huidige 
positionering van de Joan Muyskenweg 
binnen de stad is het een locatie die 
lastig vindbaar is. Toch heeft het gebied 
duidelijke kwaliteiten: de oostzijde ligt met 
de achterkant aan het water, de zichtlocatie 
aan de A10 zorgt voor een goed adresen 

de Amsterdamse Rivierenbuurt is dichtbij, 
zeker na de infrastructurele veranderingen.
De grote kavels binnen het deelgebied 
maken echter dat de dynamiek zich vooral 
op de kavels zelf afspeelt en niet aan de 
straat, maar ook aan de straatkant liggen 
kansen.

Dynamiek
De positie van dit gebied gaat sterk 
veranderen door veranderingen in de 
hoofdinfrastructuur. Door de aantakking 
op de Utrechtse Brug wordt de locatie 
rechtstreeks verbonden met de stad. Met 
de ontwikkeling van De Nieuwe Kern kan 
de straat zelfs worden doorverbonden naar 
het zuiden en een tweede hoofdas vormen. 
Ondernemers zien de mogelijkheden van 
de plek: zo heeft de bouwmaat een idee om 

aan de A10 drie hoge volumes te realiseren. 
De GVB-kavel heeft ook interessante 
ontwikkelmogelijkheden. Het realiseren van 
een hoogwaardig stedelijk milieu aan deze 
potentiële stadsstraat biedt kansen voor 
de komst van bedrijfsverzamelgebouwen, 
waar de creatieve industrie, zakelijke 
dienstverleners en ICT zich in kunnen 
vestigen. 

Toekomstvisie: nieuwe positie in de 
stad
De nieuwe stadsstraat vormt de basis voor 
een nieuw stedelijk milieu en versterkt het 
netwerk van Amsterdam en Duivendrecht, 
waardoor de Zuidoostlob beter verbonden 
wordt met de stad. Met de veranderingen 
in de infrastructuur wordt verdichting en 
verkleuring kansrijk. 
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Woningbouw is gezien de restricties 
rondom de infrastructuur en Schiphol alleen 
denkbaar op de GVB kavel ten noorden van 
de A10.

Programma
Met name de buiten het plangebied gelegen 
kop van de Joan Muyskenweg, van de 
Amstel tot aan de A10, heeft condities die 
vergelijkbaar zijn met het Amstelkwartier. 
Hier zal onder andere een groot hotel 
verschijnen. De relatie met de stad is direct, 
woningbouw is hier kansrijk. Dat geldt 
daarmee ook voor de GVB kavel aan de 
andere zijde van de metrolijn. Het zuidelijk 
deel ligt meer in de invloedssfeer van het 
klaverblad A2/A10 en de Schipholcontour. 
Woningbouw is ten zuiden van de A10 niet 
gewenst, maar verdichting en stedelijke 
functies in aansluiting op de stadsstraat zijn 
wenselijk. 

Ruimtelijk
Op drie punten zijn verbeteringen nodig: 
een goede stadsstraat met adressen en 
stedelijke sfeer, het verbeteren van de 
omgeving van het metrostation Overamstel 
(renovatie rond 2018) en het kavel voor 
kavel bereikbaar maken van het water. De 
stadsstraat is met name in het zuidelijk deel 
een lastige opgave. De drukkerij en G-Star 
vormen samen een volledig gesloten gevel. 

Ook het bereikbaar maken van het water 
lijkt hier op korte termijn lastig, met name 
op de kavel van de Persgroep. Dit stelt hoge 
eisen aan de kavel aan de andere zijde: hier 
is parcellering in kleine delen, variatie in 
bebouwing en een actieve plint noodzakelijk 
om de stadsstraat tenminste aan één zijde 
aantrekkelijk te maken. 

Ook de fi etstunnel onder het spoor naar 
de volkstuinen en verder over de A2 naar 
de Amstelscheg is een aandachtspunt. 
De route ligt nu erg achteraf, bij 
herontwikkeling zou een betere relatie 
tussen route en bebouwing gewenst zijn. 

Aan de noordzijde op de GVB kavel komen 
de drie opgaven samen. Als er ontwikkeling 
op gang komt is het belangrijk deze drie 
opgaven te verbinden: de metrohalte kan 
goed bereikbaar worden in combinatie 
met een aantrekkelijke kade langs het 
water. Door middel van lussen kan het 
gebied worden verbonden met de Joan 
Muyskenweg. 

Strategie: anticiperen op de nieuwe 
situatie
Het is nog niet zeker wanneer de 
infrastructuur zal worden aangepast. Dit lijkt 
op korte termijn te zijn, maar in de ruimtelijke 
ordening heb je het dan al snel over 5 
tot 10 jaar. De kunst is daarom nu geen 
kansen te verspelen. Alle ontwikkelingen 
moeten vanuit het toekomstig perspectief 
beoordeeld worden. Dat kan er toe leiden 
dat ontwikkelingen nu even worden 
aangehouden omdat de mogelijkheden op 
langere termijn veel beter zullen zijn. 
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BALKON AAN DE A10
De deelgebieden Weespertrekvaart Zuid en Entrada vormen samen 
het Balkon aan de A10. Met het vrijkomen van de naastgelegen 
voormalige Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel 
(Bijlmerbajes), de leegstand en verhuizing van andere functies 
nemen de mogelijkheden voor transformatie en functieverandering 
in deze gebieden toe. Gezien de goede bereikbaarheid van het 
gebied blijft de potentie voor zakelijke dienstverlening bestaan. 

Huidig profiel
Het Weespertrekvaartgebied, de driehoek 
ten oosten van de spoorlijn, is een 
enigszins geïsoleerd bedrijventerrein dat 
gekenmerkt wordt door de aanwezigheid 
van de voormalige Penitentiaire Inrichting 
Amsterdam Over-Amstel (Bijlmerbajes). Aan 
de Weespertrekvaart in het Amsterdamse 
deel van het bedrijventerrein komt de 
creatieve industrie op, zo zijn hier de 
Amsterdam studio’s gevestigd. Het 

zuidelijk deel, dat onderdeel uitmaakt van 
de scope van deze visie, is relatief slecht 
verbonden met de stad. De enige verbinding 
voor het autoverkeer loopt via de Van 
Marwijk Kooystraat, daarnaast is ook de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
matig. 

Voor Entrada gaat dat niet op, dit 
kantorenpark is met het openbaar vervoer 
goed te bereiken via metrohalte Van der 

Madeweg en een afslag van de A10 takt 
direct aan op het gebied. Voor Entrada geldt 
echter dat de uitstraling sleets en gedateerd 
is. Voor het Weespertrekvaartgebied gaat 
dat minder op, hier staan enkele recent 
opgeleverde bedrijfsverzamelgebouwen. 
Dat biedt kansen voor de zakelijke 
dienstverlening en ICT, beiden zijn 
momenteel al belangrijke pijlers in het 
gebied. 
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Dynamiek
Dynamiek wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de mogelijke transformatie naar 
woongebied of gemengd stedelijk gebied 
en de snelheid waarmee dat zal gaan in 
het noordelijk deel van Weespertrekvaart. 
Transformatie is in gang gezet, dit zal zijn 
weerslag hebben op het deelgebied, meer 
gemengde bedrijvigheid krijgt er zijn plaats. 
Ook voor Entrada geldt dat er plannen zijn 
voor transformatie naar woningen. Feit 
blijft dat de ligging ten opzichte van de 
stad en de uitstekende bereikbaarheid per 
auto en OV zorgt voor een aantrekkelijke 
kantorenlocatie dicht tegen Amsterdam. 
Met de vo orziene groei van met name 
zakelijke dienstverlening en ICT in de MRA 
regio zullen de bedrijfsverzamelgebouwen 
aan de A10 en wellicht ook weer de 
kantoorpanden van Entrada in trek komen, 
zeker in combinatie met enkele gerichte 
investeringen in openbare ruimte. Volledige 
transformatie naar woningbouw ligt 
daarmee niet voor de hand, het zal eerder 
gaan om een menging van functies. Dat 
biedt kansen voor de vestiging van creatieve 
industrie en ICT. 

Toekomstvisie: van het balkon aan de 
A10, naar mét balkon aan de A10
Met de transformatie in het noordelijk 
deel van Weespertrekvaart staan grote 

veranderingen op stapel. De snelheid 
waarmee dat gaat gebeuren is echter 
onzeker. Dit gecombineerd met het feit dat 
het vastgoed hier nog niet oud is maakt 
transformatie lastig. Voor het deel in 
Weespertrekvaart is transformatie nog ver 
weg, bij Entrada kan de verandering sneller 
gaan. Van het balkon aan de A10, naar mét 
balkon aan de A10.

Programma
Op termijn is transformatie naar andere 
functies, met name wonen, voorstelbaar. Op 
korte termijn is dit in Entrada makkelijker 
door de ligging tegen het woongebied 
van Duivendrecht aan. Weespertrekvaart 
Zuid is op langere termijn wellicht aan de 
orde, afhankelijk van het succes van de 
transformatie van Weespertrekvaart Noord. 
Als hier de kantoorfunctie verdwijnt biedt dat 
de mogelijkheid om kantoren toe te voegen 
rond station Duivendrecht. Verdichting is 
minder aan de orde omdat de dichtheid in 
deze gebieden al relatief hoog is. 

Ruimtelijk
Een betere aansluiting op de omgeving is 
zowel nu als in de toekomst wenselijk. Voor 
Weespertrekvaart kan dit alleen in nauw 
overleg met de gemeente Amsterdam. 
Entrada is een eilandje, losgekoppeld van 
de omgeving. Als hier woningen worden 

gemaakt moet het mogelijk zijn met auto en 
fiets de stad in te rijden. Nu is er alleen een 
verbinding met de A10. Een goede langzaam 
verkeersverbinding is daarbij wel het minste. 
De fietstunneltjes voelen onveilig en zijn 
verbonden met andere wooneilanden in 
Duivendrecht. Een fietsbrug over de A10 kan 
daar verandering in brengen.

Strategie: samenwerking en geduld
Samenwerking tussen de gemeente 
Amsterdam en Ouder-Amstel is in dit 
deelgebied zo mogelijk nog belangrijker dan 
in het westelijk deel. De gemeentegrens 
is grillig en de infrastructuur voldoet niet, 
bovendien is de gemeente Amsterdam 
bezig met grote veranderingen. De derde 
partij waarmee de samenwerking moet 
worden gezocht is Rijkswaterstaat. De 
inpassingen van de snelwegafslag is de kern 
van de opgave. Amsterdam werkt aan een 
investeringsbesluit voor de infrastructuur. 
Hierin moeten ook de belangen van Ouder-
Amstel worden meegewogen. 

De snelheid van de veranderingen is lastig 
in te schatten, aangezien de transformatie 
van de voormalige Penitentiaire Inrichting 
Amsterdam Over-Amstel (Bijlmerbajes) 
een belangrijke katalysator vormt voor de 
ontwikkeling. Ondernemers moeten goed op 
de hoogte gehouden worden. 
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FINANCIËLE AFSPRAKEN

De ruimtelijk economische visie biedt kansen voor nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden om van een mono-functioneel 
bedrijventerrein te veranderen naar een Werkstad. Om de visie tot 
uitvoering te brengen moeten investeringen worden gedaan en 
financiële afspraken worden gemaakt met ontwikkelende partijen.

Investeringen die aan de orde zijn zijn 
ondermeer:
- plankosten voor het maken van de 

benodigde (ruimtelijke) kaders en 
planvorming deelontwikkelingen;

- herinrichting van de openbare ruimte, 
zoals herprofilering Van der Madeweg 
en realiseren van verblijfsplekken. 
kwaliteitsimpuls te geven. Daarbij 
hoort (her)inrichting,  maar ook aanpak 
van verloedering en verbeteren van 
verblijfskwaliteit.

- aanleggen van nieuwe infrastructuur / 
openbare ruimte;

- de Duivendrechtsevaart activeren en 
uit  laten groeien tot een van de dragers 
van de Werkstad door de kade vrij te 
maken van bebouwing en woonboten 
te verwerven. Waar de kade vrij wordt 
gemaakt gebeurt dat in overleg met 
de bewoners om zorgvuldig met hun 
belangen om te gaan.

De gemaakte en te maken (plan)
kosten dienen gedekt te worden door de 
opbrengstpotentie van de ontwikkelingen 
die in de Werkstad plaatsvinden. Om 
inzicht te krijgen in hoeverre de (plan)
kosten verhaald kunnen worden én in de 
verdeling over de diverse ontwikkellocaties, 
wordt door de gemeente Ouder-Amstel 
een rekenmodel opgesteld conform de 
systematiek van kostenverhaal volgens 
de Wro. De doelstelling is dat 100% 
kostenverhaal op de verschillende 
ontwikkelingen mogelijk is. Als blijkt dat  
(plan)kosten eventueel niet verhaald kunnen 
worden moet worden onderzocht hoe deze 
(plan)kosten gefinancierd kunnen worden 
of dat de ambitie bijgesteld of gefaseerd 
zou moeten worden. Het principe in deze 
transformatie c.q. herstructurering is 
namelijk dat de baten voor de kosten uit 
gaan. 

Op basis van het rekenmodel gaat 
Ouder-Amstel in gesprek met partijen 
die grondpositie hebben en/of willen 
ontwikkelen. Daarbij gaat het om (plan)
kosten per ontwikkellocatie en voor het 
gebied in algemene zin die verhaald worden. 
Op de pagina hiernaast is een overzicht 
opgenomen van de nu bekende ontwikkel-
locaties waarvoor aan planvorming wordt 
gewerkt.

Het verhalen van kosten en het maken van 
afspraken daarover gaat bij voorkeur via 
anterieure overeenkomsten. Met de bij de 
ontwikkeling betrokken partijen wordt een 
intentieovereenkomst gesloten waarin de 
planvorming van de ontwikkeling wordt 
vastgelegd en een afspraken gemaakt 
over de (plan)kosten. Vervolgens wordt, 
na besluitvorming door de gemeente 
Ouder-Amstel over de ontwikkeling, een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten 
waarin de ontwikkeling en afspraken over 
kostenverhaal anterieur worden vastgelegd. 
Omdat de gemeente Amsterdam op een 
aantal ontwikkellocaties grondeigenaar is, 
zullen ook anterieure afspraken gemaakt 
worden tussen de gemeente Amsterdam en 
Ouder-Amstel. Deze afspraken gaan over de 
inzet van de waardevermeerdering van de 
grond voor het dekken van de kosten.
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lopende ontwikkelingen:
 1. Amstelwerf: woon-werk ontwikkeling 
2. de Joan: werkgebouw aan de A10
3. hotelontwikkeling gemeente Amsterdam 
4. Wenckbachweg: woon-werk ontwikkeling
5. Entrada: woningbouw

2.

3.

1.
5.

4.

99



RUIMTELIJKE KADERS
De ruimtelijk economische visie geeft de hoofdlijnen aan van 
een lange termijn ontwikkeling. Hierin zijn nog veel zaken 
onuitgewerkt. De diversiteit en omvang van het terrein is groot, 
wat betekent dat niet alle gebieden baat hebben bij het zelfde 
instrumentarium. 

Uitwerkingen
Een aantal onderwerpen moet nader worden 
uitgewerkt:
• Bepalen van de verhouding tussen 

werken en andere functies
• Beleid ten aanzien van horeca en    

(detail)handel
• Massa, bouwhoogte en beeldkwaliteit
• Beleid rondom de woonboten
• Uitwerking hoofdinfrastructuur 
• Desgewenst specifieke thema’s ten 

aanzien van duurzaamheid (water, 
energie, grondstoffen)

Beeldkwaliteitplan
Zoals uit de analyse blijkt is Amstel 
Business Park Zuid is geen homogeen 
gebied met overal dezelfde dynamiek. 
Sommige delen zullen wachten op 
veranderingen in de hoofdinfrastructuur, 
andere gebieden functioneren relatief goed 
autonoom maar er zijn ook delen waar juist 
veel ontwikkeldynamiek zichtbaar is.
In de deelgebieden Werkboulevard, Eilanden 
aan de Vaart en De Nieuwe Stadsstraat zijn 
enkele ontwikkelingen gaande die sturing 
vragen. Voor deze delen is het wenselijk 
op korte termijn een beeldkwaliteitplan 
op te stellen waarin enkele zaken samen 
komen: verbeteringen van de structuur en 
kwaliteit van de openbare ruimte, verhouding 
tussen werken en overige functies, 
bebouwingsmassa, gebouworiëntatie en 
eisen aan de verschijningsvorm. Door het 
beeldkwaliteitplan vast te laten stellen 
door de gemeenteraad wordt het een 
toetsingskader voor de welstandscommissie 
en een mogelijk in te stellen supervisor.

In de deelgebieden Culinaire Straat en 
Balkon aan de A10 is op het moment minder 
dynamiek. Aangezien de opgaven voor deze 
gebieden anders zijn is het aan te bevelen 
deze apart uit te werken op het moment dat 
door ontwikkelingsdynamiek de noodzaak 
hiervoor ontstaat.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan heeft in een 
dynamische context als deze zijn 
beperkingen. De procedure duurt een 
aantal jaar en in die tijd kan er al weer 
veel veranderd zijn. Het is daarom zaak 
een bestemmingsplan niet als eindplan te 
zien, maar als sturingsinstrument dat de 
hoofdlijnen aangeeft. Hierbij kan gedacht 
worden aan een globaal bestemmingsplan 
met uitwerkingsplicht of een plan per 
deelgebied. Via anterieure overeenkomsten 
of een exploitatieplan kunnen afspraken 
worden gemaakt tussen de gemeente en 
ondernemers over investeringen in het 
openbaar gebied en over de onderlinge 
verdeling van de kosten hiervan. 
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Infrastructuur
De gemeente Amsterdam is bezig 
met de planontwikkeling rondom de 
hoofdinfrastructuur. Eerste kwartaal 2016 
is de Spaklerweg geherprofileerd. De 
afwaardering van de Joan Musykenweg, de 
nieuwe afslag van de A2 en de aansluiting 
daarvan op de Van der Madeweg is een 
project dat in overleg met Rijkswaterstaat 
wordt uitgevoerd. Korte termijn acties die 
daarbij aansluiten vanuit ABP-Zuid zijn de 
herinrichting van de Van der Madeweg en 
de verbeterde ontsluiting van de culinaire 
straat. Het deel Van der Madeweg tussen 
Spaklerweg en metrohalte wordt in 2019 
opgeknapt. 

Langs de Duivendrechtsevaart werkt de 
gemeente Amsterdam aan het verbeteren 
van de fietsroute, ondermeer door het 
toevoegen van een langzaamverkeersbrug 
over het noordelijke zijkanaal. De verbinding 
voor langzaam verkeer onder de A10 sluit 
hier op aan. Ook de opwaarding van de 
omgeving van metrostation Overamstel 
(gepland in 2028) kan hieraan worden 
gekoppeld. Gemeenten Ouder-Amstel en 
Amsterdam werken in deze projecten goed 
samen. 

Aanpassingen aan de infrastructuur, zoals 
een nieuwe verbinding tussen de Joan 
Muyskenweg en Spaklerweg over de
Duivendrechtsevaart, zijn meer voor de
lange termijn en nog niet financieel gedekt. 
Gebiedsvisie Eilanden Noord
In het noordelijk deel van de eilanden rond
de A10, tussen de metro het zijkanaal,
is veel dynamiek. Hier komt een aantal
opgaven samen:

101



VERANTWOORDING
Voor deze visie zijn gesprekkken gevoerd met de volgende 
ondernemers en betrokkenen:

•  Reinier Mutsaerts, eigenaar BMW en voorzitter VAZO, bedrijvenvereniging Zuidoost
•  Marc Klok, eigenaar Kookfabriek en bestuurslid OVOA, ondernemersvereniging 

Ouderamstel
•  Rein Aarts, Adjunct-directeur ORAM
•  Koos Weits, Gebiedsmanager ORAM
•  Jan Huijbregts en Mosgan Tofighi, Connecting concepts, voormalig eigenaar Zuidpark en 

ontwikkelaar kavel achter Zuidpark
•  Christian de Bil, General Counsel G-Star Raw
•  Paul Koopman, Vestigingsmanager Mebin
•  Maik Hewitt, Beveiliging Specialist Makro
•  Isabelle Meijers, vestigingsmanager HANOS
•  Ger Loogman, eigenaar Loogman tanken en wassen 
•  Wim Bos, Directeur-eigenaar Mr B
•  Hans Schindeler, Eigenaar Collectief Makelaars Hans Schindeler
•  Mevrouw Baas, vestigingsmanager Blokker
•  Dhr. Bierman, vestigingsmanager Herakles Pharma Staffing
•  Dinesh Ramcharan, asset manager Indorama / Entrada-Duivendrecht Property B.V. 
•  Peter Jan Kannegieter, projectmanager Weespertrekvaart
•  Ellen Monchen, stedenbouwkundige gemeente Amsterdam 
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1 Raadsvoorstel 2017/54: Reparatieplan Duivendrecht  

 

RAADSVOORSTEL 

  
 
  
 

 

 

Nummer 2017/54 
 

datum raadsvergadering : 12 oktober 2017 
onderwerp : Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van 

State inzake bestemmingsplan Reparatieplan 

Duivendrecht 
portefeuillehouder : J.J. de Maa 

datum raadsvoorstel : 29 augustus 2017 
 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Op 16 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Reparatieplan Duiven- 

drecht” vastgesteld. In dit bestemmingsplan is onder meer het woninggroen geregeld. 

Daarbij hebben de betreffende gronden de bestemming Tuin-1 gekregen. Op gronden 

met deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. Wel mag een 

bouwwerk geen gebouw zijnde worden opgericht met een maximale hoogte van 1.30 

m en een oppervlak van 6,5 m2. 
 

Wat is er aan de hand? 
Tegen deze beperking hebben de bewoners van In de Houtzaagmolen 78 beroep 

ingesteld bij de Raad van State (RvS). Appellanten willen een schuurtje met een 

hoogte van 2 meter oprichten. 

Op 26 april 2017 heeft de RvS uitspraak gedaan inzake dit beroep. De RvS achtte het 

beroep gegrond en heeft het raadsbesluit vernietigd, voor zover dat betreft artikel 4 

(Tuin-1) van de regels voor zover dat artikel betrekking heeft op de betreffende 

gronden van appellanten. De reden voor de vernietiging was tweeërlei. Er is naar het 

oordeel van de RvS sprake van een incorrecte verwijzing. Voorts is er onvoldoende 

gemotiveerd dat het bestemmingsplan is vastgesteld te behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening. 

De RvS draag de raad op om met in achtneming van deze uitspraak een nieuw besluit 

te nemen. Dat betekent dat de raad ofwel dient te besluiten tot een planregeling 

waarin wordt voorzien in de realisering van een dergelijk schuurtje op het 

desbetreffende perceel ofwel toereikend gemotiveerd dient te worden waarom de 

realisering van een dergelijk schuurtje op het desbetreffende perceel ruimtelijk 

onaanvaardbaar is. Daartoe heeft de RvS een termijn gesteld waarbinnen de raad een 

besluit moet nemen. 

Samenvatting 
Op 16 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Reparatieplan Duiven- 

drecht” vastgesteld. In dit bestemmingsplan is onder  meer het woninggroen 

geregeld. Op 26 april 2017 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan inzake 

tegen dit bestemmingsplan ingesteld beroep. Het beroep richtte tegen de beperking 

van de mogelijkheid om bebouwing op te richten op gronden  met de bestemming 

Tuin 1. Het beroep richtte tegen de beperking van de mogelijkheid om bebouwing op 

te richten op woninggroen. De RvS heeft de bestemming Tuin-1 vernietigd en de 

gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen m.b.t. de 

bebouwingsmogelijkheden op woninggroen. Aan deze opdracht wordt hiermee 

voldaan. 



Pagina 2 van 4 

 

 

RAADSVOORSTEL 

  
 
  
 

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt artikel 4 van de planregels aan te passen en bijgaande motivering 

vast te stellen. Hiermee wordt voldaan aan de uitspraak van de Rvs 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De gemeente dient te motiveren waarom bebouwing van woninggroen met een schuur 

met een hoogte van 2 meter uit ruimtelijk oogpunt onaanvaardbaar is. De uitspraak 

spitst zich toe op de situatie van appellanten, maar is van belang voor al het 

woninggroen, zowel in Duivendrecht als in Ouderkerk. 

Het “Groenplan adoptie woninggroen” (Groenplan) dateert van 1998. Daarbij word 

snippergroen “om niet” uitgegeven aan (individuele) belanghebbenden. Dit leidde bij 

zowel burgers als de gemeente tot onduidelijkheid over met name de scheiding tussen 

openbaar groen en tuinen In 2008 is daarom  nieuw woninggroenbeleid vastgesteld. 

Daarbij werd adoptie omgezet in verkoop van de gronden. Het Groenplan was daarbij 

het uitgangspunt. In het groenplan was bepaald dat het adoptiegroen niet bebouwd 

mocht worden. Dat is overgenomen bij het nieuwe beleid. De reden hiervoor was dat de 

openheid en groenbeleving van de buurt behouden moesten blijven. Bij het In de 

Houtzaagmolen (de woonstraat van appellanten) en omgeving spelen ook de 

doorzichten en het versterken van het groene beeld van de aangrenzende woonstraat. 

 

Destijds zijn de gronden verkocht voor een prijs voor niet bebouwbare grond. Daarbij is 

onderkend dat publiekrechtelijk niet altijd voorkomen kan worden dat er wel gebouwd 

kan worden (bijvoorbeeld bij vergunningvrij bouwen). Om die reden is een verplichting 

tot het onbebouwd laten van de betreffende gronden in de koopovereenkomst 

opgenomen. In het verleden is gehandhaafd op bebouwing van de gronden. Daarbij 

werd met name gerefereerd aan de privaatrechtelijke overeenkomst. Een aantal 

aangeschrevenen hebben daarop hun illegale bouwwerken verwijderd. Het zou getuigen 

van willekeur, wanneer de gemeente nu zou afwijken van het in het verleden genomen 

besluit omtrent het verbod op bouwen, door de betreffende schuur te legaliseren. 

 

Vanwege de discrepantie tussen de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke regeling 

is een proefproces gestart om bij de rechtbank een onafhankelijk oordeel te krijgen 

over de vraag of het gemeentelijk beleid, waarmee via een privaatrechtelijke regeling 

wordt verboden wat publiekrechtelijk wordt toegestaan (de zogenaamde 

tweewegenleer), rechtmatig is. Hiervoor zijn de eigenaren van woninggroen verzocht 

een proefproces tegen de gemeente te beginnen. Inmiddels is er een gegadigde 

gevonden die samen met de gemeente (c.q. tegen de gemeente) dit proefproces wil 

voeren. Dit proces start medio oktober. 

De termijn waarbinnen de raad een besluit moet nemen eindigt op circa 25 oktober 

2017. Dit betekent dat hiermee niet gewacht kan worden totdat de uitkomst van het 

proefproces bekend is. De kans is dus aanwezig dat in een later stadium dit besluit 

moet worden herroepen. 

 

 
Wat hebben we hiervoor nodig? 
N.v.t. 
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Dit besluit wordt genomen naar aanleiding van een beroep. Er is geen sprake van 

nieuwe beleid. Er zal daarom geen inspraak of andere vorm van communicatie naar de 

burgers plaatsvinden, wel zullen de appellanten van het raadsbesluit op de hoogte 

worden gesteld 
 

Wat is het vervolg? 
Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het Weekblad voor Ouder- 

Amstel. Tevens wordt het verbeeld op ruimtelijke plannen.nl 

 

 
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 
de secretaris, de burgemeester 

 

 
L.J. Heijlman 

 

 
M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 

 

 

 



1 Raadsbesluit 2017/54: Reparatieplan Duivendrecht 

 
 
 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 
 
 

  

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 

2017, nummer 2017/54, 

 
 

BESLUIT : 

 

Artikel 4 van de planregels bij het bestemmingsplan “Reparatieplan Duivendrecht” 

aan te passen, dat gaat luiden: “Artikel 11.2.2. sub c van de planregels bij het 

bestemmingsplan ‘Duivendrecht’ wordt als volgt gewijzigd: de bouwhoogte van 

overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 1,30 

met een maximale oppervlakte van 6,5 m²’’; 

 

De “Stedenbouwkundige onderbouwing onbebouwd laten van de bestemming 

‘Tuin-1’ in reparatieplannen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel” d.d. 24 

juli 2017 vast te stellen. 

 
Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

De raad voornoemd,  

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

 
A.A. Swets 

 

 
M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 
 



1 1. Memo gemeenteraad 

MEMO 
 
 

 
 
 
Aan 

de gemeenteraad van Ouder-

Amstel 

 Van 

Burgemeester en wethouders 
 Datum 

29 augustus 2017 

Kopie 

 

Betreft 

Woninggroen Ouder-Amstel 

Voor u ligt het voorstel met  betrekking tot de besluitvorming over het Reparatieplan 

Duivendrecht naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Deze uitspraak heeft betrekking op het gemeentelijk 

woninggroenbeleid. Te uwer informatie gaat hierbij een korte terugblik op de 

besluitvorming over dit onderwerp.  

 

Vanaf midden jaren ’70 van de vorige eeuw verhuurde de gemeente zogenaamd 

‘snippergroen’ aan belanghebbenden. Met de komst van het adoptiebeleid is deze 

verhuur komen te vervallen. In 1998 is het Groenplan vastgesteld. Daarin is vastgelegd 

welke percelen gemeentelijk groen in potentie als adoptiegroen uitgegeven kunnen 

worden. Het ging daarbij om adoptie om niet (gratis). Het adopteren was vrijwillig en 

was individueel van karakter. Dit adoptiebeleid veroorzaakte zowel bij de burgers als 

bij de gemeente onduidelijkheid over de scheiding tussen openbaar groen en de tuinen. 

Daarbij ervoeren de burgers de adoptievoorwaarden als knellend. Dit alles heeft geleid 

tot vele handhavingszaken. 

Om die reden werd besloten de adoptieregeling te beëindigen. Begin 2008 stemden 

burgemeester en wethouders in met de hoofdopzet voor een nieuw woninggroenbeleid. 

Dit hield in: 

 Verkopen daar waar mogelijk (dus niet meer gratis) 

 Zodanig verkopen dat het voor de bewoner toegevoegde waarde heeft 

 Collectiviteitseis bij verkopen op woningblokniveau 

 Beheersbaar gemeentelijk groen 

 Passend binnen de Groenwensbeelden. Deze zijn in 2007 ontworpen voor 5 wijken. 

 

Op basis van het toenmalige groenadoptiebeleid en de hoofdopzet voor het 

woninggroenbeleid en de wensen van wijkbewoners is het woninggroenbeleid 

uitgewerkt. Daarbij is het hiervoor genoemde Groenplan als uitgangspunt genomen. Bij 

besluit van 26 juni 2008 heeft de raad ingestemd met de voorwaarden voor verkoop 

van woninggroen. Daarbij is tevens is een besluit genomen over de verkoopprijs. Deze 

was bepaald op basis van de gemiddelde kavelgrondprijs voor woningbouw in Noord-

Holland. 

 

In de daaropvolgende jaren is het woninggroen diverse malen onderwerp van gesprek 

geweest. Daarbij kwamen een aantal knelpunten naar voren waaronder de verkooprijs 

en het bestemmingsplan. De weerstand tegen de huidige verkoopprijs was groot. Voor 

veel bewoners was aankoop daarom niet interessant. Bovendien bevonden de meeste 

stukken woninggroen zich op gronden met de bestemming “Groen” waarop enkel 

beplanting en gazon mocht komen. Daarom moest veel (destijds geadopteerde) grond 

door de gemeente worden teruggenomen en herverkaveld. Dit kostte de gemeente 

geld. Op voorstel van burgemeester en wethouders besloot de raad op 30 maart 2010: 

 De verkoopprijs te verlagen naar € 100,00/m2 

 Een principeakkoord te geven om te zijner tijd een overkoepelende regeling te 

treffen om alle verkochte stukken woninggroen een tuinbestemming te geven. 

Hierbij dient in de koopovereenkomst een kwalitatieve verplichting met een 
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kettingbeding te worden opgenomen dat de grond niet (vergunningvrij) bebouwd 

kan worden. 

Uit het rapport “Evaluatie woninggroen” (2012) bleek dat in de loop der jaren  

onrechtmatige bouwwerken zijn geplaatst op (recent) aangekocht woninggroen. Bij de 

bespreking van dit rapport in de Commissie Ruimte in november 2012 is toegezegd dat 

hierin handhavend zal worden opgetreden.  

In het kader van het handhavingsproject is ene inventarisatie gedaan naar 

onrechtmatige bebouwing. De  betreffende bewoners zijn aangeschreven. Diverse 

onrechtmatige bouwsels zijn  door de betreffende bewoners verwijderd.  

 

Op 16 juni 2016 heeft de raad de bestemmingsplannen “Reparatieplan Duivendrecht” 

en “Reparatieplan Ouderkerk aan de Amstel” vastgesteld. Hiermee werd voldaan aan 

de principe-uitspraak van de  raad dat alle als woninggroen verkochte grond 

uiteindelijk de bestemming Tuin ‘onbebouwd’ moet krijgen. Hierover zijn de eigenaren 

zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebleken is dat er behoefte 

bestond om bouwwerken in deze tuinen te plaatsen. Om die reden is in deze 

bestemmingsplannen de mogelijkheid geboden om binnen de bestemming ‘Tuin 1’ de 

bouw van bouwwerken geen gebouwen zijnde van maximaal 6,5 m2 en 1,30 m hoog 

mogelijk te maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 2. Onderbouwing bestemming Tuin-1 
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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 
Transport & Planning 

Aan: gemeente Ouder-Amstel 

Van: Berry van den Berg 

Datum: 13 juli 2017 

Kopie: 

Ons kenmerk: T&PBF5405N001D0.1 

Classificatie: Open 

 
Onderwerp: Onderbouwing bestemming ‘tuin-1’ uit bestemmingsplan Ouderkerk aan de 

Amstel en bestemmingsplan Duivendrecht 

 
 

1. De opgave 

De gemeente Ouder-Amstel heeft voor de bestemmingsplannen Duivendrecht en Ouderkerk 

aan de Amstel reparatie plannen in procedure waarin binnen de bestemming ‘tuin-1’ de bouw 

van bouwwerken geen gebouw zijnde tot 1,30 met een maximaal oppervlak van 6,5 m2 

mogelijk is, naast erfscheiding tot maximaal 2 meter. Deze reparatie-bestemming komt in 

plaats van de oorspronkelijke regeling waarin de bouw van bouwwerken geen gebouw zijnde 

tot 3 meter mogelijk was (zonder maximaal oppervlak), naast erfscheiding tot maximaal 2 

meter. Een groot deel van deze gronden betreft openbaar groen grenzend aan de particuliere 

kavels van grondgebonden woningen of appartementen complexen of het zijn gronden die in 

reeds een bestemming ‘tuin-1’ hadden maar met een ruimere bebouwingsmogelijkheid. De 

insteek van de gemeente bij de uitgifte van deze gronden is geweest dat het betreft meestal 

incourante groenstroken betreft met nauwelijks openbare gebruikswaarde. 

 
De gemeente is voornemens deze gronden te verkopen aan (de aangrenzende) particulieren of 

heeft dit inmiddels gedaan. In veel gevallen zijn deze gronden ook reeds in particulier gebruik 

als verlenging van de eigen tuin (legalisatie). Omdat er echter in alle gevallen sprake is van 

voormalig openbaar groen dat beeldbepalend was/is voor de buurt/wijk waarin deze kavels 

gelegen zijn, wil de gemeente op deze groenstroken vanuit landschappelijk/stedenbouwkundig 

oogpunt bebouwing uitsluiten. In de nieuwe regeling wordt alleen de bouw van bouwwerken 

geen gebouw zijnde tot 1,30 met een maximaal oppervlak van 6,5 m2 mogelijk is, naast 

erfscheiding tot maximaal 2 meter toegestaan. Dat is in het reparatieplan geregeld door middel 

van de nieuwe bestemming ‘tuin-1’. De Raad van State heeft echter geconcludeerd dat er in de 

toelichting op dit reparatie plan een onderbouwing ontbreekt van deze wens. 

Deze notitie bevat de onderbouwing. In deze notitie is gezocht naar de gemene deler(s) in de 

verschillende deze situaties die zich voordoen. Welke argumenten onderbouwen het uitsluiten 

van bouwwerken, geen gebouw zijnde hoger dan 1,30 (tot maximaal 3 meter zoals in het vorige 

plan was vastgelegd) en groter dan 6,5 m2? 

Daarbij is er vanuit gegaan dat gebouwen zoals schuurtjes in de oorspronkelijke bestemming 

‘tuin-1’ al niet mogelijk waren aangezien dat geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn 

maar deze onder de bijgebouwen regeling vallen. 
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2. Onze werkwijze 

 
 In eerste instantie zijn alle bestemmingen ‘tuin-1’ in beeld gebracht. Dit betreft zowel reeds 

bestaande bestemmingen ‘tuin-1’ als nieuwe die tegevoegd zijn in het reparatieplan. 
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 Vervolgens is er een analyse gemaakt van de verschillende soorten situaties die zich zowel 

in het plan Duivendrecht als het plan Ouderkerk aan de Amstel voor doen. Daarbij is wat 

betreft de onderbouwing van de keuzes geen onderscheid gemaakt tussen beide plannen. 

De onderbouwing in deze notitie geldt zowel voor het reparatieplan Duivendrecht als 

Ouderkerk aan de Amstel. 

 De verschillende situaties zijn gelegen in verschillende buurten. Deze hebben alle eigen 

architectonische en stedenbouwkundige kenmerken. In elk van deze buurten heeft het 

onttrekken van gronden aan de openbare ruimte of het inrichtingen van particuliere gronden 

grenzend aan de openbare ruimte echter invloed op de beleving van die openbare ruimte. 

Derhalve is gekozen om dit onderscheid tussen verschillende soorten buurten (zoals jaren 

dertig buurten, naoorlogse woningbouwplannen of de meest recente woningbouw 

ontwikkelingen) buiten beschouwing te laten in deze onderbouwing. 

 De volgende onderscheidende situaties doen zich voor: 

 

 
Grondgebonden 

woningen 

 
groen grenzend aan 

 
 

 
Voortuinen de straatzijde 

 
 
 

 
Voortuinen 

 
 
 

 
een woon pad/park/water 

 
 
 

Zijtuinen Woonstraat 
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Zijtuinen 

 

 

 

 

 

woon pad/park/water 

 

 

 

 
Achtertuinen 

 

 

 

achtertuinen met achterpad 

(evt. inclusief water) 

 

 

 

 

Achtertuinen parkeerstraat/plein 

 

 

 

 

Achtertuinen 

 

 

 

 
woonstraat 

(strokenverkaveling) 
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Water/park 
 
 
 
 
 

Appartementenc 

omplex 
groen grenzend aan 

 
 
 
 
 

Alzijdige 

oriëntatie 
park/water 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alzijdige 

oriëntatie 

 

parkeerplekken/woonstraat 

 
 
 
 
 
 
 
 

2-zijdige 

oriëntatie 

 

park/water 
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2-zijdige 

oriëntatie 

 
 
 

 
parkeerplekken/woonstraat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solitaire 

bebouwing 

 

groen grenzend aan 
  

  
 
 
 

Vrij-staand 

op kavel 

 
 
 

 
groen/(agrarisch)landschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. De onderbouwing 

Voor alle te onderscheiden situaties geldt in principe maatwerk. Afhankelijk van de wijze 

waarop deze is gelegen in een bepaalde buurt met bepaalde kenmerken zal telkens een extra 

of ander argument aangedragen kunnen worden. In een 60-er jaren (stempel)wijk heeft het 

aanwezige openbaar groen een andere belevingswaarde dan in bijvoorbeeld een 70-er jaren 

(bloemkool)wijk. In de meer recentere wijken zal het groen zoveel mogelijk geconcentreerd zijn 

en het snippergroen zo veel mogelijk voorkomen. Op het moment dat in dergelijke wijken 

openbaar groen verkocht gaat worden, zal er telkens een andere reden zijn waarom er in deze 

bestemming geen sprake mag zijn van bouwwerken, geen bebouwing zijnde die hoger zijn dan 

1,30 meter. Om deze discussie echter niet te complex te maken, is (zoals ook eerder vermeld 

is) in deze notitie gezocht naar de gemene deler in deze situaties. Welke argumenten 

onderbouwen het uitsluiten van dergelijke bouwwerken, geen gebouw zijnde hoger dan 1,30 en 

groter dan 6,5 m2. 
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Grondgebonden woningen 

Bij de grondgebonden woningen is sprake van bestemming ‘tuin-1’ die grenst aan de voor-, zij- 

of achtertuin. Dat geldt voor alle situaties, onafhankelijk van het type buurt waarin deze 

woningen gelegen zijn. 

 

 
Voortuinen: 

- de straatzijde. Indien de gronden onderdeel uitmaken van de 

voortuinen van de woningen en deze gelegen zijn aan een 

woonstraat, bepaalt de inrichting van de tuin voor een groot deel 

mede de beleving van het straatbeeld. De beleving van het 

straatbeeld loopt immers van gevel tot gevel. Met name groene 

erfscheidingen, solitiare bomen, gras en struiken dragen bij aan een 

groene inrichting en beleving. Alle vormen van nieuwe bebouwing in 

voortuinen tasten het beeld van deze groene inrichting aan en 

daarmee de belevingswaarde en leefbaarheid van de directe 

woonomgeving. Daarnaast bepaalt het aanzicht van het gevelbeeld 

van de woningen het straatbeeld. Dit geldt zowel voor de voorzijde 

als de kopgevels. Voor deze voor- en zijtuinen geldt dat elke ‘losse’ 

bebouwingsvorm in deze strook het architectuur beeld zal aantasten. 

Derhalve is alleen de realisatie van een (aan het hoofdgebouw gebouwde) erker of entree in 

deze zone toegestaan. Aangezien deze ter aller tijden onderdeel uitmaakt van de architectuur 

van de gebouwen (en in de meeste gevallen vergunning plichtig en door welstand getoetst), zal 

deze de belevingswaarde van het straatbeeld niet negatief aantasten, maar de verscheidenheid 

en belevingswaarde kunnen vergroten. Daarnaast geldt dat op plekken waar bebouwing is 

gesitueerd geen groen kan groeien; geen bomen, geen struiken en geen gras. Dit beperkt de 

kansen van de mogelijke versterking van het groene straatbeeld door middel van de tuin 

inrichtingen. Ook in buurten waar vanuit de stedenbouwkundige opzet reeds sprake is van 

bergingen voor de voorgevel van de woningen (hier maken de bergingen onderdeel uit van de 

architectuur van deze woningen), dient op de gronden die toegevoegd worden aan de voortuin 

bebouwing (let wel: dit geldt voor alle gebouwen en alleen voor bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde hoger dan 1,30 meter) uitgesloten te worden. 

- een woon pad/park/water: indien de voortuinen grenzen aan een woonpad, aan een park 

(of openbaar groen) of aan een waterpartij, heeft elke vorm van bebouwing negatieve 

invloed op de belevingswaarde van dergelijke situaties. In het geval van woonpaden 

(meestal smalle trottoirs tussen aangrenzende voortuinen van 

woningen) verstoort elke bebouwingsvorm anders dan een 

(groene) erfscheiding het rustige beeld van het woonpad. Indien 

de bestemming ‘tuin-1’ grenst aan een park of waterpartij dient het 

landschappelijke beeld zoveel mogelijk tot aan de gevel van de 

woningen doorgetrokken te worden. Op die wijze is de beleving 

van deze zone optimaal. Bouwwerken geen gebouw zijnde in 

deze zone verstoort dit beeld. 
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Zijtuinen: 

- woonstraat. Indien de zijtuin grenst aan een woonstraat, ligt deze in de meeste gevallen in 

het verlengde van aangrenzende voortuinen van andere woningen. Bebouwing in deze 

zone zal dus ten opzichte van die andere woningen altijd in het verlengde van hun 

voortuinen komen te liggen. De inrichting van dergelijke zijtuinen is dus zeer beeldbepalend 

voor de aangrenzende woon(zij)straten. Bouwwerken geen gebouwen zijnde hoger dan 

1,30 kunnen mogelijk boven de erfscheidingen uitkomen, voor de denkbeeldige rooilijn van 

de aangrenzende woningen uitsteken  en beeldbepalend gaan zijn voor deze straten. 

Daarom is in deze straten bouwwerken, geen gebouw zijnde hoger dan 1,30 uitgesloten. 

Daarnaast geldt dat op plekken waar bebouwing is gesitueerd geen groen kan groeien; 

geen bomen, geen struiken en geen gras. Dit beperkt de kansen van de mogelijke 

versterking van het groene straatbeeld door middel van de tuin inrichtingen. 

 

 
Achtertuinen: 

- achtertuinen met achterpad (evt. inclusief water). Indien de 

gronden worden toegevoegd aan of gelegen zijn in achtertuinen 

die grenzen aan achtertuinen, beperkt de belevingswaarde van de 

inrichting van deze grond zich tot die van de bewoners van de 

aangrenzende woningen. De beperking van de 

bebouwingsmogelijkheden in deze zone draagt bij aan een kans 

op het behoud van het groene karakter van deze situaties, vaak 

geheel gesloten of half gesloten bouwblokken. Indien deze 

beperking niet wordt oplegd betekent dit immers dat op plekken 

waar bebouwing staat kan geen gras, geen struik of boom kunnen 

groeien. En juist een groene inrichting van een achter terrein van 

een dergelijk bouwblok is aanleiding voor een aantrekkelijke flora 

en fauna ontwikkeling. Daarmee is zowel de directe omgeving, de 

buurt als de wijdere omgeving gebaat. 

- parkeerstraat/plein. Indien er sprake is van de ligging van deze groenstrook grenzend aan 

de achtertuin aan een parkeerstraat of parkeerplein, spelen dezelfde argumenten als 

hierboven vermeld. Aangezien het karakter van dergelijke situaties openbaarder is dan bij 

situaties grenzend aan een achterpad/achtertuin heeft de belevingswaarde van een groene 

uitstraling meer betekenis. 

- woonstraat (strokenverkaveling). Indien er sprake is van de ligging van de groenstrook 

grenzend aan de achtertuin maar wel direct aan een woonstraat (een zogenaamde 

strokenverkaveling), speelt de belevingswaarde van de inrichting van deze achterzijde weer 

een grotere rol. Deze zone grenst immers aan de openbare ruimte. Andere bebouwing dan 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde hoger dan 1,30 dient hier gemeden te worden om het 

beeld van de erfscheidingen niet negatief te beïnvloeden met boven de schutting of haag 

uitstekende bebouwing. Deze uitsluiting biedt ook de meeste kansen op een groene 

invulling achter de (in de situaties bij voorkeur groene) erfscheiding met bomen die boven 

de erfscheiding uitsteken en het groene beeld van de aangrenzende woonstraat versterken. 
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- water/park. Indien er sprake is van de ligging van deze groenstrook grenzend aan de 

achtertuin aan water, een waterpartij of een park achtige zone, spelen dezelfde argumenten 

als hierboven (bij de strokenverkaveling) vermeld. 

 
Appartementen complexen, meergezinswoningen 

Er zijn appartementen complexen die alzijdig georiënteerd zijn (stadsvilla’s) en complexen die 2 

zijdig georiënteerd zijn aan de lange zijde met min of meer blinde kopgevels. Ook komen 

situaties voor dat aan 1 van de zijden op de begane grond bergingen/garages zijn gesitueerd. 

In alle gevallen is echter de grond met de bestemming ‘tuin-1’ gekoppeld aan die zijden van de 

complexen waar sprake is van een oriëntatie op de openbare ruimte. De inrichting van deze 

ruimtes zijn echter verschillend. Er is sprake van een ligging aan openbaar groen (park of 

plantsoen) of aan een woonstraat/parkeerplaats. 

 
Alzijdige oriëntatie 

- park/water. Dit betreft in principe situaties waarin aan een 

buitenruimte op de begane grond (bijvoorbeeld een inpandig balkon 

op maaiveld) een strook grond gekoppeld is waarop de buitenruimte 

vergroot is/kan worden. Dit vindt geheel of gedeeltelijk rond het 

totale complex plaats. Deze zone verankert het gebouw visueel met 

het maaiveld. De inrichting van deze zone zonder beeldbepalende 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot 3 meter hoogte is van 

belang om deze ‘verankering’ van het gebouw met het maaiveld te 

kunnen blijven waarnemen. De ruimtelijke kwaliteit van dit soort 

stadsvilla’s is onder andere gelegen in de situering van deze 

gebouwen in het openbaar groen. Elke vorm van bebouwing in de zone direct rondom dit 

complex verstoort dat beeld. 

- parkeerplekken/woonstraat. Voor het grenzen van deze zone aan de woonstraat of 

parkeerplekken, geldt in principe het zelfde als voor de ligging langs het park/water. 

 
2-zijdige oriëntatie 

- park/water. Bij deze vorm van langgerekte complexen is de begane grond laag vaak 

ingevuld met bergingen met of zonder begane grond woningen. Toch geldt ook hier dat bij 

een situering van het complex aan een park of water de uitstraling van het complex op de 

omgeving afhangt van de inrichting van de zone rondom het complex op maaiveld niveau. 

Elke vorm van bebouwing verstoort dit beeld. 

- parkeerplekken/woonstraat. Voor het grenzen van deze zone aan de woonstraat of 

parkeerplekken, geldt in principe het zelfde als voor de ligging langs het park/water. 
 

Solitaire bebouwing 
 

In een enkel geval is er sprake van het toevoegen van grond met de bestemming ‘tuin-1’ aan 

kavels waarop een vrijstaande woningen staat en welke tevens geheel vrij liggend is in zijn 

omgeving (bijvoorbeeld aan de rand van de bebouwde kom grenzend aan het 

buitengebied/agrarisch landschap). De zone rond dergelijke gebouwen dient zoveel mogelijk 
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open te blijven zodat het vrijstaande karakter van dergelijke gebouwen en de openheid rondom 

gehandhaafd blijft. Een groene inrichting van deze zone kan deze beleving versterken. 
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Procesverloop

Bij besluit van 16 juni 2016 heeft de raad het bestemmingsplan 
"Reparatieplan Duivendrecht" vastgesteld

Tegen dit besluit hebben Jansen en Weterman beroep ingesteld.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 maart 2017, waar 
Jansen en Weterman, vertegenwoordigd door H.J. Jansen, bijgestaan door 
mr. R. den Uyl, rechtsbijstandverlener te Amsterdam, en de raad, 
vertegenwoordigd door E.J. van den Kerkhoff en E. Smit, zijn verschenen.

Overwegingen

Toetsingskader

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad 
bestemmingen aanwijzen en regels geven die de raad uit een oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft daarbij 
beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling 
beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De Afdeling 
stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede 
ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van die gronden of de 
raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan 
strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

Het plan

2. Het plan voorziet in een partiële herziening van het 
bestemmingsplan "Duivendrecht". De herziening heeft grotendeels 
betrekking op het wijzigen van enkele groen- en verkeersbestemmingen in de 
bestemming "Tuin - 1". De gronden die het betreft, zijn zogenoemde 
incourante groenstroken waarvan de raad heeft besloten dat zij geen 
openbare gebruikswaarde meer hebben. Deze stukjes grond zijn door de 
gemeente verkocht of verhuurd. Het plan voorziet tevens in een aanpassing 
van de planregels bij de bestemming "Tuin -1".

Inleiding

3. Jansen en Weterman hebben in 2011 van de gemeente een stukje 
grond gekocht dat aan de achterzijde van hun achtertuin grenst, met de 
bedoeling daarop een schuurtje te bouwen om hun tuingereedschap in op te 
bergen. Dit schuurtje is inmiddels gerealiseerd en heeft een oppervlakte van 
ongeveer 3,24 m^ (1,8 m bij 1,8 m) en een puntdak met een hoogte van 
ongeveer 2 m. Jansen en Weterman stellen dat het plan ten onrechte in de 
weg staat aan de realisering van een schuurtje met een maximale hoogte van 
ongeveer 2 m op gronden met de bestemming "Tuin - 1". Omdat op 
gronden met de bestemming "Tuin -1" slechts bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde met een maximale hoogte van 1,3 m zijn toegestaan, houdt de raad
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volgens Jansen en Weterman onvoldoende rekening met de behoefte om op 
het aangekochte stukje grond een schuurtje te hebben dat groot genoeg is 
om tuingereedschap in op te bergen. Jansen en Weterman stellen dat zij de 
grond hebben aangekocht in de veronderstelling dat een schuurtje met de 
door hen gewenste afmetingen wel zou zijn toegestaan. Ook stellen zij dat 
de beperkingen die in het plan zijn gesteld aan de realisering van een 
dergelijk schuurtje, zich niet verdragen met het Besluit omgevingsrecht 
(hierna: Bor).

Het beroep

4. Jansen en Weterman betogen dat het plan ten onrechte in de weg
staat aan het realiseren van een schuurtje van ongeveer 2 m hoog op 
gronden met de bestemming "Tuin -1". Zij voeren hiertoe aan dat op grond 
van het Bor is toegestaan dat bepaalde bouwwerken - zoals het schuurtje - 
vergunningvrij op het achtererf kunnen worden opgericht. Jansen en 
Weterman wijzen op artikel 4 van de planregels, waarin staat dat op gronden 
met de bestemming "Tuin - 1" slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
met een maximale hoogte van 1,3 m mogen worden gebouwd. Volgens 
Jansen en Weterman is deze planregeling niet in overeenstemming met het 
Bor.

4.1. De raad heeft ter zitting toegelicht dat in de koop- en 
huurovereenkomsten die ten aanzien van de groenstroken door de gemeente 
met de bewoners zijn gesloten, is opgenomen dat op deze stukjes grond in 
het geheel geen bebouwing mag worden opgericht. Nadat bleek dat 
verscheidene kopers en huurders van de groenstroken daarop echter graag 
enige bebouwing wilden realiseren, heeft de raad besloten om hierop 
bebouwing met een geringe omvang toe te staan. In zoverre is artikel 4 van 
de planregels volgens de raad bedoeld als verruiming van hetgeen in de 
koop- en huurovereenkomsten is opgenomen. Volgens de raad is het 
schuurtje dat thans op het perceel van Jansen en Weterman aanwezig is, 
gerealiseerd in overeenstemming met het Bor. Dat neemt niet weg dat de 
koopovereenkomst die tussen de gemeente en Jansen en Weterman is 
gesloten, wel in de weg staat aan de aanwezigheid van dit schuurtje, zo 
stelt de raad.

4.2. De relevante (wettelijke) bepalingen en planregels die ten grondslag 
liggen aan de hierna volgende rechtsoverwegingen, zijn opgenomen in de 
bijlage bij deze uitspraak.

4.3. De Afdeling stelt voorop dat het schuurtje dat thans op het perceel 
van Jansen en Weterman aanwezig is, moet worden gekwalificeerd als 
gebouw in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Woningwet. In dat artikellid 
staat dat onder een gebouw moet worden verstaan een bouwwerk dat een 
voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. De Afdeling oordeelt dat het schuurtje van Jansen 
en Weterman binnen deze definitie valt.

Het voorgaande brengt met zich dat artikel 4 van de planregels - 
dat handelt over de mogelijke realisering van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde - op het schuurtje van Jansen en Weterman geen betrekking heeft.
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Voor zover de raad de bedoeling heeft gehad een planregeling vast te stellen 
die mede betrekking heeft op het schuurtje van Jansen en Weterman, is hij 
in die opzet niet geslaagd.

Dat artikel 4 van de planregels op het schuurtje van Jansen en 
Weterman geen betrekking heeft, neemt niet weg dat het plan overigens niet 
voorziet in de realisering van een schuurtje van ongeveer 2 m hoog op 
gronden met de bestemming "Tuin - 1". In artikel 1 van de planregels is 
bepaald dat de verbeelding en de planregels van het bestemmingsplan 
"Duivendrecht" zoals vastgesteld door de raad op 28 augustus 2013, op het 
plan van overeenkomstige toepassing zijn, voor zover zij daarin niet zijn 
aangepast of aangevuld. In artikel 11, lid 11.2.1, van de planregels bij het 
bestemmingsplan "Duivendrecht" staat dat op of in gronden met de 
bestemming "Tuin -1" geen gebouwen mogen worden gebouwd, met 
uitzondering van uitbouwen aan het hoofdgebouw in de vorm van entrees en 
erkers. Nu deze bepaling in het plan niet is aangepast of aangevuld, is zij van 
overeenkomstige toepassing. Omdat een schuurtje van ongeveer 2 m hoog 
op gronden met de bestemming "Tuin - 1" niet kan worden aangemerkt als 
een uitbouw aan het hoofdgebouw in de vorm van een entree of erker, 
verdraagt de realisering daarvan zich niet met artikel 1 van de planregels, 
gelezen in samenhang met artikel 11, |id 11.2.1 van de planregels bij het 
bestemmingsplan "Duivendrecht".

4.4. Ten aanzien van de verhouding tussen de planregels en het 
bepaalde in het Bor overweegt de Afdeling dat bouwwerken die vallen onder 
de reikwijdte van artikel 2 van Bijlage II bij het Bor, vergunningvrij mogen 
worden opgericht. Voorts overweegt zij dat het de raad vrij staat planregels 
vast te stellen die hij uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
nodig acht. De regels in het Bor en in het plan kunnen naast elkaar bestaan, 
waarbij geldt dat de planregels buiten toepassing blijven ten aanzien van 
bouwwerken waarop artikel 2 van Bijlage II bij het Bor van toepassing is.

Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a en c van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), gelezen in samenhang 
met artikel 2.3, tweede lid, en de artikelen 1 en 2, aanhef en onder 3, van 
Bijlage II van het Bor, is de bouw van bijbehorende bouwwerken - zoals een 
schuurtje - onder de daar vermelde voorwaarden vergunningvrij toegestaan 
in het achtererfgebied van het hoofdgebouw. De bouw hiervan kan zonder 
vergunning geschieden als wordt voldaan aan de voorwaarden die hiervoor 
in artikel 2, aanhef en onder 3, van Bijlage II bij het Bor zijn gesteld. Naar het 
oordeel van de Afdeling laat artikel 1 van de planregels, gelezen in 
samenhang met artikel 11, lid 11.2.1 van de planregels bij het 
bestemmingsplan "Duivendrecht", onverlet hetgeen op grond van bedoeld 
onderdeel van het Bor vergunningvrij mag worden opgericht. Ten overvloede 
merkt de Afdeling op dat indien het standpunt van de raad dat het schuurtje 
van Jansen en Weterman overeenkomstig het bepaalde in het Bor is 
opgericht juist is, dit met zich brengt dat de planregels niet aan de 
aanwezigheid van het schuurtje in de weg staan.

De Afdeling overweegt voorts dat in deze procedure alleen het 
besluit van de raad tot vaststelling van het plan ter beoordeling staat. 
Hetgeen de gemeente en Jansen en Weterman in de koopovereenkomst met 
betrekking tot het stukje grond hebben afgesproken, kan derhalve nu niet
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aan de orde komen.
Het betoog faalt.

5. Jansen en Weterman betogen voorts dat geen deugdelijke 
belangenafweging ten grondslag ligt aan het niet voorzien in de mogelijkheid 
om op gronden met de bestemming "Tuin - 1" een schuurtje van ongeveer
2 m hoog te realiseren. Zij voeren hiertoe aan dat zij nu juist tot aankoop van 
de groenstrook zijn overgegaan om in de achtertuin een schuurtje van zekere 
afmetingen te kunnen realiseren om daarin hun tuingereedschap op te 
bergen. Voorts wijzen zij er in dit verband op dat de raad ten tijde van het 
sluiten van de koopovereenkomst heeft verklaard voornemens te zijn 
bebouwing van een geringe omvang op gronden met de bestemming 
"Tuin - 1" mogelijk te maken, en dat zij uit de correspondentie met de raad 
niet konden afleiden dat een schuurtje van maximaal 2 m hoog hierop niet 
zou zijn toegestaan.

5.1. Zoals onder 4.4 reeds is overwogen, kan hetgeen tussen de 
gemeente en Jansen en Weterman in de koopovereenkomst is afgesproken, 
in deze procedure op zichzelf niet aan de orde komen. Voorts overweegt de 
Afdeling als volgt. De raad heeft toegelicht dat hij het in beginsel niet 
wenselijk acht dat op de voormalige gemeentelijke groenstroken bebouwing 
wordt gerealiseerd. Voor zover op deze stukjes grond nu bebouwing is 
toegestaan, wenst de raad deze zo laag mogelijk te houden. Ter zitting heeft 
de raad echter desgevraagd niet kunnen motiveren waarom de realisering 
van een schuurtje van ongeveer 2 m hoog op gronden met de bestemming 
"Tuin - 1" ruimtelijk onaanvaardbaar zou zijn. Gelet hierop heeft de raad 
naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende gemotiveerd dat het plan in 
zoverre is vastgesteld ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Het 
besluit is op dit punt in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet 
bestuursrecht, waarin staat dat een besluit dient te berusten op een 
deugdelijke motivering.

Het betoog slaagt.

6. Jansen en Weterman betogen voorts dat niet duidelijk is naar welke 
bepaling uit het bestemmingsplan "Duivendrecht" in artikel 4 van de 
planregels wordt verwezen.

6.1. De Afdeling stelt vast dat de planregels bij het bestemmingsplan 
"Duivendrecht" dat is vastgesteld door de raad op 28 augustus 2013, geen 
artikel 11.2.2, onder c, bevatten. Ter zitting heeft de raad erkend dat de 
verwijzing in artikel 4 van de planregels bij het onderhavige plan niet klopt, 
maar heeft hij niet kunnen aangeven hoe de verwijzing wel zou moeten 
luiden. Gelet hierop is niet duidelijk welk artikel van de planregels bij het 
bestemmingsplan "Duivendrecht" door middel van artikel 4 van de planregels 
bij dit plan wordt vervangen, zodat deze bepaling in zoverre is vastgesteld in 
strijd met het beginsel van rechtszekerheid.

Het betoog slaagt.
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Conclusie

7. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient gedeeltelijk te 
worden vernietigd, namelijk voor zover het betreft artikel 4 van de 
planregels, voor zover dat artikel betrekking heeft op het perceel met de 
bestemming "Tuin - 1", grenzend aan de achtertuin op het perceel In de 
Houtzaagmolen 78 te Duivendrecht.

Artikel 4 van de planregels wordt in zoverre in de eerste plaats 
vernietigd omdat daarin een incorrecte verwijzing naar de planregels in het 
bestemmingsplan "Duivendrecht" is opgeriomen.

Artikel 4 van de planregels wordt in zoverre in de tweede plaats 
vernietigd omdat daarin niet is voorzien in de mogelijkheid om ter plaatse van 
het perceel met de bestemming "Tuin - 1", grenzend aan de achtertuin op 
het perceel In de Houtzaagmolen 78, een schuurtje op te richten met een 
hoogte van ongeveer 2 m.

De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, 
vierde lid, van de Awb de raad op te dragen om met inachtneming van deze 
uitspraak een nieuw besluit te nemen en zal daartoe een termijn stellen. Ten 
aanzien van het hiervoor genoemde, tweede punt brengt dit met zich dat de 
raad in zoverre ofwel dient te besluiten tot een planregeling waarin wordt 
voorzien in de realisering van een dergelijk schuurtje op het desbetreffende 
perceel, ofwel toereikend dient te motiveren waarom de realisering van een 
dergelijk schuurtje op het desbetreffende perceel ruimtelijk onaanvaardbaar 
is.

Proceskosten

8. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de 
proceskosten te worden veroordeeld.
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Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep tegen het besluit van de raad van de gemeente 
Ouder-Amstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 
"Reparatieplan Duivendrecht" van 16 juni 2016 gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Ouder-Amstel 
tot vaststelling van het bestemmingsplan "Reparatieplan 
Duivendrecht" voor zover het betreft artikel 4 van de planregels, 
voor zover dat artikel betrekking heeft op het perceel met de 
bestemming "Tuin - 1", grenzend aan de achtertuin op het perceel 
In de Houtzaagmolen 78 te Duivendrecht;

III. draagt de raad van de gemeente Ouder-Amstel ^ om binnen
26 weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming 
van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit te nemen en dit 
zo spoedig mogelijk op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te 
maken;

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Ouder-Amstel tot vergoeding 
van bij H.J. Jansen en M.A.J. Weterman in verband met de 
behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een 
bedrag van € 990,00 (zegge: negenhonderdnegentig euro), met 
dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan één van 
hen het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft 
voldaan;

V. gelast dat de raad van de gemeente Ouder-Amstel het door 
H.J. Jansen en M.A.J. Weterman voor de behandeling van het 
beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 168,00 (zegge: 
honderdachtenzestig euro) vergoedt, met dien verstande dat bij 
betaling van genoemd bedrag aan één van hen het bestuursorgaan 
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aldus vastgesteld door mr. F.C.M.A. Michiels, lid van de enkelvoudige
kamer, in tegenwoordigheid van mr. L.C. Groen, griffier.

w.g. Michiels
lid van de enkelvoudige kamer

w.g. Groen 
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 26 april 2017 

831.
Verzonden: 26 april 2017
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BIJLAGE

• Bij rechtsoverweging 4.3 tot en met 4.5

Planregels bij "Reparatieplan Duivendrecht"
Artikel 1
"Op onderhavig bestemmingsplan 'Reparatieplan Duivendrecht' van de 
gemeente Ouder-Amstel zijn van overeenkomstige toepassing de verbeelding 
en de planregels van de bestemmingsplan:
• 'Duivendrecht', zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Ouder- 
Amstel bij besluit van 28 augustus 2013 en vervat in het GML-bestand 
NL.IMR0.0437.Duivendrecht-VA02.
met dien verstande dat:
• de verbeelding en de regels zijn aangevuld en aangepast zoals vervat in dit 
plan."

Artikel 4
"Tuin - 1. Op gronden met deze bestemming mogen overige bouwwerken 
geen gebouwen zijnde worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 
6,5 m^ en een maximale hoogte van 1,30 meter. Deze bepaling komt in de 
plaats van artikel 1 1.2.2. sub c."

Planregels bij het bestemmingsplan "Duivendrecht"
Artikel 11, lid 1 1.2.1
"Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met 
uitzondering van uitbouwen aan het hoofdgebouw in de vorm van entrees en 
erkers, met dien verstande dat: [...]"

Woningwet
Artikel 1, eerste lid
"Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt 
verstaan onder:
[...]
- gebouw, bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;"

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Artikel 2.1, eerste lid, onder a en c
"Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, 
voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: 
a. het bouwen van een bouwwerk;
[...]
c. het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan [...]"

Besluit algemene bepalingen omgevingsrecht (Bor)
Artikel 2.3:
"[...]
2. In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a of c, van de wet 
is geen omgevingsvergunning vereist voor de categorieën gevallen in 
artikel 2 in samenhang met artikel 5 en artikel 8 van bijlage 11."
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Bijlage II bij het Bor
Artikel 1, onderdeel 1 (voor zover relevant in dit geval):
"In deze bijlage wordt verstaan onder:
[...]
bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel 
functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander 
bouwwerk, met een dak."

Artikel 2, onderdeel 3 (voor zover relevant in dit geval):
"Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten 
betrekking hebben op:
[...]
3. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in 
achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
[...]
b. voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk 
hoofdgebouw:
1 °. indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet 
hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, 
met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de 
daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende 
formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de 
perceelsgrens [m] x 0,47) + 3;
2°. functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het betreft 
huisvesting in verband met mantelzorg,
c. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, 
tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn."c. een gebied 
dat is gelegen binnen een van toepassing zijnde afstand als bedoeld in artikel 
3.12, 3.18, 3.28, 3.30a, 4.3, 4.4, 4.5, 4^5a, 4.5b, 4.77 of 4.81 van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer.
4. Artikel 3, onderdelen 1 en 2, is evenmin van toepassing voor zover voor 
het bouwwerk waarop de activiteit betrekking heeft krachtens het 
bestemmingsplan regels gelden die met toepassing van artikel 40 van de 
Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de 
Erfgoedwet, in het belang van de archeologische monumentenzorg zijn 
gesteld, tenzij de oppervlakte van het bouwwerk minder dan 50 m2 
bedraagt.
5. Artikel 3, onderdeel 8, is evenmin van toepassing op een activiteit die 
tevens een activiteit is als bedoeld in artikel 2, onderdelen 2 tot en met 21, 
of 3, onderdelen 1 tot en met 7, maar niet voldoet aan de in die artikelen ten 
aanzien van die activiteit gestelde eisen.
6. Artikel 4, onderdelen 9 en 11, is niet van toepassing op een activiteit als 
bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage.
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Nummer 2017/55 
 

datum raadsvergadering : 12 oktober 2017  

onderwerp : Aanpassing van de begroting 2017 

portefeuillehouder : Wethouder M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 5 september 2017  

 

 

Begrotingswijzigingen. 

 

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 2e wijziging van de begroting 

2017. 

 

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het 

samenstellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2017. 

 

De wijzigingen van de budgetten tellen op tot een nadeel van € 264.994. Het positieve 

begrotingsresultaat van € 55.315 is bij de eerste wijziging van de begroting al volledig 

aangewend. Van de mutaties in deze wijziging kan een deel worden aangemerkt als 

onvoorzien, namelijk het effect van de nieuwe cao op de bijdrage aan Duo+. Hiervoor 

wordt de post onvoorzien aangewend. Het resterende nadeel komt ten laste van de 

algemene reserve vrij besteedbaar.  

 

 

 

Budgettair effect van dit 

voorstel 

 

 

 

 

 

Lasten-

stijging 

per saldo  

Begrotings-

resultaat 

Onvoorzien Dekking tlv 

algemene 

reserve 

Primitieve begroting  € 55.315 € 70.000 € 0 

1e begrotingswijzging € 104.429 -/-€ 55.315 € 0 -/-€ 49.114 

Stand na de 1e 

begrotingswijzging € 104.429 € 0 € 70.000 -/-€ 49.114 

2e begrotingswijzging € 365.204 € 0 € 0 -/-€ 352.204 

Stand na de 2e 

begrotingswijzging € 469.633 € 0 € 70.000 -/- € 401.318 

3e begrotingswijzging € 264.994 € 0 -/- € 70.000 -/- € 194.994 

Stand na de 3e 

begrotingswijzging € 734.627 € 0 € 0 -/- € 596.312 
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Krediet brandweerkazerne Ouderkerk 

Met het besluit eind 2015 om niet over te gaan tot het bouwen van een volwaardige 

kazerne is het toen bestaande krediet ingetrokken. Voorgesteld wordt om voor de bouw 

van een satellietkazerne (garage) aan de Aart van der Neerweg 1 een krediet van 

€ 900.000 (incl. voorbereiding en BTW) beschikbaar te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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3e wijziging 

programmabegroting 2017 
 

 

 

 

In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen vastgelegd van het actualiseren 

van de ramingen in de begroting 2017. 

 

Gebruikelijk is alleen de belangrijkste aanpassingen ( € 10.000) toe te lichten. Ook treft 

u een overzicht aan van de gewijzigde stortingen/onttrekkingen aan de reserves van 

meer dan € 10.000.  

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

Voor het geheel van het sociaal domein (alle plussen en minnen) zien wij een 

overschrijding van €  77.000 in de begrotingswijziging. 

 

 

PROGRAMMA 2:  RUIMTE 

Als gevolg van de actualisatie van de ruimtelijke projecten wordt een groter deel van de 

personeelslasten en van de bijdrage aan Duo+ doorberekend aan de projecten. Dit leidt 

tot een voordeel van iets minder dan € 300.000. 

De raming van de opbrengst bouwrechten moet worden aangepast aan de voortgang van 

de bouwstroom. In de jaren 2017 en 2018 wordt nog niet gestart met de grotere 

bouwprojecten. Een nadeel van € 130.000. 

Vanwege uitbreiding van de blauwe zone en verruiming van de tijden is incidenteel inzet 

van een extra handhavings-inspecteur (BOA) nodig om te kunnen voldoen aan ons 

handhavingsbeleid. Voor deze extra inzet is € 40.000 nodig. 

Het waterschap wijkt af van haar eerder afgegeven planning en de werkzaamheden zijn 

verplaatst naar 2018 wat voor 2017 voor voordeel betekent van € 40.000. 

Voor de Milieueffectrapportage en bestemmingsplan Buitengebied is in 2017 €30.000 

nodig. 

 

 

 

PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

Het effect van de nieuwe CAO op de salariskosten van Duo+ en daarmee op de bijdrage 

van de gemeente is hoger dan waarmee in de begroting van Duo+ rekening was 

gehouden en betekent een nadeel van iets meer dan € 100.000. 

 

Om de achterstanden bij het digitaliseren van het archief weg te werken is voor 2017 

€40.000 gevraagd. 

Door wisseling van de accountant in 2017 als gevolg van  de Europese aanbesteding en 

de meerkosten in relatie tot de controle over het jaar 2016 zullen de accountantskosten 

voor 2017 toenemen met € 21.000. 

De actualisatie van de begroting van de Veiligheidsregio leidt tot een voordeel voor de 

gemeente Ouder-Amstel van € 11.500. 
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Technische wijziging 

Bij de splitsing van de begroting bij de start van Duo+ zijn de personeelskosten verdeeld. 

Een deel is overgezet naar Duo+, conform het Organisatie en formatierapport (O&F). Bij 

de overgang zijn ook de budgetten van koffie, abonnementen en archief afgeboekt in de 

begroting van Ouder-Amstel. Die kosten zijn echter niet opgevoerd bij Duo+. Deze omis-

sie moet hersteld worden. Het gaat hier dus niet om nieuwe bedragen, maar om het 

terugplaatsen van budgetten die in 2015 al bestonden. Het gaat om ongeveer € 100.000. 

OVERIGE MUTATIES 

- 

 

 

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

-- 

 

 
 

 
 

 

 

Voorstel mutaties in de reserves via resultaatbestemming 

Storting  

t.l.v.  
exploitatie 

Onttrekking 

t.g.v.  
exploitatie 

 

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

 
 

 
 

Met het vaststellen van de Sportnota “Mee (r) doen met sport” op 
15 juni 2017 heeft u besloten 40.000 euro te onttrekken uit de 
reserve collegeprogramma, als bijdrage aan de inrichting van 
buitensportvoorzieningen. 

 40.000 

Op 6 juli heeft u een positief besluit genomen om een eenmalige 
bijdrage toe te kennen aan het historisch museum voor het 
verbouwen van het pand en het vernieuwen van de collectie ten 
laste van de reserve collegeprogramma. 

 32.000 

   
   
   
PROGRAMMA 2:  RUIMTE   
Een deel van de kosten van de ruimtelijke projecten kan niet 
worden verhaald op derden of het is niet zeker of dat mogelijk is. 
Deze kosten worden ten laste van de reserve ruimtelijke projecten 
gebracht. 

 106.808 

Binnen de ruimtelijke projecten is rekening gehouden met een 
hogere inzet van de organisatie van Ouder-Amstel en van Duo+. 
Om het risico dat de capaciteit hiervoor niet beschikbaar is af te 
dekken wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve ruimtelijke 
projecten. 

400.000  

De kosten van de startnotitie visie 2030 worden ten laste van de 
reserve ruimtelijke projecten gebracht. 

 65.000 

De kosten van de inzet van SME en de energie estafette worden 
ten laste van de reserve collegeprogramma gebracht. 

 8.550 
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PROGRAMMA 3:  

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

  

Ter dekking van de kapitaallasten van scholencomplex Zonnehof 
moet een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten worden 
gevormd. De totale omvang van de reserve wordt € 5.670.157. 
Deze bestemmingsreserve wordt gevormd uit de 
bestemmingsreserve Dorpshart Duivendrecht. Echter er is nog 
een ontbrekend bedrag van € 75.000,-- in de dekkingsreserve 
scholencomplex Zonnehof. Dit bedrag wordt ten laste van de 
algemene reserve vrij besteedbaar gebracht. En ten gunste van 
de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Zonnehof 

  

   

   

OVERIGE MUTATIES 

- Bij de behandeling van de voortgangsrapportage 2016 van Duo+ 
was beoogd om de Reserve Efficiencymaatregelen ambt. 
organisatie volledig aan te wenden. Per abuis is bij de wijziging 
van de begroting in 2016 € 100.000 tekort aan deze reserve 
onttrokken en daardoor een zelfde bedrag teveel aan de 
algemene reserve vrij besteedbaar. Dit wordt nu hersteld. Per 
saldo heeft dit geen effect op de begroting of de gezamenlijke 
omvang van de reserves als geheel.  
Als gevolg van het rekeningresultaat 2016 en de effecten van de 
wijzigingen van de begroting, inclusief deze, krijgt de algemene 
reserve vrij besteedbaar een negatief saldo. Dit is niet toegestaan. 
Om dit op te heffen wordt € 502.000 onttrokken aan de algemene 
dekkingsreserve en toegevoegd aan de algemene reserve vrij 
besteedbaar. Per saldo heeft dit geen effect op de begroting of de 
gezamenlijke omvang van de algemene reserves.-- 
 

  

   

Totaal   
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RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2017, 

nummer 2017/55, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1.  De wijziging van de begroting 2017 conform onderstaand overzicht vast te  

stellen. 

Financieel overzicht programma's 2017 (na 3e wijziging)  

 
  

Programma   
Begroting 

na 2e  
wijziging 

3e    

Begrotings 
wijziging 

Gewijzigde 
begroting 

 
Sociaal 

    

  
Lasten 12.676.050 -35.210 12.640.840 

  
Baten -6.349.800 101.282 -6.248.518 

 
Totaal Sociaal 

 
6.326.250 66.072 6.392.322 

 
Ruimte 

    

  
Lasten 10.250.622 -315.093 9.935.529 

  
Baten -8.299.154 338.550 -7.980.604 

 
Totaal Ruimte 

 
1.951.468 23.457 1.954.925 

 
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid 

   

  
Lasten 9.218.861 -700.611 8.518.250 

  
Baten -15.731.720 1.032.740 -14.698.980 

 
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid -6.512.859 332.129 -6.180.730 

Totaal                     1.764.859 421.658 2.166.517 

mutaties reserves         

 
Sociaal 

    

  

Lasten 
 

5.619.079 5.619.079 

  
Baten -400.824 -32.827 -433.651 

 
Totaal Sociaal 

 
-400.824 5.586.252 5.185.428 

 
Ruimte 

    

  
Lasten 600.000 1.500.000 2.100.000 

  
Baten -964.719 -5.721.747 -6.666.466 

 
Totaal Ruimte 

 
-364.719 -4.221.747 -4.566.466 

 
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid 

   

  
Lasten 150.001 601.485 751.486 

  
Baten -1.149.317 -2.387.648 -3.536.965 

 
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid -999.316 -1.786.163 -2.785.479 

Totaal mutaties reserves   -1.764.859 -421.658 -2.166.517 

Eindtotaal   0 0 0 
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2. Voor de bouw van een satellietkazerne een krediet van € 900.000 beschikbaar te 

stellen. 
 

 
 
Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 
 
De raad voornoemd, 
 

 de raadsgriffier,                                   de voorzitter, 
 
 
 

 
 A.A. Swets                                          M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Wijziging productenbegroting 2017 Derde wijziging van de begroting  
 

Programma   Lasten     Baten     

  Product 
Vastgestelde 

begroting Wijziging 
Gewijzigde 

begroting 
Vastgestelde 

begroting Wijziging 
Gewijzigde 

begroting 

                

Sociaal 
  

  
  

  

 
WMO 1.948.451 -212.003 1.736.448 -1.466.857 41.322 -1.425.535 

 
Jeugd 2.492.237 252.331 2.744.568 -1.566.195 -9.249 -1.575.444 

 
Participatie werk 689.857 -185.035 504.822 -388.258 69.209 -319.049 

 
Onderwijs 647.321 165 647.486 

  
  

 
Overige Educatie 520.623 -25.321 495.302 -145.786 

 
-145.786 

 
Sport Cultuur en recreatie 1.161.467 -27.753 1.133.714 -432.034 

 
-432.034 

 
Bijzondere groepen 45.000 

 
45.000 -10.000 

 
-10.000 

 
WMO en Jeugd 1.287.510 158.459 1.445.969 -10.577 

 
-10.577 

 
Participatie inkomen 3.306.447 5.022 3.311.469 -2.281.349 

 
-2.281.349 

 
Gezondheid 577.137 -1.075 576.062 -48.744 

 
-48.744 

Totaal Sociaal 12.676.050 -35.210 12.640.840 -6.349.800 101.282 -6.248.518 

Ruimte 
  

  
  

  

 
Lokale Aktiviteiten 205.081 -12.531 192.550 -128.500 

 
-128.500 

 
Wegen 1.707.073 11.240 1.718.313 -647.400 

 
-647.400 

 
Begraafplaatsen 191.554 6.895 198.449 -198.500 

 
-198.500 

 
Projecten 3.578.824 5.284 3.584.108 -3.429.258 198.457 -3.230.801 

 
Toerisme 75.988 

 
75.988 

  
  

 
Groene Sportvelden 150.148 5.400 155.548 -53.813 

 
-53.813 

 
Openbaar groen 750.052 41.498 791.550 -17.400 

 
-17.400 

 
Riolering 1.569.094 5.250 1.574.344 -1.775.000 -5.250 -1.780.250 

 
Reiniging 1.018.738 61.657 1.080.395 -1.315.433 -61.657 -1.377.090 

 
Fysiek Milieu 384.436 -35.626 348.810 -7.500 

 
-7.500 

 
Ruimtelijke ordening 201.100 -52.540 148.560 -77.000 77.000 0 
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Volkshuisvesting 418.534 -351.620 66.914 -649.350 130.000 -519.350 

Totaal Ruimte 10.250.622 -315.093 9.935.529 -8.299.154 338.550 -7.960.604 

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid 
  

  
  

  

 
Gemeenteraad en College 930.058 69.225 999.283 

  
  

 
Bevolkingszaken 640.003 -276.606 363.397 -312.370 

 
-312.370 

 
Overhead 6.383.408 -428.418 5.954.990 -1.159.099 1.107.261 -51.838 

 
Algemene uitkering 

 
21.795 21.795 -9.796.951 -74.521 -9.871.472 

 
Onvoorzien 70.000 -70.000 0 

  
  

 
OZB 127.800 

 
127.800 -4.140.300 0 -4.140.300 

 
Overige belastingen 58.450 

 
58.450 -323.000 

 
-323.000 

 
Brandweer 818.042 -36.521 781.521 

  
  

 
Openbare orde 191.100 19.914 211.014 

  
  

 
Saldo baten/lasten na bestem. 0 0 0 

  
  

Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid 9.218.861 -700.611 8.518.250 -15.731.720 1.032.740 -14.698.980 

 Mutaties reserves 

Sociaal 
  

  
  

  

 
WMO 

 
-11.078 -11.078 -15.000 -827 -15.827 

 
Jeugd 

  
  -10.000 

 
-10.000 

 
Onderwijs 

 
5.670.157 5.670.157 -349.524 

 
-349.524 

 
Overige Educatie 

  
  20.000 

 
20.000 

 
Sport Cultuur en recreatie 

 
-40.000 -40.000 -25.300 -32.000 -57.300 

 
WMO en Jeugd 

  
  -21.000 

 
-21.000 

Totaal Sociaal 
 

5.619.079 5.619.079 -400.824 -32.827 -433.651 

Ruimte 
  

  
  

  

 
Lokale Aktiviteiten 

  
  -147.554 109.154 -38.400 

 
Wegen 400.000 

 
400.000 -479.540 -43.500 -523.040 

 
Begraafplaatsen 

  
  0 

 
0 

 
Projecten 200.000 1.500.000 1.700.000 -323.125 -5.480.047 -5.803.172 

 
Openbaar groen 

  
  

 
-122.054 -122.054 

 
Fysiek Milieu 

  
  

 
-5.300 -5.300 
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Ruimtelijke ordening 

  
  -4.500 -180.000 -184.500 

 
Volkshuisvesting 

  
  -10.000 

 
-10.000 

Totaal Ruimte 600.000 1.500.000 2.100.000 -964.719 -5.721.747 -6.686.466 

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid 
  

  
  

  

 
Gemeenteraad en College 

  
  -26.700 -82.000 -108.700 

 
Overhead 150.001 601.485 751.486 -1.122.617 -2.305.648 -3.428.265 

Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid 150.001 150.001 601.485 751.486 -1.149.317 -2.387.648 

    32.895.534 6.669.650 39.565.184 -32.895.534 -6.669.650 -39.565.184 
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Inleiding 

Hierbij ontvangt u de derde Nieuwsbrief bij 

de begroting 2017. In deze nieuwsbrief is een 

aantal belangrijke mutaties verwerkt.  

In het begrotingsbeeld is zichtbaar dat de 

legesinkomsten al een aantal jaren minder 

zijn. Er blijken momenteel simpelweg minder 

omgevingsvergunningen voor grote bouw-

werken aangevraagd te worden. Deze wor-

den wel weer voorzien, maar dat zal nog een 

aantal jaren duren. Voor dit jaar resulteert 

dit in een negatieve bijstelling van de begro-

ting. 

Het gevolg van het raadsbesluit om te inves-

teren in de organisatie, om voorbereid te zijn 

op de aankomende groei, is ook zichtbaar. 

Ook hier geldt dat de inkomsten zeker voor-

zien worden in de komende jaren, maar dat 

er eerst geïnvesteerd zal worden.  

Ten opzichte van de tweede begrotingswijzi-

ging daalt het begrotingssaldo met 

€ 265.000. Dit bedrag wordt voor € 70.000 

gedekt uit de post Onvoorzien en de rest 

komt ten laste van de algemene reserve vrij 

besteedbaar. Na de derde begrotingswijziging 

komt het negatief resultaat van de begroting 

2017 uit op € 596.000.  

Bij eerdere bezuinigingsrondes is “de lucht” 

reeds uit de begroting verdwenen, waardoor 

afwijkingen sneller in beeld komen.  

Het nu ontstane negatieve saldo moet gezien 

worden als investering in de toekomst. 

De begrotingswijzigingen worden u in een 

apart advies voorgelegd. 

 

Buitensportvoorziening 

Met het vaststellen van de Sportnota 

“Mee(r)doen met sport” 2017-2022 op 

15 juni 2017 heeft de gemeenteraad tevens 

besloten € 40.000 te onttrekken aan de re-

serve collegeprogramma. Dit bedrag is uiter-

lijk te besteden in 2018 als bijdrage aan de 

inrichting van één of meer buitensportvoor-

zieningen. Deze voorzieningen moeten tege-

moet komen aan de wensen van jongeren en 

het toenemend aantal bewoners dat wil spor-

ten en bewegen in de openbare ruimte. Be-

woners worden opgeroepen om met voorstel-

len te komen. Een regeling, inclusief criteria 

en een aanvraagformulier, wordt opgesteld. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie 

Op de doelstelling om 100% van de doel-

groepkinderen op een VVE-locatie te plaatsen 

is grote vooruitgang geboekt. Er zijn 31 kin-

deren met een VVE-indicatie in Ouder-

Amstel. Van deze kinderen zijn er 24 ge-

plaatst op een kinderopvanglocatie met voor-

schoolse educatie. De gemeente vergoedt 

voor deze kinderen maximaal 16,5 uur op-

vang per week. De overige zeven kinderen 

zijn voor het merendeel geplaatst, waarbij 

door ouders gebruik wordt gemaakt van een 

voorliggende voorziening zoals kinderopvang-

toeslag in het kader van de Wet Kinderop-

vang of tegemoetkoming in het kader van 

een traject naar werk of een inburgeringstra-

ject. Deze kinderen staan vaak ingeschreven 

op een kinderdagverblijf met VVE-

programma (vier van de vijf locaties zijn VVE 

gecertificeerd), waarmee het doelgroepbereik 

de 100% benadert.  

 

Regionale leerplichtafspraken Voortge-

zet onderwijs 

Voor de uitvoering van de Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie (RMC) en Kwalificatie-

plicht zijn twee rijkssubsidies beschikbaar, 

namelijk de structurele subsidie 

RMC/Kwalificatieplicht en een incidentele 

subsidie Aanpak Voortijdig Schoolverlaten. 

Deze laatste subsidie vermindert vanaf 

schooljaar 2017-2018 tot 2019-2020 met 

€ 30.000 per jaar. Uit gemeentelijk budget 

wordt vooralsnog niet bijgedragen in bekosti-

ging van deze taken.  

Als de samenwerkende Amstellandgemeen-

ten besluiten om het ingezette beleid voort te 

zetten, kan dit leiden tot een extra begro-

tingspost van € 7.500 tot € 20.000. Naar 

verwachting wordt hierover met de samen-

werkende gemeenten nog dit jaar een besluit 

genomen. 

 

Budgetten Sociaal Domein 

Algemeen 

Bij de opstelling van de primitieve begroting 

2017 zijn wij met betrekking tot de nieuwe 

jeugdbudgetten nog voor een groot deel uit-

gegaan van de middelen die 2015 vanuit het 

Rijk zijn meegekomen voor de jeugdzorg.  

Nu wij een beeld hebben van de jaarrekenin-

gen 2015 en 2016 en een schatting hebben 

over de kosten in de eerste vier maanden 

van dit jaar, kunnen wij een meer structureel 

patroon ontdekken.  
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De uitkomst is dat budgetten voor jeugdzorg 

net als in 2015 en 2016 rond de € 300.000 

hoger uitvallen dan de primitief begrote be-

dragen en de meegekomen rijksmiddelen. 

Wij stellen voor om de begroting op de wer-

kelijke kosten aan te passen. Vanaf 2018 

zullen wij de budgetten voor het Sociaal Do-

mein aanpassen aan de werkelijke kosten 

van de voorafgaande jaren en de bekende 

prognoses van het lopende jaar. Tevens pas-

sen wij de budgetten in de begroting 2017 op 

dit niveau aan. 

Met betrekking tot de WMO is het beeld de 

afgelopen twee jaar het omgekeerde geweest 

van de Jeugdhulp. In vergelijking met de be-

oogde middelen die wij van het Rijk kregen, 

zagen wij in 2015 en 2016 een onderschrij-

ding. In 2015 en 2016 kon de overschrijding 

in de Jeugdhulp gecompenseerd worden door 

de onderschrijding in de WMO. De uitgaven 

die betrekking hebben op de participatiewet 

(exclusief het inkomensdeel) bleven de afge-

lopen jaren in evenwicht met de begrote be-

dragen. 

Al met al bleef het totaal van de uitgaven 

voor het sociaal domein in evenwicht met de 

begroting.  

In de primitieve begroting 2017 is zoals ge-

meld nog geen rekening gehouden met het 

opwaartse effect van de Jeugdhulp.  

Wel zijn de WMO budgetten aangepast. Dit 

betekent dat het totale volume van de be-

schikbare middelen voor het sociaal domein 

in 2017 lager is dan in 2015 en 2016. Daar-

door kunnen de uitgaven in de Jeugdhulp niet 

meer geheel gecompenseerd worden door 

minder uitgaven op de WMO en/of Participa-

tie middelen. Inmiddels is ook in het ge-

meentefonds te zien dat in 2018 de bezuini-

gingen vanuit het Rijk op Jeugdhulp en WMO 

voor 2016 en 2017 voor een deel weer te-

ruggedraaid worden.  

Voor het geheel van het sociaal domein (alle 

plussen en minnen) zien wij een overschrij-

ding van €  77.000 in de begrotingswijziging. 

 

Jeugdhulp 

Zoals in de tweede nieuwsbrief al gemeld 

staat de Jeugdhulp in het teken van de trans-

formatie naar een andere werkwijze. Voor 

sommige onderdelen is regionaal afgespro-

ken dat het budgetplafond verruimd wordt 

om te voorkomen dat er wachtlijsten gaan 

ontstaan. Binnen de begroting Jeugdhulp zijn 

posten onderling aangepast zodat deze beter 

overeenstemmen met de regionaal ingekoch-

te zorg. 

 

Wmo 

Binnen het totale Wmo-budget vinden diver-

se verschuivingen plaats. Zo zijn de uitgaven 

op de Wmo hulpmiddelen en Hulp bij het 

huishouden lager dan verwacht. De aan-

spraak op deze ondersteuning is lager dan 

voorgaande jaren. De uitgaven in het Wmo-

vervoer zijn daarentegen hoger dan ver-

wacht. De verwachte besparing ten gevolge 

van een in 2016 gesloten vervoerscontract is 

minder groot, waardoor de uitgaven hoger 

zijn.  

Per saldo zijn de totale uitgaven met 

€ 40.000 afgeraamd. 

 

Participatiewet 

Binnen het participatiebudget en het budget 

voor schuldhulpverlening is een aantal dub-

belingen geconstateerd, waardoor meer bud-

get is geraamd in de begroting 2017 dan no-

dig. Deze correctie heeft een positief effect 

op de begroting van € 82.000. 

 

Inkomsten uit eigen bijdragen 

Uit de jaarrekening 2016 is gebleken dat de 

inkomsten uit eigen bijdragen lager waren 

dan verwacht. De lagere inkomsten worden 

veroorzaakt door de lagere uitgaven in de 

verschillende Wmo-voorzieningen. Deze ont-

wikkeling zet zich ook in 2017 voort. Dit be-

tekent dat de begrote inkomsten uit eigen 

bijdrage in 2017 moeten worden bijgesteld 

van € 230.000 naar € 210.000. Deze daling 

in inkomsten heeft te maken met verminder-

de ondersteuningsvraag en onze keuze om 

aan cliënten met begeleiding ook in 2017 nog 

een lagere eigen bijdrage op te leggen. 

 

Bijdrage Historisch museum 

Op 6 juli heeft de raad besloten om een 

eenmalige bijdrage toe te kennen aan het 

Historisch museum voor het verbouwen van 

het pand en het vernieuwen van de collectie. 

De eenmalige bijdrage van € 32.000 wordt 

gedekt door een onttrekking aan de reserve 

collegeprogramma. 
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Projecten algemeen 

In de 3e begrotingswijziging zijn voor de pro-

jecten de ramingen opgenomen zoals die zijn 

vastgesteld bij de jaarstukken 2016.  

Deze vaststelling heeft voor project Zonnehof 

expliciet plaatsgevonden door het vaststellen 

door de raad van de grondexploitatie. Voor 

de andere projecten heeft de vaststelling im-

pliciet plaatsgevonden in de paragraaf grond-

exploitaties en projecten. Ook is de in de 

jaarstukken 2016 en begrotingskader 2018 

voorgestelde bestemmingsreserve ruimtelijke 

projecten gerealiseerd voor in totaal 

€ 2.500.000 door een onttrekking aan de 

algemene reserve. 

 

Dorpshart Duivendrecht 

Omgevingsvergunning zorgwoningen Zonne-

hof 

Op 23 mei 2017 heeft het college de omge-

vingsvergunning voor de bouw van 129 

(zorg)woningen in de Zonnehof verleend. De 

vergunning heeft voor een periode van zes 

weken ter inzage gelegen.  

In deze periode hebben de indieners van een 

zienswijze op de ontwerp omgevingsvergun-

ning beroep kunnen indienen tegen dit be-

sluit. De start van de bouw is afhankelijk van 

de beroepsprocedure. Parallel aan de be-

roepsprocedure wordt het bouwrijp maken 

van de locatie voorbereid. 

 

Inrichting openbare ruimte Zonnehof 

Na overleg met bewoners van de nabij gele-

gen flats en de scholen over de inrichting van 

de openbare ruimte is het definitieve inrich-

tingsplan aangepast. Hierin is de locatie voor 

de natuurlijke speeltuin gewijzigd en zijn en-

kele paden verlegd, zodat meer bomen be-

houden kunnen worden. Het aangepaste in-

richtingsplan heeft ter inzage gelegen voor 

inspraak, zodat ook andere bewoners hier-

over hun mening hebben kunnen geven. 

Het onderzoek naar het instellen van éénrich-

tingsverkeer op de Astronautenweg is buiten 

dit het inrichtingsplan gehouden, omdat dit 

oorspronkelijk geen onderdeel van de op-

dracht was en naar verwachting het inrich-

tingsplan zal vertragen. 

 

Amstel Business Park Zuid 

In het voorjaar 2017 heeft de concept ruim-

telijk economische visie ter inzage gelegen. 

De in deze periode ingediende inspraakreac-

ties zijn samengevat en voorzien van een 

antwoord. Dit hebben wij samen met de 

ruimtelijk economische visie vastgesteld en 

aangeboden aan uw raad voor besluitvorming 

na het zomerreces. Op 20 juli 2017 hebben 

de indieners van een inspraakreactie aan de 

raad hun reactie toegelicht.  

Tevens is gewerkt aan een uitvoeringsstrate-

gie voor het voorkeursscenario voor de 

woonboten. Voor het zomerreces heeft daar-

over een eerste overleg plaatsgevonden. In 

de tweede helft van 2017 vindt verdere be-

sluitvorming plaats. 

Parallel aan de besluitvorming van de ruimte-

lijk economische visie wordt een eerste fi-

nanciële doorrekening opgesteld. Deze vormt 

de basis om met de grond- en vastgoedeige-

naren overeenstemming te bereiken over 

kostenverhaal en daarover privaatrechtelijke 

afspraken te maken. 

 

Entrada 

Op basis van de op 11 april 2017 gesloten 

intentieovereenkomst heeft Wonam in over-

leg met de gemeente gewerkt aan de ste-

denbouwkundige visie voor Entrada. De con-

cept stedenbouwkundige visie is gereed voor 

bespreking met de gemeente en de overige 

eigenaren op Entrada. De stedenbouwkundi-

ge visie wordt in de tweede helft van 2017 

ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 

Voorafgaand aan de formele besluitvorming 

wordt met de gemeenteraad een informatie-

ve bijeenkomst georganiseerd, waarin het 

concept van de stedenbouwkundige visie 

wordt besproken. 

De gemeentelijke kosten voor het opstellen 

van de stedenbouwkundige visie komen in 

aanmerking voor kostenverhaal. Daarover 

zijn in de intentieovereenkomst reeds afspra-

ken gemaakt die verder worden uitgewerkt in 

een nog op te stellen samenwerkingsover-

eenkomst. 

 

De Nieuwe Kern 

In juni 2017 hebben de grondeigenaren van 

De Nieuwe Kern (DNK) een akkoord bereikt 

over de tekst van de samenwerkingsover-

eenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst 

is een stedenbouwkundig raamwerk als on-

derlegger voor een financieel model, waarin 

de kosten en opbrengsten per grondeigenaar 

zijn berekend.  
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Dit model is opgesteld conform de Wet ruim-

telijke ordening, waardoor inzichtelijk is ge-

maakt wat elke grondeigenaar moet bijdra-

gen aan de binnen- en bovenplanse kosten. 

Bij de overeenkomst zit ook een begroting 

voor het proces tot en met het vaststellen 

van de structuurvisie. Op basis van de op-

brengstpotentie is per grondeigenaar bere-

kend wat de financiële bijdrage moet zijn 

voor de kosten die in deze fase gemaakt 

worden. Dit zijn kosten die Ouder-Amstel, 

zonder de overeenkomst, zelf had moeten 

maken en in een later stadium had kunnen 

verhalen. 

 

Particuliere initiatieven 

Binnen de gemeente is voor diverse locaties 

door particulieren het initiatief genomen met 

de gemeente in overleg te gaan om de mo-

gelijkheden te verkennen op die locaties wo-

ningbouw (in één geval in combinatie met 

een winkel) te realiseren. Het betreft in alle 

gevallen locaties binnen het bebouwde ge-

bied van de gemeente of direct aan de rand 

daarvan. De locaties hebben met elkaar ge-

meen dat in alle vier de gevallen een wijzi-

ging van het bestemmingsplan noodzakelijk 

is om de ideeën en (concept) plannen die zijn 

voorgelegd uiteindelijk te kunnen realiseren. 

De planologische en stedenbouwkundige om-

standigheden rondom de locaties zijn ver-

schillend en brengen met zich mee dat de 

plannen nogal verschillend van opzet en in-

vulling zijn en daarmee ook dat er naar heel 

verschillende oplossingen voor de geconsta-

teerde knelpunten moet worden gezocht.  

Er is in deze fase nog niet met zekerheid te 

zeggen of de voorgestelde plannen wenselijk 

en uitvoerbaar zijn. Wel kan worden vastge-

steld dat, als dat wel het geval is, maximaal 

97 woningen, uiteraard van verschillende 

grootte, kunnen worden gerealiseerd (con-

form de in eerste instantie getoonde concep-

ten). Daarbij zal conform het staande beleid 

van de gemeente (minimaal) 30% van die 

woningen in de sociale sector moeten worden 

gerealiseerd. De vele en relatief ingewikkelde 

overleggen en ook de onderzoeken die hier-

voor nodig zijn, doen op dit moment een flin-

ke aanslag op de ambtelijke capaciteit. Ver-

wacht mag worden dat dit voor deze plannen 

ook de rest van dit jaar en een deel van het 

komende jaar nog het geval zal zijn. 

 

Cultureel Erfgoed 

Door de Voorbereidingscommissie (bestaande 

uit leden van de Werkgroep Cultureel Erfgoed 

en adviseurs van MOOI Noord-Holland) is een 

aantal panden voorgeselecteerd, die in aan-

merking kunnen komen voor plaatsing op de 

gemeentelijke erfgoedlijst. Deze panden be-

vinden zich in de kernen Ouderkerk en Dui-

vendrecht en in het landelijk gebied. Om een 

goed beeld te krijgen van de ”monument-

waardigheid” van deze panden worden deze 

bezocht door een erfgoeddeskundige van 

MOOI Noord-Holland. Aan de eigenaren en 

gebruikers van de panden is dit voornemen 

schriftelijk aangekondigd. De bezoeken zijn 

bijna afgerond. In de loop van dit jaar zal 

aanwijzing plaatsvinden. Het huidige budget 

van € 19.500,00 is toereikend voor de aan-

wijzing van 30 monumenten in 2017. 

 

Bouwleges 

De raming van de opbrengst bouwrechten 

moet worden aangepast aan de voortgang 

van de bouwstroom. In de jaren 2017 en 

2018 wordt nog niet gestart met de grotere 

bouwprojecten. De start van die projecten 

wordt voorzien in 2019 en de jaren daarna. 

De raming van bouwrechten bestaat uit een 

deel particuliere initiatieven en een deel gro-

tere bouwprojecten. Particuliere initiatieven 

worden geraamd op € 200.000 op basis van 

de opbrengsten van voorgaande jaren. De 

opbrengsten van grotere bouwprojecten fluc-

tueren meer en zijn afhankelijk van de plan-

ning van de betreffende projecten. Op het 

moment van in behandeling nemen van een 

aanvraag omgevingsvergunning ontstaat de 

legesplicht. De raming van de bouwrechten 

voor 2017 moet, gelet op vorenstaande, 

worden verminderd met € 130.000 naar een 

opbrengst van € 500.000. 

 

Parkeren 

Vanwege uitbreiding van de blauwe zone en 

verruiming van de tijden is tijdelijke inzet 

van een extra handhavingsinspecteur (BOA) 

nodig om te kunnen voldoen aan ons hand-

havingsbeleid. In de begroting is geen reke-

ning gehouden met extra inzet. Daarom is 

€ 40.000 nodig om deze handhavingscapaci-

teit te kunnen inzetten. Het niet inzetten van 

de handhaving zou een vermindering van de 

inkomsten teweeg brengen. 
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Bestemmingsplan De Ronde Hoep 

In de tweede nieuwbrief werd het voornemen 

aangekondigd om voor de zomer van 2017 

een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) 

en concept bestemmingsplan gereed te heb-

ben. In dit conceptplan zou zowel de nood-

overloop als de agrarische uitbreidingsmoge-

lijkheden worden geregeld. 

Voor wat betreft de agrarische uitbreidings-

mogelijkheden spelen met name de wetge-

ving op het gebied van stikstof (Programma-

tische aanpak stikstof PAS) en de Wet Na-

tuurbescherming een rol. Er is veel onduide-

lijkheid over de interpretatie van de PAS in 

relatie tot bestemmingsplannen. Deze ondui-

delijkheid is zodanig dat de Raad van State 

(RvS) naar aanleiding van beroepsprocedures 

over deze kwestie het Europees Hof van Jus-

titie om advies heeft gevraagd over de vraag 

of de PAS voldoet aan de Europese Habitat-

richtlijn. Verwacht wordt dat dit circa twee 

jaar gaat duren. Voorlopig blijft het dus on-

gewis of de PAS zal standhouden.  

De vergunbaarheid en de uitbreiding van de 

agrarische activiteiten leidt daarmee tot een 

groot risico op vertraging van de bestem-

mingsplanprocedure voor De ronde Hoep. Om 

die reden is besloten om de agrarische uit-

breidingsmogelijkheden en de noodoverloop 

niet meer in één bestemmingsplan te rege-

len. Het bestemmingsplan voor De Ronde 

Hoep zal uitsluitend betrekking hebben op de 

noodoverloop. Voor het gehele landelijk ge-

bied van Ouder-Amstel zal ook een nieuw 

bestemmingsplan worden gemaakt, waarin 

onder meer de agrarische uitbreidingsmoge-

lijkheden worden geregeld. Bijkomend voor-

deel daarvan is dat voor het gehele landelijk 

gebied van Ouder-Amstel één regeling geldt 

voor de agrarische ondernemers, terwijl dis-

cussies over de noodoverloop en de uitbrei-

dingsmogelijkheden in het buiengebied el-

kaar niet vertroebelen of vertragen. De vast-

stelling van het bestemmingsplan voor de 

noodoverloop vindt naar verwachting in fe-

bruari 2018 plaats. 

Een en ander heeft gevolgen voor de financi-

en. De MER voor de noodoverloop dient her-

zien te worden, deels als actualisatie (de hui-

dige MER dateert van 2013) en deels in ver-

band met het gewijzigde beleid van Water-

net. Tevens moet het ontwerpbestemmings-

plan aangepast worden. Hiervoor is voor 

2017 € 55.000 nodig. In de begroting is 

€ 35.000 opgenomen. In de in 2010 gesloten 

bestuursovereenkomst tussen provincie, Wa-

terschap en gemeente is overeengekomen 

dat de provincie de kosten voor het opstellen 

van de MER en het bestemmingsplan voor de 

noodoverloop betaalt. Dit betekent dus dat 

het bedrag uiteindelijk weer terugkomt. 

Voor de MER en het bestemmingsplan Bui-

tengebied gaat het om € 30.000 in 2017. 

Voor 2018 is naar verwachting € 40.000 no-

dig. Deze bedragen zijn met name bestemd 

voor actualiseren/opstellen MER (passende 

beoordeling, verwerken wensen LTO) en 

aanpassen/uitbreiden bestemmingsplan voor 

het gehele buitengebied en het houden van 

enquêtes onder de agrariërs over hun toe-

komstplannen. Dit is noodzakelijk om te kun-

nen bepalen of en hoeveel uitbreidingsmoge-

lijkheden gerealiseerd kunnen worden met 

het oog op de stikstofuitstoot. 

 

Woninggroen 

Op 26 april 2017 heeft de Raad van State 

(RvS) uitspraak gedaan inzake het beroep 

van bewoners van In de Houtzaagmolen te-

gen het raadsbesluit van 16 juni 2016 tot 

vaststelling van het bestemmingsplan “Repa-

ratieplan Duivendrecht”. Dit bestemmings-

plan had met name betrekking op het rege-

len van het woninggroen. Het beroep richtte 

zich tegen de beperkte mogelijkheid om be-

bouwing op te richten op gronden met de 

bestemming Tuin 1. De RvS achtte het be-

roep gegrond en vernietigt het raadsbesluit 

gedeeltelijk. De RvS draagt de raad op om 

een nieuw besluit te nemen. Dit besluit moet 

uiterlijk half oktober genomen zijn. Aan een 

stedenbouwkundig bureau is gevraagd een 

advies op te stellen. Met het opstellen van dit 

advies is een bedrag van € 8.500,00 ge-

moeid. Deze middelen worden gedekt uit de 

reserve woninggroen 

 

Planmatig onderhoud Azaleastraat 

Woningstichting Eigen Haard gaat onderzoek 

doen naar de staat van onderhoud van zijn 

woningen. Eigen Haard gaat of renoveren of 

kleinschalig onderhoud plegen. Afhankelijk 

van de uitslag van dit onderzoek wordt het 

integraal onderhoud aan de buitenruimten 

verder in de tijd gezet.  
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Vanwege de plannen van Eigen Haard 

(bouwverkeer) zal het planmatig onderhoud 

plaatsvinden nadat Eigen Haard onderhoud of 

renovatie heeft uitgevoerd. Dit wordt naar 

verwachting tweede helft 2018. 

 

Beheerplan openbare verlichting 

De conversie van de data van openbare ver-

lichting naar het nieuwe beheersysteem vindt 

eind 2017 plaats. Pas daarna kan een nieuw 

beheerplan opgesteld worden. Dit zal in 2018 

afgerond worden. 

 

Gemeentelijk Rioleringsplan 

Het gemeenschappelijk schrijven van een 

Gemeentelijk Rioleringsplan voor twee ge-

meenten heeft een langere doorlooptijd dan 

het schrijven van een plan voor één gemeen-

te. Daarom wordt het Gemeentelijk Riole-

ringsplan niet in 2017 aan de raad ter goed-

keuring aangeboden maar loopt het proces 

door tot het eerste kwartaal 2018. 

 

Reserve dekking kapitaallasten scholen-

complex Zonnehof 

Ter dekking van de kapitaallasten van scho-

lencomplex Zonnehof moet een bestem-

mingsreserve dekking kapitaallasten worden 

gevormd. Deze bestemmingsreserve wordt 

gevormd uit de reserve Dorpshart Duivend-

recht en aanvullend uit een resultaatneming 

uit Ouderkerk-Zuid. Hiervan is € 1.200.000 

gerealiseerd en toegevoegd aan de genoem-

de bestemmingsreserve. Er is echter nog een 

ontbrekend bedrag van € 75.000 in de dek-

kingsreserve scholencomplex Zonnehof, dat 

conform raadsbesluit gedekt zou moeten 

worden uit een aanvullende resultaatneming 

uit project Ouderkerk-Zuid. Omdat bij het 

opstellen van de jaarstukken 2016 is geble-

ken dat het nog onzeker is of het geraamde 

resultaat van circa € 300.000 in project Ou-

derkerk-Zuid kan worden gerealiseerd, wordt 

voorgesteld de nog ontbrekende dekking ad 

€ 75.000 te onttrekken aan de algemene re-

serve. Bij een positief resultaat van het pro-

ject Ouderkerk-Zuid wordt dit resultaat dan 

toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Digitalisering archief 

Bij de oprichting van Duo+ is ook besloten 

over te gaan tot digitaal werken. Dit betekent 

ook het invoeren van een digitaal archief. Bij 

het opruimen van alle kasten is een grote 

hoeveelheid analoog archief tevoorschijn ge-

komen. Dit archief dient te worden gedigitali-

seerd en verwerkt. In het jaarverslag van de 

provincie in het kader van het Interbestuur-

lijk Toezicht op het archiefbeheer is dit ook 

geconstateerd. De gemeenteraad heeft tij-

dens de behandeling van het jaarverslag in 

haar vergadering van 6 oktober 2016 ge-

vraagd om een werkplan op te stellen. Om de 

achterstanden weg te werken is € 100.000 

nodig. Het totale werk kan in meerdere jaren 

worden gerealiseerd. Voor 2017 is dan ook 

€ 40.000 gevraagd. 

 

Herstel mutatiefout 

Bij de splitsing van de begroting bij de start 

van Duo+ zijn de personeelskosten verdeeld. 

Een deel is overgezet naar Duo+, conform 

het Organisatie en formatierapport (O&F). Bij 

de overgang zijn ook de budgetten van kof-

fie, abonnementen en archief afgeboekt in de 

begroting van Ouder-Amstel. Die kosten zijn 

echter niet opgevoerd bij Duo+. Deze omis-

sie moet hersteld worden. Het gaat hier dus 

niet om nieuwe bedragen, maar om het te-

rugplaatsen van budgetten die in 2015 al be-

stonden. Het gaat om ongeveer € 100.000. 

 

Accountantskosten 

Door wisseling van de accountant in 2017 als 

gevolg van de Europese aanbesteding en de 

meerkosten in relatie tot de controle over het 

jaar 2016 nemen de accountantskosten voor 

2017 toe met € 21.000. 

 

Effect van CAO op de bijdrage Duo+ 

In de meerjarenbegroting 2018-2021 van 

Duo+ is rekening gehouden met een loonstij-

ging van 1,6%, pensioen- en IKB-

ontwikkelingen. Inmiddels zijn de bonden en 

de werkgevers tot een principeakkoord ge-

komen over een nieuwe Cao. In dit akkoord 

is opgenomen dat de lonen per 1 augustus 

2017 structureel stijgen met circa 1% en per 

1 januari 2018 wederom structureel met 

1,5%. Het gevolg hiervan is dat de pensioen-

premie stijgt. 

Naast de loonstijging is in het akkoord ook 

afgesproken dat het individueel keuzebudget 

(IKB) per 1 december 2017 structureel met 

0,5% stijgt en per 1 augustus 2018 nog-

maals structureel met 0,25% stijgt. 
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Samenvatting 
De raad moet op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een actueel 

handhavingsbeleidsplan vaststellen voor de uitvoering van de taken op het gebied 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Dit raadsvoorstel geeft 

invulling aan deze wettelijke verplichting. 
 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
In 2009 heeft uw raad het handhavingsbeleid omgevingsregelgeving Ouder-Amstel 

vastgesteld. Hoewel er geen looptijd aan dit beleidsplan is gekoppeld, is het op 

onderdelen niet meer actueel. Er dient dus nieuw beleid te worden vastgesteld voor de 

uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH). Dit bovendien verplicht op grond van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor), waarin staat dat de gemeente het beleid regelmatig dient te evalueren en aan 

te passen.  

 

Een nieuw beleidsplan is voorts nodig gelet op de vele ontwikkelingen, die zich op het 

vlak van de uitvoering van de VTH-taken zowel landelijk, regionaal als lokaal (gaan) 

voordoen. Het is noodzakelijk dat de gemeente daar rekening mee houdt.  

 

Een nieuw beleidsplan komt tot slot tegemoet aan de beoordeling die de provincie 

Noord-Holland heeft gegeven op de uitvoering van de VTH-taken door de gemeente. 

In het kader van het interbestuurlijk toezicht dat de provincie uitoefent, blijkt dat 

Ouder-Amstel in 2015 en 2016 niet volledig voldeed aan de wettelijk gestelde eisen.  

 

Het college heeft op 28 maart 2017 een verbeterplan implementatie VTH- 

kwaliteitscriteria vastgesteld. Via een memo is uw raad hierover geïnformeerd. Het 

verbeterplan is op 3 april 2017 aan GS toegestuurd.  

 

Het VTH-beleidsplan is een van de documenten welke in het kader van het 

interbestuurlijk toezicht aan de provincie moet worden aangeboden (eerder zijn het 

jaarverslag 2016 en het uitvoeringsprogramma 2017 en protocollen en werkinstructies 

toegestuurd). 

 
Wat is er aan de hand? 
De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de kwaliteit van de VTH-taken bij 

gemeenten. Uit een in 2016 door de provincie uitgevoerd onderzoek blijkt dat Ouder-

Amstel haar toezicht- en handhavingstaken nog op een aantal aspecten dient  
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te verbeteren. Eén van deze verbeterpunten is dat de gemeente een meerjarig VTH-

beleidsplan dient te hebben.  

 

Alle verbeterpunten zijn samengevat in een verbeterplan, dat door het college op 28 

maart 2017 is vastgesteld en op 3 april 2017 aan Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland is toegezonden. 

 

Niet voldoen aan de verplichting om een actueel VTH-beleidsplan te hebben, kan 

leiden tot een oordeel “niet adequaat” en verscherpt provinciaal toezicht.  

  
 

Wat gaan we doen? 

Het VTH-beleidsplan 2017 - 2020 VTH vaststellen.  

 

Door de vaststelling van het VTH-beleidsplan 2017 – 2020 wordt duidelijk welke 

nalevingsstrategie op welke doelgroep wordt toegepast om het nalevingsgedrag te 

verbeteren, om zodoende de gestelde doelen te behalen (Bor. Art. 7.2). Dat betekent, 

dat de doelgroepen in kaart zijn gebracht, dat er nalevingstrategieën zijn uitgewerkt 

en dat deze aan elkaar zijn gekoppeld. De nalevingstrategie bestaat uit een 

preventiestrategie (hoe overtredingen te voorkomen?), toezichtstrategie (hoe zicht 

houden op naleefgedrag?), gedoogstrategie (hoe handelen bij het afzien van 

handhaving?) en een sanctiestrategie (hoe repressief optreden?). Voor de landelijke 

handhavingsstrategie (LHS) en de landelijke gedoogstrategie (LGS) zijn landelijke 

normen ontwikkeld. In het beleidsplan is aansluiting gezocht bij deze landelijke 

normen. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Zodra het beleidsplan VTH 2017 – 2020 en de hiermee samenhangende documenten, 

zoals genoemd in het verbeterplan, zijn vastgesteld, wordt aan de wettelijke eisen 

voldaan.  

 

Niet voldoen aan de verplichting om een actueel VTH-beleidsplan te hebben, kan 

leiden tot een oordeel “niet adequaat” en verscherpt provinciaal toezicht. 
 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Met het vaststellen van het beleidsplan VTH 2017 – 2020 zijn geen kosten gemoeid.   

 

De uiteindelijke kosten hangen nauw samen met de keuzes die gemaakt gaan worden. 

Momenteel worden drie scenario’s uitgewerkt en worden de extra kosten en personele 

consequenties in beeld gebracht in geval van:  

1. Uitbesteden van taakdelen aan een Omgevingsdienst. Hierbij wordt ook onderzocht 

of een deel van het personeel kan meegaan met het uit te besteden werk;  

2. Uitbreiden van het aantal formatieplaatsen (bijvoorbeeld door het vergroten van 

interne mobiliteit) en het verhogen van het kennisniveau bij de uitvoeringsorganisatie 

Duoplus;  

3. Een mix van het zelf blijven uitvoeren van “kerntaken” en het uitbesteden van de 

andere taken aan een OD en/of private marktpartij (en).  
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In de loop van 2017 worden de exacte consequenties inzichtelijk, maar het lijkt 

onvermijdelijk dat er investeringen gedaan moeten worden. Zodra er duidelijkheid is, 

zal uw raad hierover worden bericht.  

 

Daarnaast is een ontwikkeling in het kader van de nieuwe Omgevingswet te 

verwachten. Minder strakke regelgeving en vergunningverlening aan de voorkant 

leiden tot meer nadruk op handhaven aan de achterkant, waardoor er structureel 

meer behoefte zal zijn aan handhavingscapaciteit. Dit wordt de komende jaren 

duidelijk bij de implementatie van de Omgevingswet. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het beleidsplan zal aan andere betrokken handhavingspartners worden voorgelegd 

voor een reactie. Hierbij wordt gedacht aan provincie, Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied, veiligheidsregio, waterschap en politie.  

 

Eventuele opmerkingen worden separaat in het college besproken en voorgelegd aan 

de raad. De uitvoering van de VTH taken valt onder het toezicht van de provincie. 

Over 2015 en 2016 heeft de provincie het oordeel "niet adequaat" afgegeven. Als 

niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen, kan dit leiden tot een verscherpt 

provinciaal toezicht. 

 

Het Beleidsplan zal worden afgekondigd. 

 

Wat is het vervolg? 

De vergunningverlening zal van een hogere kwaliteit zijn en het toezicht en 

handhaving zal slagvaardiger ter hand genomen worden. Op basis van actuele 

gegevens kunnen de werkwijzen en de resultaten worden geëvalueerd en worden 

aangepast aan de ontwikkelingen. De extra kosten voor deze professionele 

dienstverlening kunnen via een verhoging van de leges (voor een deel) worden 

doorberekend bij de burger. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 1 augustus 2017, nummer 

2017/47 en gelet op de artikelen 5.4, eerste lid, 5.5 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en artikel 149 van de Gemeentewet. 

 

 

BESLUIT : 
 

Het VTH-beleidsplan 2017 – 2020 vast te stellen. 

 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Samenvatting 

Hierbij treft u aan het beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving van de fysieke leefomgeving voor de gemeente Ouder-Amstel voor 

de periode 2017-2020. In dit beleidsplan zijn de keuzes beschreven voor de 

vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van: 

bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, sloop- en asbestverwijdering, 

milieu, openbare orde en buitenruimte en kinderopvang. Het is ondoenlijk om 

alles te toetsen, te controleren en te handhaven en daarom moeten er keuzes 

gemaakt worden.  

 

Bij het behandelen van vergunningsaanvragen is per taakveld (bouwen, 

ruimtelijke ordening, milieu etc.) beschreven waar de prioritering en de diepgang 

van de te toetsen elementen zich vooral op richt. Activiteiten waar de kans groot 

is dat zich problemen kunnen voordoen en/of dat eventuele problemen een grote 

impact hebben, worden grondiger getoetst dan activiteiten waarbij dit niet of 

minder het geval is. 

 

Om te bepalen waar gecontroleerd wordt, zijn de consequenties en risico’s in 

beeld gebracht. Hiervoor is een risicoanalyse opgesteld welke eens in de vier jaar 

en zo nodig tussentijds wordt geactualiseerd.  

Naar aanleiding van deze risicoanalyse zijn dit de voorgestelde aandachtspunten: 
 

Bouwen en RO Aandachtspunten 

 Naleven van gestelde eisen bij bestaande bebouwing 

Woonboten en de daaraan gelieerde walbebouwing.  

Illegaal gebouwde bouwwerken 

Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken 

Brandveiligheid Aandachtspunten 

 Onvoldoende zicht op het naleefgedrag bij 

kinderdagverblijven en zorginstellingen  

Extra aandacht voor kerstversieringen bij 

horecabedrijven, scholen en kinderdagverblijven 

Milieu Aandachtspunten 

 Laks naleefgedrag van bedrijven op het vlak van het niet 

in orde zijn van logboeken (op het vlak van 

energiebesparing of het gebruik van stoffen) of 

brandveiligheidscertificaten en het niet keuren van 

apparaten of het niet in orde zijn van nooddeuren 

(vluchtroutes) of lekbakken  

Het dumpen van afval en het teveel of het niet binnen de 

aangewezen periode uitrijden van mest van bedrijven in 

het buitengebied 

Meldingsplichtige bedrijven die zich niet melden 

waardoor deze bedrijven zich onttrekken aan het zicht 

van het bevoegd gezag waardoor er onvoldoende zicht 
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bestaat op welke bedrijven zich in de gemeente bevinden 

en wat de aard van de activiteiten van het bedrijf is 

Openbare orde 

en buitenruimte 

Aandachtspunten 

 Het gebied rondom de Ouderkerkerplas 

De netheid op straat (verkeerd aanbieden van 

huishoudelijk afval, zwerfafval, hondenpoep) 

De inrichtingseisen in het kader van de Drank- en 

Horecawet alsmede het schenken van alcohol aan 

minderjarigen  

Het ontbreken van protocollen voor het houden van 

toezicht tijdens evenementen en op grond van de Drank- 

en Horecawet  

 

 

Gemeentelijke handhaving is het sluitstuk van een traject waarin onder meer 

wordt gesproken met de overtreder en mee wordt gedacht over een oplossing 

(bijv. vergunning verlenen). Pas als dit traject niet tot een oplossing leidt, is 

handhaving aan de orde. Bij de uitvoering van handhaving houdt het college 

rekening met de persoonlijke omstandigheden van de overtreder maar heeft 

daarbij ook oog voor de belangen van eventueel andere betrokkenen. We 

noemen dit ‘sociaal handhaven’.   

Ten aanzien van toezicht en handhaving is het college een voorstander om te 

kijken naar andere manieren/mechanismen die naleven van regels bevorderen 

Aspecten met constante aandacht in verband met grote risico’s bij 

overtredingen 

 Aspect 

Bouwen, Slopen en 

Ruimtelijke ordening  

 

 

 

 

Alle categorieën constructieve veiligheid, m.u.v. 

zeer eenvoudige constructies  

Alle categorieën brandveiligheid 

Kamerbewoning  

Geen omgevingsvergunning brandveilig 

gebruik/ geen gebruiksmelding 

Risicovol asbest 

Bewoning bedrijfsgebouwen bedrijventerreinen 

Staat bouwwerk, open erf of terrein 

Veiligheid of gezondheid bij bouwen, slopen, 

gebruik bouwwerk 

Milieu Externe veiligheid 

Opslag van vuurwerk 

Opslag van brandgevaarlijke stoffen met 

explosiegevaar 

Openbare orde en 

buitenruimte 

Verkoop van vuurwerk aan consumenten 

tijdens verkoopdagen  

Open vuur bij gebouwen 

Grote evenementen 
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en borgen. Het geven van eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen heeft echter 

zijn grenzen. We willen namelijk primair een schoon, veilig, gezond en mooi 

Ouder-Amstel. 

 

Als wij vinden dat de grenzen te veel of te lang worden overschreden dan leggen 

wij herstel- of strafmaatregelen op. In dit plan is beschreven wanneer wij vinden 

dat er moet worden opgetreden. Tevens is in dit plan opgenomen welke stappen 

het college daartoe onderneemt en welke maatregelen wij passend achten.  

 

De wijze waarop de gemeente toezicht houdt en handhaaft is beschreven in de 

nalevingstrategie. De nalevingstrategie richt zich enerzijds op het stimuleren van 

de naleving en anderzijds op het reduceren van de risico’s die ontstaan bij het 

niet naleven van de regels. De naleefstrategie is een onderling afgestemd geheel 

van deelstrategieën voor preventie, toezicht, sancties en gedogen.  

 De preventiestrategie richt zich op het vergroten van de bewustwording 

bij inwoners en ondernemers. Het gevolg is dat er minder toezicht en 

repressieve handhaving hoeft plaats te vinden omdat er minder 

overtredingen worden begaan. Bij het vergroten van de bewustwording 

speelt communicatie een belangrijke rol. Zo moeten inwoners, 

ondernemers etc. weten welke regels er zijn. Aan ons de taak om hen 

daarover te informeren. In deze strategie zien wij een link met onder 

andere ons uitgangspunt dat handhaving eenduidig, helder en transparant 

is.   

 In de toezichtstrategie is beschreven op welke wijze de gemeente toezicht 

houdt. Stelregel is dat indien niet hoeft te worden opgetreden, dat ook 

niet gedaan wordt. Waar het kan wordt naleving van de regels bevordert 

via communicatie, voorlichting en advies.  

 In de sanctiestrategie wordt beschreven welke instrumenten het college 

kan inzetten bij geconstateerde overtredingen. Welk instrument wordt 

gebruikt hangt af van de potentiële schade, gevaar of hinder die de 

overtreding veroorzaakt of kan veroorzaken, de aard van de overtreding 

en de houding van de overtreder (Hoe stelt de houder zich op? Komt de 

houder zijn afspraken na?). Als het college toch moet optreden dan is het 

ingrijpen er primair op gericht om de oude situatie te herstellen. Dit zal 

doorgaans geschieden via een last onder dwangsom waarbij de overtreder 

de overtreding zelf binnen een bepaalde termijn moet herstellen. Als hij 

dat niet doet dan kan het college een dwangsom (een te betalen 

geldbedrag) opleggen. Indien de overtreder niet in staat is om de 

dwangsom te betalen of als de overtreding leidt tot een gevaarlijke 

situatie dan zal het college andere middelen toepassen zoals een last 

onder bestuursdwang.  

 Er is soms sprake van zeer bijzondere omstandigheden waardoor het 

noodzakelijk en rechtvaardig is om van handhavend optreden af te zien. 

Dit kan alleen als er een expliciet besluit van het bevoegde 

bestuursorgaan van de gemeente aan ten grondslag ligt. Wanneer we 

gedogen en op welke wijze we dat doen staat beschreven in de 

gedoogstrategie.    
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Jaarlijks wordt - op basis van dit beleidsplan – een uitvoeringsprogramma 

opgesteld. Hierin wordt onder andere aangegeven wat de tijdsbesteding en 

capaciteit is voor het betreffende jaar en welke onderwerpen uit dat jaar 

nadrukkelijk de aandacht krijgen. De gemeenteraad wordt vervolgens via een 

jaarverslag geïnformeerd over hetgeen in dat betreffende jaar aan 

werkzaamheden is uitgevoerd.  

 

De uitvoering van de VTH-taken zal de komende jaren aan grote wijzigingen 

onderhevig zijn. Door de komst van de Omgevingswet en de Wet 

Kwaliteitsborging voor het bouwen zullen taken wegvallen en andersoortige 

taken terugkomen. De uitvoering van de VTH-taken dient bovendien te voldoen 

aan de eisen die de gemeente zichzelf heeft opgelegd in de nog vast te stellen 

‘kwaliteitsverordening’. In algemene zin betekent dat de organisatie in deze 

planperiode flexibel zal zijn voor wat betreft het aantal (vaste) medewerkers 

hetgeen ertoe leidt dat vacatures vooral tijdelijk ingevuld worden en dat 

samenwerking met partners nog intensiever zal gaan geschieden dan nu het 

geval is.  
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Hoofdstuk 1 Aanleiding 

1.1 Waarom een VTH-beleidsplan 

In 2009 is het ‘Handhavingsbeleid omgevingsregelgeving Ouder-Amstel’ 

vastgesteld. Gelet op alle ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in het 

omgevingsrecht hebben voorgedaan (zie paragraaf 1.3) is het noodzakelijk dat 

er nieuw beleid wordt vastgesteld voor de uitvoering van de taken op het gebied 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De gemeente is dit 

bovendien verplicht op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarin staat 

dat de gemeente het beleid regelmatig dient te evalueren en aan te passen.  

 

Een nieuw beleidsplan is voorts nodig gelet op de vele ontwikkelingen die zich op 

het vlak van de uitvoering van de VTH-taken zowel landelijk, regionaal als lokaal 

voordoen. Het is noodzakelijk dat de gemeente daar in haar beleid rekening mee 

houdt.  

Een nieuw beleidsplan komt tot slot tegemoet aan de eisen die de provincie 

Noord-Holland ten aanzien van de uitvoering van de VTH-taken aan de gemeente 

stelt. In het kader van het interbestuurlijk toezicht dat de provincie uitoefent, 

blijkt dat Ouder-Amstel de uitvoering van haar VTH-taken op onderdelen dient te 

verbeteren. 

 

Hieronder wordt verder ingegaan op de evaluatie van het ‘Handhavingsbeleid 

omgevingsregelgeving Ouder-Amstel’ en de ontwikkelingen die zich op het vlak 

van VTH voordoen. Hiermee wordt de noodzaak van het nieuwe beleidsplan 

verder inzichtelijk gemaakt. 

1.2 Terugblik  

Met het ‘Handhavingsbeleid omgevingsregelgeving Ouder-Amstel’ werden 

concreet de volgende verbeteringen/voordelen beoogd: 

 bieden van een (intern) richtsnoer voor bestuur en ambtelijke organisatie 

in de omvangrijke en complexe gemeentelijke handhavingstaak; 

 het bieden van (externe) duidelijkheid, rechtsgelijkheid en 

rechtszekerheid voor diegenen die geconfronteerd worden met 

handhavingskwesties; 

 uitvoering van de gemeentelijke handhavingstaak geschiedt conform de 

wettelijke voorschriften en professioneel. Dit betekent dat de handhaving 

moet gaan voldoen aan de komende kwaliteitseisen voor 

handhavingsorganisaties die wettelijk in het Besluit omgevingsrecht, een 

uitvoeringsbesluit van de Wabo, zullen worden vastgelegd; 

 het vergroten van de legitimiteit van het gemeentebestuur en het 

versterken van de positie van het gemeentebestuur in juridische 

procedures; 

 een optimale inzet van de voor handhaving beschikbare middelen en 

menskracht. 

Met uitzondering van de derde bullet, is aan de andere bullets door het op- en 

vaststellen van het ‘Handhavingsbeleid omgevingsregelgeving Ouder-Amstel’ 
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voldaan. Om aan derde bullet te voldoen dienen nog enkele verbeteringen te 

worden doorgevoerd die zich op de volgende aspecten richten:  

 het jaarlijks evalueren en plannen; 

 het vastleggen van werkprocessen en het werken met protocollen; 

 de interne afstemming. Door de recente organisatieveranderingen 

(operationalisering Duo+) behoeft dit permanente aandacht; 

 de registratie en informatie-uitwisseling zowel intern als met externe 

partners; 

 de registratie van toezicht- en handhavingstaken welke niet in hetzelfde 

systeem als de vergunningverleningstaken plaatsvinden. 

1.3 Nieuwe ontwikkelingen 

Zowel lokaal, regionaal als nationaal is de afgelopen jaren een aantal 

ontwikkelingen in gang gezet die tot doel hebben de kwaliteit van de uitvoering 

van de VTH-taken te verhogen. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de wijze 

waarop de gemeente haar VTH-taken dient uit te oefenen. Hieronder worden 

deze ontwikkelingen nader toegelicht. 

1.3.1 Lokale ontwikkelingen 

Coalitieakkoord 

In 2014 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. In het coalitieakkoord 

2014-2018 van de gemeente Ouder-Amstel staan onder meer de volgende 

punten: 

o Er wordt vanuit een positieve grondhouding gekeken naar de inwoners 

en hun initiatieven;  

o Preventie is belangrijk bij het bevorderen van veiligheid;  

o Handhaving gebeurt adequaat en handhavers zijn herkenbaar en 

bereikbaar;  

o Dienstverlening dient dichtbij huis plaats te kunnen vinden en 

eigenheid van beleid staat voorop; 

o Bewoners doen veel zelf. De gemeente ondersteunt en laat los.  

 

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving betekent het, dat de 

taakuitoefening niet alleen gericht is op het uitvoeren van wet- en regelgeving, 

maar ook op het gesprek aangaan met burgers, bedrijven en instellingen om 

problemen te benoemen en in gezamenlijkheid oplossingen te bedenken.  

 

Duo+ Organisatie 

Op 1 januari 2016 is Duo+, de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten 

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn operationeel geworden. In deze 

samenwerkingsorganisatie zijn eveneens de uitvoering van de VTH-taken belegd 

met de kanttekening dat de gemeente Diemen deze taken grotendeels in eigen 

huis blijft uitvoeren. De gemeente Diemen gaat binnen het taakveld VTH wel 

samenwerken op het gebied van het harmoniseren van de processen.  

De gemeente Ouder-Amstel heeft, gelet op deze ontwikkeling, vanaf 2014 

bewust afgezien van aanpassing van zaken in het VTH-domein. Omdat in de 
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uitvoeringsorganisatie Duo+ zaken geharmoniseerd voor meerdere gemeenten 

opgepakt worden. 

Het in Duo+ verband uitvoeren van de VTH-taken dient uiteindelijk te leiden tot 

een meer efficiënte, effectieve, robuuste en kwalitatief hoogstaande uitvoering 

van de VTH-taken.  

 

Kwaliteitsverordening 

Om de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken te optimaliseren is de Wet 

VTH aangenomen. Deze wet verplicht de gemeente een ‘kwaliteitsverordening’ 

vast te stellen. De verordening richt zich primair op de VTH-taken die door de 

omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) worden uitgevoerd 

(het basistakenpakket). De gemeente moet hiervoor in overleg met de andere bij 

de omgevingsdienst aangesloten gemeenten, zodat de verordening werkbaar 

wordt voor de OD NZKG. Voor de VTH-taken die niet bij de OD NZKG zijn belegd, 

dient de gemeente eveneens vast te leggen hoe zij de kwaliteit van de uitvoering 

borgt. De gemeente kan dit doen door middel van het vaststellen van een 

kwaliteitsverordening of beleid.  

Door de gemeente wordt een verordening opgesteld die naar verwachting in 

2017 in werking treedt. 

  

Interbestuurlijk toezicht provincie Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de kwaliteit van de VTH-taken bij 

gemeenten. Uit een in 2016 door de provincie uitgevoerd onderzoek blijkt dat 

Ouder-Amstel haar toezicht- en handhavingstaken nog op een aantal aspecten 

dient te verbeteren. Eén van deze verbeterpunten is dat de gemeente een 

actueel VTH-beleidsplan dient te hebben. Bij het opstellen van dit beleidsplan 

dient in ieder geval aandacht geschonken te worden aan: 

 het stellen van prioriteiten op basis van een actuele risicoanalyse voor 

Ruimtelijke Ordening (RO), Bouw- en Woningtoezicht (BWT) en Milieu; 

 het formuleren van heldere en meetbare doelstellingen die gekoppeld zijn 

aan de gestelde prioriteiten; 

 het inzichtelijk maken van de samenwerking met andere VTH-partners op 

strategisch niveau;  

 het afstemmen van het beleid met andere VTH-partners; 

 het inzichtelijk maken van de taken die door de OD NZKG worden 

uitgevoerd en de taken die door de eigen organisatie worden uitgevoerd. 

1.3.2 Regionale ontwikkelingen 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 

Regionaal is een belangrijke gebeurtenis de oprichting van de OD NZKG. Deze 

dienst voert sinds 2013 het basistakenpakket (een aantal milieu gerelateerde 

VTH-taken) van de gemeente uit. De afspraken tussen de gemeente en de OD 

NZKG zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) die zo nodig 

jaarlijks wordt geactualiseerd. Binnen de begroting van Ouder-Amstel zijn 

hiervoor structureel middelen beschikbaar gesteld.  
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De OD NZKG voert vooralsnog alleen het basistakenpakket uit voor de 

gemeente. Wettelijk bestaat de mogelijkheid om ook andere VTH-taken 

(bijvoorbeeld op het gebied van bouwen) naar de OD NZKG over te hevelen. Er 

bestaan momenteel geen plannen om hiertoe over te gaan. Het kan echter zijn 

dat landelijke ontwikkelingen (zie paragraaf 1.3.3) nopen tot een heroverweging 

op dit punt. Indien dit aan de orde is, zal de gemeenteraad in dit proces worden 

betrokken.  

 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

De gemeente Ouder-Amstel maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland (VRAA). Voor de toetsing van complexe vergunnings-

aanvragen op brandveiligheid en brandveilig gebruik, wordt momenteel op ad 

hoc basis de VRAA ingehuurd.  

1.3.3. Landelijke ontwikkelingen  

In de komende jaren staat er een aantal grootschalige wijzigingen op het gebied 

van wet- en regelgeving op het programma, die van invloed zijn op de uitvoering 

van de VTH-taken. De volgende ontwikkelingen dienen zich aan of zijn reeds in 

gang gezet: 

 

Omgevingswet 

Naar verwachting wordt op zijn vroegst in 2020 de omgevingswet van kracht. De 

Omgevingswet zorgt voor een minder complexe regelgeving door het bundelen 

van 26 wetten in 1 wet en het verlagen van het aantal ministeriële regelingen en 

algemene maatregelen van bestuur (4 in plaats van 120). Doel hiervan is het 

vergroten van het gebruiksgemak en inzichtelijkheid van de regelgeving. Het 

bundelen van regels heeft bovendien tot doel om activiteiten waar vergunning of 

ontheffing voor wordt gevraagd in samenhang te beoordelen en niet vanuit elke 

wet afzonderlijk. Daarnaast houdt de wet rekening met regionale verschillen 

(grotere bestuurlijke afwegingsruimte), wordt het gemakkelijker vergunningen 

aan te vragen door middel van 1 (digitaal) loket en zijn er minder 

onderzoekslasten voor bedrijven. 

 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Op 21 februari 2017 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) 

door de Tweede Kamer aangenomen maar na behandeling in de Eerste Kamer 

aangehouden. Deze wet beoogt een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en 

–procedures in het leven te roepen waarmee bedrijven die werkzaam zijn in de 

bouw (zoals aannemers of architecten) aantoonbaar garanderen dat het te 

realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Het 

kwaliteitsniveau is gerelateerd aan de bouwtechnische voorschriften van het 

Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat de gemeente, na invoering van de wet, 

aanvragen om omgevingsvergunningen bouwen niet meer toetst aan het 

Bouwbesluit (preventieve toets) en ook het toezicht tijdens het bouwen niet 

meer uitoefent. De gemeente houdt nog wel haar taken op de volgende 

gebieden: 
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 toetsing en toezicht op naleving vergunningvoorschriften met betrekking 

tot welstand, bouwverordening, monumenten, ruimtelijke ordening en wet 

Bibob; 

 overige taken vanuit Bouwbesluit 2012: afhandeling meldingen 

brandveilig gebruik en sloop; toezicht voorschriften brandveilig gebruik; 

toezicht voorschriften bouwen en slopen; 

 toezicht bestaande bouw; 

 toezicht illegale bouw. 

 

Door het aanhouden van de wet in de Eerste Kamer is het onduidelijk wanneer de 

wet wordt ingevoerd. Wel zal de invoering geschieden in fasen. De eerste fase richt 

zich op de zogenaamde bouwwerken in gevolgklasse 1. Dit betreft onder meer de 

eenvoudige bouwwerken en de eengezinswoningen. Later zullen de bouwwerken in 

de gevolgklassen 2 en 3 volgen. Hier gaat het om de meer complexe bouwwerken 

zoals flats, ziekenhuizen en woongebouwen.  

 

Algemene regels vervangen vergunningen 

Door de doorzettende deregulering zijn of worden veel activiteiten 

vergunningsvrij of kunnen worden gerealiseerd met een melding, waaraan 

algemene regels zijn verbonden. Aangezien wel algemene regels gelden 

(vergunningvrij is niet regelvrij), is toezicht noodzakelijk om te voorkomen dat 

gevaarlijke of ongewenste situaties ontstaan. Bovendien worden activiteiten 

gerealiseerd zonder vergunning en/of melding, waarbij tijdens of na de realisatie 

blijkt dat wel een vergunning of melding noodzakelijk was. In deze situaties moet 

een afweging gemaakt worden tussen legaliseren (het alsnog verlenen van een 

passende vergunning), handhaven of gedogen. Deze ontwikkeling zorgt ervoor 

dat er binnen de gemeente minder inzet komt op vergunningverlening en meer 

op toezicht en handhaving.  

 

Wet Natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet 

vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. 

Hierdoor wordt het voor inwoners en ondernemers eenvoudiger om te 

achterhalen of een activiteit met mogelijk schadelijke gevolgen voor de natuur 

toelaatbaar is. De provincies krijgen regie over het natuurbeleid in de regio en 

maken afwegingen voor vergunningen en ontheffingen.  

De impact van deze wet is voor de gemeente niet heel groot. De gemeente kan 

aanvragen om omgevingsvergunning ontvangen waarbij de Wet 

Natuurbescherming een rol speelt. Men hoeft dus geen aparte natuurvergunning 

meer aan te vragen. 

1.4 Afbakening en reikwijdte 

Het beleidsplan geeft de gemeentelijke kaders aan die worden gebruikt om de 

uitvoering van de VTH-taken naar een adequaat niveau te brengen en te houden. 

Het beschrijft de keuzes die de gemeente maakt bij de uitvoering van haar VTH-

taken. De uitwerking van de in dit plan beschreven keuzes komen terug in het 

uitvoeringsprogramma.  
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Het beleidsplan heeft betrekking op de volgende taken: 

 alle wettelijke VTH-taken binnen het omgevingsrecht (bouwen, slopen, 

brandpreventie, ruimtelijke ordening en milieu); 

 de VTH-taken van de APV (reclame, in- en uitritten, evenementen, 

standplaatsen, etc.); 

 de VTH-taken van een aantal bijzondere wetten (Drank- en Horecawet, de 

Wet op de kansspelen, Opiumwet en de Wegenverkeerswet); 

 de VTH-taken van de Wet Kinderopvang. 

 

De  onderstaande activiteiten vallen niet onder de reikwijdte van dit beleidsplan:  

 Het houden van toezicht op de diverse belastingverordeningen; 

 Het handhaven van rijdend verkeer, omdat de Bijzondere 

opsporingsambtenaren (Boa’s) hiertoe niet dan wel zeer beperkt bevoegd 

zijn;  

 Het houden van toezicht en het handhaven van sociale wetgeving en de 

leerplicht; 

 Privaatrechtelijke handhaving (bijvoorbeeld van contractbepalingen) met 

uitzondering van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. 

1.5 Leeswijzer 

Na de samenvatting en het inleidende hoofdstuk 1 worden in hoofdstuk 2 de 

visie, ambitie, doelen en uitgangspunten van de gemeente Ouder-Amstel op het 

vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving beschreven. In hoofdstuk 

3 wordt ingegaan op de vergunningverlening en de uitgangspunten die de 

gemeente daar bij hanteert. Wat vinden we belangrijk om toezicht op te houden 

en te handhaven in Ouder-Amstel? Deze vragen komen aan de orde in hoofdstuk 

4. Hoofdstuk 5 beschrijft de verschillende strategieën waarmee Ouder-Amstel de 

naleving van de gestelde handhavingsdoelen wil bewerkstelligen. In hoofdstuk 6 

komt aan de orde wat de gemeente Ouder-Amstel doet om ervoor te zorgen dat 

het beleid dat beschreven is, wordt uitgevoerd, gemonitord en eventueel wordt 

bijgesteld, en hoe het college van burgemeester en wethouders de 

gemeenteraad hierover informeert.  
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Hoofdstuk 2 Waar gaat Ouder-Amstel voor? 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de visie, ambitie, doelen en uitgangspunten van de 

gemeente Ouder-Amstel op het vlak van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving beschreven. Wat vindt Ouder-Amstel belangrijk en hoe uit zich dat in 

de uitvoering van de VTH-taken? Deze vragen worden beantwoord door een 

typering van de gemeente te geven en de visie van het bestuur op de uitvoering 

van de VTH-taken te schetsen. 

2.2 Ouder-Amstel in vogelvlucht 

De gemeente Ouder-Amstel bestaat uit de kernen Ouderkerk aan de Amstel en 

Duivendrecht en het buurtschap Waver en telt 13.421 inwoners1. Ouderkerk aan 

de Amstel heeft een dorps karakter met een door het Rijk aangewezen 

beschermd dorpsgezicht terwijl Duivendrecht een meer verstedelijkt karakter 

heeft met het Amstel Business Park als centraal bedrijventerrein. Ouder-Amstel 

heeft een centrale ligging ten opzichte van Utrecht, Amsterdam en Schiphol.  

Ouder-Amstel staat aan de vooravond van een forse bouwopgave. De komende 

20 jaar staat de nieuwbouw van ca. 6.000 woningen gepland in ‘de Nieuwe Kern’, 

‘het Amstel Business Park’ en het ‘Endradaterrein’.  

In de gemeente zijn 304 bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Van 60 

bedrijven vindt de uitvoering van de VTH-taken plaats door de OD NZKG en van 

44 andere zal de uitvoering op korte termijn door de OD NZKG gaan geschieden. 

Daarnaast zijn er nog 170 propaantanks voor met name huishoudelijk gebruik 

die door de gemeente gecontroleerd worden.  

De inrichtingen die in de gemeente voorkomen zijn grofweg onder te verdelen in 

landbouwbedrijven (en daaraan gerelateerde bedrijven) en bedrijven in de 

dienstensector. Laatstgenoemde bedrijven zijn vooral gecentreerd in de 

bedrijventerreinen ‘Ambachtsstraat’, ‘Amstel Business Park Zuid’ en ‘Molenkade’.  

De horecagelegenheden zijn in Ouderkerk aan de Amstel voornamelijk 

geconcentreerd in en om de Dorpsstraat ( ‘t kampje) en in Duivendrecht aan 

Rijksstraatweg (beperkt aantal horecagelegenheden).  

In de gemeente Ouder-Amstel zijn veel evenementen (zeker zo’n 50 per jaar) 

waaronder het dancefeest Buiten Westen, de Spierathlon en de marathon van 

Amsterdam.  

2.3 Visie 

Uit het coalitieakkoord 2014-2018 van de gemeente Ouder-Amstel komt naar 

voren dat de volgende aspecten als belangrijk worden ervaren:  

- bereikbaarheid; 

- veiligheid; 

- aantrekkelijke woonomgeving door natuur en landschap en cultureel 

erfgoed; 

- goede voorzieningen; 

- maatschappelijke samenhang; 

                                                
1 Per 1 april 2016, bron CBS 
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- betrokkenheid burgers; en 

- duurzaamheid.  

 

Vanuit deze waarden is de visie van de gemeente Ouder-Amstel ten aanzien van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving de volgende: 

 

het leveren van een bijdrage en/of het scheppen van voorwaarden aan en voor 

een veilige, duurzame, schone en gezonde gemeente waar het prettig wonen, 

verblijven, ondernemen en werken is.  

 

Deze visie maakt duidelijk welke koers Ouder-Amstel de komende jaren wil 

aanhouden inzake vergunningverlening, toezicht en handhaving en geldt als 

leidraad bij het formuleren van uitgangspunten, het ontwikkelen van verder 

beleid en het plannen van activiteiten. 

2.4 Ambitie 

De gemeente heeft de ambitie om een veilige, duurzame, schone en gezonde 

woon, werk- en leefomgeving voor haar inwoners en ondernemers te realiseren 

en in stand te houden.  

Om dit te bereiken vindt een klantgerichte, professionele dienstverlening op het 

gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving plaats. In de aanpak 

van problemen krijgt de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van 

burgers en bedrijven een belangrijke rol. We zetten sterk in op het aangaan van 

het gesprek met inwoners en ondernemers. We handhaven met gezond verstand 

en kijken niet alleen naar wat niet mag maar ook naar wat mogelijk is. 

2.5 Doelen 

Dit beleidsplan is erop gericht om de risico's die de veiligheid, duurzaamheid 

leefbaarheid, aantrekkelijkheid en gezondheid van de leefomgeving in Ouder-

Amstel bedreigen zo veel als mogelijk uit te sluiten. Meer dan ‘zo veel als 

mogelijk’ is niet realiseerbaar aangezien een risicoloze maatschappij een utopie 

is.  

Om invulling te geven aan de bovenstaande ambitie wil het college in de 

planperiode de volgende doelen realiseren:  

 Het kwaliteitsniveau van de uitvoering van de VTH-taken, zoals 

beschreven in de, op de Wet VTH gebaseerde, ‘kwaliteitsverordening’2 en 

het Bor wordt gerealiseerd en geborgd; 

 De eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid (participatie) van 

burgers en bedrijven bij ruimtelijke initiatieven dan wel het oplossen van 

vraagstukken wordt gestimuleerd. Bij het beoordelen van de initiatieven 

gaat de gemeente uit van de mogelijkheden; 

 Het naleefgedrag van normadressanten (categorie personen voor wie een 

gegeven norm geldt) wordt verbeterd;   

 De dienstverlening wordt continu verbeterd, hetgeen gerealiseerd wordt 

door het verder optimaliseren van het gebruik van het digitale 

                                                
2 ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht, gemeente Ouder-Amstel 
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ondersteuningssysteem, het harmoniseren van (werk)processen en het 

doorvoeren van nader te bepalen maatregelen die voortvloeien uit de 

‘kwaliteitsverordening’; 

 De gemeente Ouder-Amstel is een solide samenwerkingspartner in de 

keten van vergunningverlening, toezicht en handhaving.  

2.6 Uitgangspunten 

Uitgangspunten geven invulling aan de visie, ambitie en doelen bij de VTH-taken 

van de gemeente. Naast algemene uitgangspunten kennen vergunningverlening 

en toezicht en handhaving ook hun eigen uitgangspunten. Hierna worden eerst 

de gezamenlijke uitgangspunten beschreven en daarna de specifieke 

uitgangspunten voor vergunningverlening en toezicht en handhaving. 

2.6.1 Gemeenschappelijke uitgangspunten 

Risico- en informatie gestuurd werken 

Het gemeentebestuur heeft - als onafhankelijke partij - de bijzondere positie om 

regelnaleving af te dwingen. Met deze positie gaan we uiterst zorgvuldig om. Zo 

zorgen we dat vergunningen binnen wettelijke termijn (of sneller indien 

mogelijk) worden afgehandeld, onze controles zo min mogelijk last veroorzaken 

en tijd kosten en dat belangrijke zaken veel aandacht krijgen en minder 

belangrijke minder. 

 

Het beoordelen van vergunningsaanvragen en meldingen vindt risicogericht 

plaats. Dat wil zeggen dat wordt nagegaan waar de risico’s zich bevinden en dat 

de beoordeling van aanvragen zich vooral daar op richt. Bij de beoordeling wordt 

gekeken waar mogelijk winst valt te behalen op het gebied van veiligheid, 

duurzaamheid en/of leefbaarheid.  

Toezicht en handhaving vindt èn risico- èn informatie gestuurd plaats. De inzet 

van de dagelijkse werkzaamheden is gebaseerd op een analyse van informatie 

over specifieke onderwerpen, locaties en doelgroepen en bepaalt daarmee welke 

acties er ondernomen moeten worden. Deze informatie komt van meldingen van 

inwoners, partners en eigen waarnemingen. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar 

het maatschappelijk effect van toezicht en naar andere manieren/mechanismen 

die het naleven bevorderen en borgen. Hierbij staat centraal het geven van 

vertrouwen, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het doen van 

een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Zeker 

daar waar burgers of bedrijven zelf zijn gebaat bij het naleven van de regels, 

wordt meer overgelaten aan hun eigen verantwoordelijkheid. 

De risicoanalyse is de basis voor het prioriteren van de handhavingstaken. 

 

Digitalisering 

In de afgelopen jaren zijn veel processen gedigitaliseerd. In deze planperiode 

wordt verder gewerkt aan het op elkaar afstemmen en inrichten van de diverse 

systemen. 

Contact met inwoners, ondernemers en instellingen verloopt bij voorkeur 

digitaal. Door digitaal te werken, wordt gezorgd voor lastenverlichting en een zo 

kort mogelijke proceduretijd in vergunningsaanvragen en handhavingszaken. Bij 
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digitalisering wordt bewaakt dat ook digitaal minder vaardige bewoners gebruik 

kunnen blijven maken van gemeentelijke diensten. Specifiek voor dit doel wordt 

de mogelijkheid geboden om een afspraak in te plannen met de plantoetsers. 

 

Handhaven is het laatste middel, maatwerk mogelijk  

De gemeente Ouder-Amstel neemt het voortouw bij overtredingen. Als wij vinden 

dat de leefomgeving te veel of te lang wordt aangetast dan leggen wij herstel- of 

strafmaatregelen op via een transparant stappenplan. Soms is het helaas nodig 

om op deze manier te zorgen voor een schone, veilige, gezonde en mooie 

leefomgeving. De gemeente probeert in haar rol van toezichthouder primair 

overtredingen te voorkomen en eventuele overtredingen op te lossen door 

middel van een goed gesprek met de overtreder en/of de partijen die een conflict 

hebben. Waar mogelijk wordt een maatwerk oplossing gekozen. Pas als een 

overtreder echt niet wil meewerken, wordt een handhavingsprocedure opgestart.  

 

Wet- en regelgeving zijn leidend in de afweging van het al dan niet verlenen van 

een vergunning, het houden van toezicht of het toepassen van een sanctie. 

Situationele omstandigheden kunnen echter leiden tot een andere gemotiveerde 

afweging.  

Door te differentiëren biedt de gemeente ruimte om de eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Capaciteit en kwaliteit medewerkers 

De beschikbare menskracht en middelen moeten voldoende zijn om de taken 

goed te kunnen uitvoeren. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. 

Kortheidshalve wordt daar naar verwezen.  

 

Eigen verantwoordelijkheid en de terugtredende overheid 

De gemeente gaat ervan uit dat het aanleveren van volledige 

vergunningsaanvragen en het naleven van regels en voorschriften een 

verantwoordelijkheid van bewoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en 

overheden is.  

Soms kan of wil iemand zich echter niet (meteen) aan de afspraken houden die 

we met elkaar hebben gemaakt. Het is dan de taak van de gemeenschap en onze 

taak als gemeentebestuur om elkaar daar op aan te spreken. Wij vragen dan 

waarom en denken mee over een oplossing. Van de zijde van de gemeente 

betekent dit het verstrekken van de juiste en actuele informatie over 

(on)mogelijkheden. Medewerkers moeten kunnen uitleggen wat kan en niet kan 

en waarom.  

 

Interne en externe samenwerking  

Bij het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en de handhaving 

kunnen medewerkers betrokken zijn van zowel Duo+ (zie paragraaf 1.3.1) als de 

gemeente Ouder-Amstel. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de wijze waarop 

bepaalde regels dienen te worden geïnterpreteerd of hoe bepaalde activiteiten 

dienen te worden beoordeeld. De samenwerking is van belang voor een adequate 

wijze van uitvoering van de VTH-taken. Deze samenwerking is nog geen 
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vanzelfsprekendheid doordat Duo+ pas ruim een jaar operationeel is. In deze 

planperiode is het verder vormgeven van de samenwerking dan ook een 

belangrijk aandachtspunt.  

Daarnaast is Ouder-Amstel niet als enige overheidsinstantie verantwoordelijk 

voor het verlenen van vergunningen en het handhaven van regels. Vandaar dat 

expliciet de samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld de politie, 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Samenwerking 

met deze organisaties is van groot belang voor zowel samenhangende op elkaar 

afgestemde vergunningsverlening als voor een helder en eenduidig toezicht en 

handhaving.  

Hier wordt in bijlage 2 nader op ingegaan. 

 

De ‘big 8 cyclus’ is de basis voor de beleidscyclus 

Het plan maakt onderdeel uit van de beleidscyclus zoals wettelijk vastgelegd in 

het Besluit omgevingsrecht (Bor) en 

legt een relatie met landelijke 

kwaliteitscriteria die zijn opgesteld 

voor de uitvoering van de VTH-

taken. In het Bor staan 

minimumeisen waaraan elke 

professionele VTH-organisatie moet 

voldoen. Deze eisen hebben tot doel 

de uitvoering van de VTH-taken op 

een adequate, herkenbare en 

structurele wijze te laten verlopen. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

een procesmodel waarmee een 

logische aaneenschakeling tot stand 

wordt gebracht van diverse 

bestuurlijke en uitvoerende 

werkprocessen. Dit procesmodel is, naar 

zijn vorm, bekend geworden onder de benaming ‘Big 8’.  

 

Dit beleidsplan is binnen deze cyclus het strategisch beleidskader. In het jaarlijks 

op te stellen uitvoeringsprogramma wordt concreet aangegeven waarop de 

capaciteit wordt ingezet en welke producten worden afgeleverd. Jaarlijks wordt 

de uitvoering van het VTH-uitvoeringsprogramma geëvalueerd en hierover vindt 

rapportage plaats aan de gemeenteraad. In deze evaluatie wordt tevens 

nagegaan of in dit beleidsplan opgenomen uitgangspunten bijstelling behoeven. 

Indien dit aan de orde is, wordt hier rekening mee gehouden in het nieuwe 

uitvoeringsprogramma en uiteindelijk bij de herziening van het beleidsplan.  

 

Om te achterhalen of de gemeente adequaat is in haar uitvoering wordt gebruik 

gemaakt van het interbestuurlijk toezicht van de provincie. De provincie 

beoordeelt of de processen zodanig zijn ingericht dat de VTH-taken adequaat 

uitgevoerd kunnen worden. De ambitie is om in 2017 het predicaat redelijk 

Figuur 1: Beleid- en uitvoeringscyclus 
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adequaat te krijgen en te houden. Dit betekent onder meer dat de omissies die 

genoemd staan in paragraaf 1.2. zijn weggewerkt en dat de gemeente alert blijft 

op de ontwikkelingen die in paragraaf 1.3. staan genoemd en hierop anticipeert. 

2.6.2 Uitgangspunten vergunningverlening 

Mogelijkheden staan centraal 

Vergunningverlening is een instrument dat wordt ingezet om activiteiten mogelijk 

te maken. Als uitgangspunt geldt dat niet de regel centraal staat maar de 

waarden die de regel beoogt te beschermen. Als bij een aanvraag een regel 

wordt overschreden dan wordt van tevoren met de aanvrager overleg gevoerd 

over de volgende aspecten:  

 Heeft de gemeente beleidsruimte en willen wij die benutten? Kunnen wij 

bijvoorbeeld afwijken van een advies, en zo ja hoe?  

 Kunnen de waarden die in het geding zijn op een andere manier worden 

beschermd?  

 Zijn er mogelijkheden om eventuele schade afdoende te compenseren? 

 Welke reële aanpassingen kunnen een plan wel acceptabel maken?   

 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

Initiatiefnemers van vergunningaanvragen zijn in de eerste plaats zelf 

verantwoordelijk voor het indienen van een complete aanvraag. Ook zijn de 

initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak c.q. 

acceptatie van de voorgenomen plannen bij belanghebbenden, zoals buren. Om 

inwoners en ondernemers te ondersteunen bij het doen van een 

vergunningaanvraag geeft de gemeente, binnen redelijke grenzen, de 

mogelijkheid tot vooroverleg. In het vooroverleg worden plannen verduidelijkt en 

wordt de initiatiefnemer geïnformeerd over wettelijke regels en procedures. De 

gemeente kijkt met een open blik naar de aanvragen.  

 

Vergunningverlening geschiedt tijdig en professioneel 

De gemeente Ouder-Amstel levert tijdig handhaafbare vergunningen op basis 

van een zorgvuldige en transparante afweging van belangen. De motivering van 

besluiten is begrijpelijk en toegespitst op de ontvanger van de informatie.  

Alle vergunningen worden in begrijpelijke taal voor de inwoners en ondernemers 

opgesteld. De vergunningen worden continu getoetst op leesbaarheid en waar 

nodig verbeterd. Bij complexe vergunningen wordt de conceptvergunning aan 

een collega voorgelegd met het verzoek hierop te reageren. De input wordt 

verwerkt in de uiteindelijke vergunning. 

 

Wij streven naar vergunningen die de rechterlijke toets kunnen doorstaan. 

Uitgangspunt is het voorkomen van het van rechtswege verlenen van 

vergunningen als gevolg van overschrijding van wettelijke afhandelingstermijnen 

van aanvragen. Dit geschiedt onder meer door bij elke van rechtswege tot stand 

gekomen vergunning te bezien welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden 

om herhaling te voorkomen.  
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De processen om te komen tot een vergunning zijn ingericht op een werkwijze, 

waardoor reguliere vergunningen vaak binnen drie weken in plaats van de 

wettelijke termijn van acht weken worden afgehandeld.  

Omgevingsvergunningen die via een projectafwijkingsprocedure worden verleend 

worden in beginsel binnen de wettelijke termijn van 26 weken afgehandeld. Dit 

geschiedt door intensief contact tussen aanvrager, vergunningverleners van 

Duo+ en beleidsmedewerkers van de gemeente. 

In 2017 wordt via de ‘leanmethode’ nagegaan of de werkwijzen nog beter 

gestroomlijnd kunnen worden. 

 

De beoordeling van aanvragen en meldingen kan met meer of minder diepgang 

plaatsvinden. Een intensieve beoordeling vindt in ieder geval plaats als de 

aanvraag of melding onvoldoende vertrouwen geeft, een hoog risico kent of als 

er signalen zijn die duiden op ondermijning van de openbare orde en veiligheid. 

In hoofdstuk 3 wordt verder op de diepgang van de toetsing ingegaan. 

2.6.3 Uitgangspunten toezicht en handhaving 

Een optimaal veiligheids- en handhavingsbeleid is gericht op preventie 

De gemeente wil in deze beleidsperiode het naleefgedrag van inwoners en 

ondernemers verder verbeteren. Daarvoor is van belang dat inwoners en 

ondernemers de regels kennen en er bij hen ook draagvlak is om de regels na te 

leven. Dit betekent dat de gemeente inzet op voorlichting en het stimuleren van 

vrijwillige naleving. Zo richten controles zich niet alleen op fout gedrag, maar 

krijgt gewenst gedrag ook aandacht. Hiermee wordt geprobeerd om 

overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen, waardoor handhaving achteraf 

minder nodig is. Door toezichtacties van tevoren aan te kondigden, de 

belangrijkste aandachtspunten vooraf te benoemen, controleresultaten openbaar 

te maken en andere specifieke preventieacties wordt geprobeerd het 

naleefgedrag positief te beïnvloeden.  

 

De gemeente voert regie op toezicht en handhaving 

De gemeente voert via overleg en het uitvoeringsprogramma de regie bij de 

toezichtstaken die andere organisaties namens de gemeente uitvoeren De 

regiefunctie komt tot uiting in de gemotiveerde keuzes die de gemeente maakt 

met betrekking tot de aard, omvang en intensiteit van toezicht en handhaving. 

 

Uitvoering toezicht en handhaving zijn helder en transparant 

De gemeente Ouder-Amstel wil duidelijk zijn over wat wel en niet is toegestaan. 

Eenduidigheid betekent, dat de gemeente bij geconstateerde overtredingen 

consequent en voorspelbaar handelt. Vergelijkbare situaties handelt de 

gemeente (in beginsel) op vergelijkbare wijze af. Hiermee worden willekeur, 

rechtsongelijkheid en precedentwerking voorkomen.  

Daarom gebruikt de gemeente een nalevingstrategie (zie hoofdstuk 5). Deze 

strategie maakt inzichtelijk welke overtredingen op welke wijze worden 

voorkomen, opgespoord en gehandhaafd om te zorgen dat de regels worden 

nageleefd. Bij de keuze welke handhavingsinstrumenten worden ingezet, laat de 
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gemeente zich leiden door die instrumenten die tegen zo laag mogelijk kosten 

het meeste rendement opleveren.  

 

Handhaving mag niet onevenredig zijn  

Situaties die om veiligheidsmaatregelen of handhaving vragen zijn steeds 

anders. Dat maakt standaardisatie van oplossingen niet mogelijk. Er moet 

informatie verzameld worden, om te bepalen welke interventie tot het meest 

succesvolle resultaat kan leiden. Uiteraard zijn er vaste juridische kaders, maar 

daarbinnen zoekt de gemeente met gezond verstand en oog voor het 

persoonlijke- en maatschappelijk belang naar maatwerk oplossingen. Door 

zoveel mogelijk openheid en regelmatig contact met de overtreders werkt de 

gemeente aan draagvlak voor de beslissingen die genomen worden. Op die 

manier worden procedures zoveel mogelijk voorkomen. Bij overtredingen met 

acuut gevaar wordt overigens gelijk sanctionerend opgetreden, bestuurlijk en/of 

strafrechtelijk. 

 

Correct gedrag is de norm, zowel voor de gemeente als voor inwoners 

In situaties dat inwoners en ondernemers door toezichthouders aangesproken 

worden op hun gedrag, of dat een uitweg gezocht moet worden in een onveilige 

situatie of een conflict kan de spanning oplopen. Correct gedrag en correct 

taalgebruik zorgen ervoor dat gesprekken met inwoners en ondernemers minder 

snel escaleren. Correct gedrag en taalgebruik verwachten we ook van inwoners 

en ondernemers. Er wordt niet geaccepteerd dat medewerkers geconfronteerd 

worden met (verbale) agressie of geweld. Bij dergelijke incidenten wordt aangifte 

gedaan.  



  

 

 

21/105 

 

 

Hoofdstuk 3 Vergunningverlening 

3.1 Inleiding 

Het is onmogelijk alle aanvragen tot in detail te toetsen aan alle geldende 

regelgeving. Dit komt dit door de beperkte capaciteit in relatie tot de hoeveelheid 

regelgeving die er ondanks de deregulering nog steeds is en vanwege de 

wettelijke termijnen van afdoening. Om sturing te geven aan de inzet voor het 

afhandelen van vergunningen en meldingen, wil de gemeente zoveel als mogelijk 

de aanvragen toetsen aan de hand van objectieve criteria.  

3.2 Casemanagement 

Bij het behandelen van vergunningaanvragen wordt het zogenaamde 

‘casemanagement’ toegepast. Hierbij wordt een aanvraag zo compleet en 

integraal mogelijk afgehandeld. Iedere vergunning -, toezicht - of 

handhavingsdossier heeft een casemanager, die ervoor zorgt dat een dossier 

integraal door de betrokken partijen wordt beoordeeld. De casemanager 

communiceert hierover met de afnemer. 

3.3 Voorlichting en vooroverleg 

De gemeente heeft haar VTH-taken ingericht op het principe dat het overgrote 

deel van goed naleefgedrag voort komt uit het goed communiceren over 

(on)mogelijkheden. Als gebruikers weten waaraan ze moeten voldoen en ook 

weten wat de gemeente van hen verwacht, dan kunnen veel misverstanden bij 

voorbaat worden vermeden. Om dit te bereiken, hanteren wij de volgende 

maatregelen: 

 We zorgen voor heldere makkelijk te vinden beschrijvingen van wat we 

verwachten van gebruikers van de leefomgeving op de website van de 

gemeente en in het voorlichtingsmateriaal dat we aan hen ter beschikking 

stellen. 

 Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal afsprakensysteem waarmee 

afspraken met initiatiefnemers worden ingepland waardoor potentiële 

vergunningaanvragers de gelegenheid krijgen zich goed voor te bereiden 

en voorlichting en dienstverlening op maat kan worden gegeven. 

 We stimuleren en adviseren initiatiefnemers die met vragen komen om in 

eerste instantie zelf een en ander te ontdekken door een adequate 

doorverwijzing naar het beschikbare voorlichtingsmateriaal op de 

website(s) en naar professionals die ze daarbij kunnen helpen. 

 Gesprekken op afspraak vinden plaats door gemeentelijke specialisten die 

ook de formele aanvragen en handhavingszaken behandelen.   

 We bereiden ons zo goed mogelijk voor op een afspraak met een 

potentiële vergunningaanvrager. We verwachten en sturen er op dat ook 

de potentiële vergunningaanvrager zo goed mogelijk voorbereid op de 

afspraak komt. 

 We zijn geen adviseur: Onze advisering beperkt zich tot een toelichting op 

de toepasselijke kaders en regels in het concrete geval van de potentiële 

vergunningaanvrager. We raden standaard aan om een professionele 
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adviseur in de hand te nemen als men zich goed wil voorbereiden of goed 

aan de regels wil voldoen. 

 We zien fysiek overleg als een kans: Een kort gesprek heeft voorkeur 

boven geschreven correspondentie als dit veel misverstanden in het 

vervolgtraject kan voorkomen. 

 We streven er naar om in de vooroverleggen met de potentiële 

vergunningaanvrager hem/haar direct zo’n goed mogelijke inschatting te 

geven van de haalbaarheid van zijn/haar initiatief.  

 We adviseren initiatiefnemers alleen om een conceptaanvraag in te dienen 

als we de kansen van een initiatief niet ter plekke (c.q. binnen 20 

minuten) goed kunnen inschatten. Potentiële aanvragers van initiatieven 

die plaatsvinden bij monumenten worden altijd uitgenodigd om eerst een 

conceptaanvraag in te dienen. 

 Potentiële aanvragers die een omgevingsvergunning willen aanvragen 

voor een bouwwerk waarvan de onhaalbaarheid met redelijke zekerheid al 

in het eerste gesprek kunnen worden ingeschat, worden ontmoedigd om 

een concept aanvraag in te dienen. 

 We stimuleren aanvragers om de formele aanvraag voor een vergunning 

digitaal in te dienen. Hiernaast blijft de mogelijkheid bestaan om 

aanvragen op papier te kunnen aanleveren omdat niet iedereen digitaal 

ontsloten is.  

 Waar we in het voortraject de tijd nemen voor overleg zijn we strikt in het 

formele proces: 

o Na een eerste verzoek tot aanvulling van ontbrekende stukken bij 

de aanvraag zal geen tweede verzoek meer komen. 

 Wij nemen in beginsel telefonisch contact op met de aanvrager als de 

belangenafweging negatief voor hem uit dreigt te vallen, voordat de 

beschikking de deur uit gaat. Wij stimuleren aanvragers in dergelijke 

gevallen om hun aanvraag in te trekken. 

3.4 Specifieke aandachtspunten bij vergunningverlening  

In dit hoofdstuk staat de werkwijze centraal die de gemeente volgt bij het 

toetsen van vergunningaanvragen en meldingen. Hierbij gaat het vooral om de 

prioritering en de diepgang van de te toetsen elementen van iedere 

aanvraag/melding. In de volgende paragrafen wordt per taakveld ingegaan op de 

elementen waarop een aanvraag wordt getoetst. Op basis van ervaringen van de 

afgelopen jaren zijn er op het vlak van vergunningverlening geen 

aandachtsvelden waar in het bijzonder aandacht aan dient te worden besteed.   

3.5 Werkwijze bij bouw gerelateerde activiteiten 

Bouwen 

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen wordt getoetst aan het 

Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening, het betreffende 

bestemmingsplan en aan welstandseisen.  

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren kan worden gesteld dat de 

bouw gerelateerde aanvragen in Ouder-Amstel grotendeels enkelvoudig van 

karakter (bestaat uit één toestemmingsvereiste in dit geval bouwen) zijn. Een 
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enkele keer is sprake van een meervoudige aanvraag (bouwen in combinatie met 

bijvoorbeeld een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan of in 

combinatie met kappen van bomen of het aanleggen van een inrit). Enkelvoudig 

betekent niet automatisch eenvoudig. Enkelvoudige bouwwerken kunnen zich 

richten op complexe constructieve of grote bouwwerken. 

 

Formeel dienen bouw gerelateerde aanvragen op alle aspecten uit het 

Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening te worden getoetst. Gelet op 

de hoeveelheid aanvragen, de complexiteit van de materie en de beperkte 

menskracht is ervoor gekozen dit niet te doen. Activiteiten waar de kans groot is 

dat zich problemen kunnen voordoen en/of dat eventuele problemen een grote 

impact hebben, worden grondiger getoetst dan activiteiten waarbij dit niet of 

minder het geval is. Het toetsen van een aanvraag varieert, gelet op het 

bovenstaande en afhankelijk van het soort en aard van het bouwwerk, van een 

toets op volledigheid van de ingediende bescheiden tot aan het controleren en 

narekenen van alle relevante elementen van het bouwwerk. Ouder-Amstel laat 

veel verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van weinig risicodragende 

onderwerpen bij aanvragers/initiatiefnemers. Bij herhalingsplannen wordt er 

bijvoorbeeld geen bestemmingsplantoets meer uitgevoerd en geen afzonderlijke 

toets aan het Bouwbesluit of constructieve controleberekening gedaan. Hiermee 

wordt geanticipeerd op de wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’.  

De gemeente Ouder-Amstel legt bij het toetsen van bouwaanvragen, voor zover 

van toepassing, in ieder geval de nadruk op constructieve veiligheid en 

brandveiligheid en voorts op gezondheidsaspecten, de energieprestatienorm en 

welstand 

 

Op het moment van opstellen van dit beleidsplan wordt er gewerkt aan het 

ontwerpen van werkprocessen voor onder meer het toetsen van bouw 

gerelateerde aanvragen. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan een 

systematiek waarmee de diepgang van de toetsing kan worden bepaald. De 

systematiek bepaalt op basis van de risico’s van de activiteit het toetsingsniveau 

van de aanvraag waarbij tevens aansluiting wordt gezocht bij het 

(veronderstelde en gekende) naleefgedrag van ondernemers of inwoners. De 

resultaten hiervan worden uiteindelijk vastgelegd in controlelijsten en het digitale 

zaaksysteem. De uitkomsten van deze exercitie zullen door het college van B&W 

worden vastgesteld. 

 

Ruimtelijke ordening 

Aanvragen om omgevingsvergunning bouw worden standaard getoetst aan het 

geldende bestemmingsplan. Inherent aan het uitgangspunt dat mogelijkheden 

centraal staan (zie paragraaf 2.6.2) worden aanvragen die niet passen in het 

bestemmingsplan niet direct geweigerd. Er wordt eerst nagegaan of ontheffing 

verleend kan worden van hetgeen in het bestemmingsplan is opgenomen. Deze 

gevallen worden besproken met de wethouder en afhankelijk van de situatie 

wordt tot besluit overgegaan in het college van B&W of de gemeenteraad. 
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Welstand  

In de Welstandnota Ouder-Amstel 2003 is één gebied aangewezen als beschermd 

dorpsgezicht (oude kern van Ouderkerk aan de Amstel), zijn vier gebieden3 

aangewezen waarop een bijzonder welstandsregime geldt en zijn vijf gebieden4 

benoemd waarop een regulier welstandsregime rust. Er zijn geen welstandsvrije 

gebieden.  

In het beschermd dorpsgezicht is de welstandsbeoordeling gericht op het 

handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en de 

samenhang van het gebied, door middel van een gedetailleerd beoordelingskader 

dat nauw is gerelateerd aan de beschrijving en de toelichting op het beschermd 

gezicht. Voor gebieden waar een bijzonder welstandsregime geldt, is extra 

aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit wenselijk en zet de gemeente ook 

aanvullende beleidsinstrumenten in. Het welstandstoezicht moet een bijdrage 

leveren aan het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. Gebieden 

met een regulier welstandsregime kunnen afwijkingen van de bestaande 

ruimtelijke structuur en ingrepen in de architectuur van de gebouwen zonder al 

te veel problemen verdragen. De gemeente stelt hier geen aanvullende eisen aan 

de ruimtelijke kwaliteit en het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van 

de basiskwaliteit van de gebieden. 

Burgemeester en wethouders vragen bij elke reguliere bouwvergunningaanvraag 

advies aan de welstandscommissie, tenzij bij voorbaat vaststaat dat de 

vergunning reeds op een andere grond moet worden geweigerd. 

Bij bouwaanvragen die onder de lichte vergunningprocedure vallen vragen 

burgemeester en wethouders geen advies aan de welstandscommissie indien het 

betreffende bouwplan valt onder één van de categorieën veel voorkomende 

kleine bouwplannen, de ambtelijke toetsingscriteria van toepassing zijn en het 

bouwplan daaraan zonder twijfel voldoet. De ambtenaar die belast is met de 

uitvoering van het welstandstoezicht wordt door burgemeester en wethouders 

gemandateerd om in dat geval het positieve welstandsoordeel te geven 

 

Sloop- en asbestverwijderingen 

De gemeente heeft de taak risico's die kunnen ontstaan bij de sloop van 

bouwwerken en asbestverwijdering beheersbaar te houden. Een deel van deze 

taak is overgeheveld naar de OD NZKG te weten die werkzaamheden waarbij 

bouwwerken worden gesloopt en bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd. In die 

gevallen waar alleen asbest wordt verwijderd is de gemeente aan zet.  

Personen die dergelijke activiteiten willen uitvoeren, zijn wettelijk verplicht dit 

minimaal vier weken van te voren te melden conform het Bouwbesluit 2012 

en/of het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De gemeente of de OD NZKG 

beoordeelt alle meldingen in ieder geval op de aanwezigheid van plannen voor de 

te nemen sloopveiligheidsmaatregelen, onderzoeksrapporten naar de 

aanwezigheid van asbest in het te slopen bouwwerk en certificaten waarmee de 

uitvoerders dienen aan te tonen dat ze gekwalificeerd zijn om het asbestgevaar 

                                                
3 Ouderkerk aan de Amstel Wilhelminalaan e.o., Ouderkerk aan de Amstel Benning, Duivendrecht Rijksstraatweg, 

Bedrijventerreinen recent. 
4 Ouderkerk aan de Amstel Machineweg, Duivendrecht uitbreidingen, Bedrijventerreinen oud, Recreatie, 
Buitengebied. 
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te beoordelen en/of het sloop- en verwijderingswerk uit te voeren. De gemeente 

of de OD NZKG stelt de melder standaard op de hoogte van de uitkomst van de 

toets die op de melding is uitgevoerd. 

 

Overigens zijn vanaf 2024 alle asbestdaken verboden in Nederland. De 

maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken 

kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen 

asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid.  

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de rijks-

subsidieregeling verwijdering asbestdaken. De regeling is voor particulieren, 

bedrijven, non-profit organisaties en overheden en heeft een looptijd tot en met 

2019.  

 

Bouwleges 

De gemeente mag leges heffen voor de behandeling van omgevingsvergunning-

aanvragen waarin sprake is van legesplichtige activiteiten zoals bouwen- en 

slopen, aanpassen van monumenten en activiteiten die ook onder de APV 

legesplichtig zijn. De hoogte van de leges en de berekening ervan is geregeld in 

de legesverordening van de gemeente. Deze wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.  

 

Indien vergunningen op de nominatie staan om te worden geweigerd, dan neemt 

de gemeente contact op met de aanvrager. De aanvrager wordt in dit geval 

geadviseerd de aanvraag in te trekken. Hiermee ziet de aanvrager af van de 

mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de eventuele weigeringsbeschikking. 

 

De legesverordening zal in deze beleidsperiode overigens aan een forse 

verandering onderhevig zijn. Door de eerdergenoemde Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen (paragraaf 1.3.3) zal de gemeente minder werkzaamheden 

verrichten bij het beoordelen van een ‘bouwaanvraag’ en daardoor minder leges 

in rekening kunnen brengen.  

 

Brandveilig gebruik  

De toetsing van de aanvragen om een omgevingsvergunning op brandveiligheid 

en de toetsing van meldingen voor het brandveilig gebruik gebeurt grotendeels 

door de gemeente (i.c. Duo+) zelf. Voor de complexe aanvragen 

omgevingsvergunning en meldingen brandveilig gebruik maakt de gemeente 

gebruik van de expertise van de VRAA.  

Voor het toetsen van aanvragen op brandveiligheid en voor het houden van 

toezicht is 0,5 formatieruimte aanwezig. Binnen de planperiode zal naar een 

structurele bezetting van deze functie worden gezocht.  

De werkwijzen en toetsingsniveaus worden binnen deze beleidsperiode verder 

geoptimaliseerd. Aspecten die hierin onder meer worden meegenomen zijn: 

risicogerichtheid, controlefrequenties, diepgang controles, sancties,  

nalevingsgedrag en wijze van rapporteren. 
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3.6 Werkwijze bij milieugerelateerde activiteiten 

OD NZKG 

In de gemeente zijn 304 bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Van 60 

bedrijven vindt de uitvoering van de VTH-taken plaats door de OD NZKG en van 

44 andere zal de uitvoering op korte termijn door de OD NZKG gaan geschieden.  

De OD NZKG start in 2017 met een risicobenadering en een daarop gebaseerde 

financieringsmethodiek. Bij de risicobenadering werkt de OD NZKG met een 

combinatie van de te verwachten effecten op het milieu, de omgeving en de 

samenleving en het te verwachten gedrag van een bedrijf of branche of degene 

die een installatie runt of activiteit uitvoert. Op deze manier spelen eerdere 

ervaringen met de aanvrager, eigenaar of uitvoerder, de houding, de te 

verwachten opvolging van gestelde regels en de naleving van regels 

(naleefgedrag), een rol. Dit vertaalt zich in keuzes en het stellen van prioriteiten 

over de inzet van menskracht en middelen.  

Deze risicobenadering wordt gebruikt om per opdrachtgever binnen de kaders 

van het bestaande uitgavenniveau c.q. de beschikbare formatie de 

programmering te optimaliseren. Met deze nadere risicobenadering en een hierbij 

behorende differentiatie in uurtarieven, wordt beter inzichtelijk gemaakt wat de 

OD NZKG doet (en wat het kost).  

 

Gemeente Ouder-Amstel (Duo+) 

De ca. 200 inrichtingen die vallen onder toezicht van de gemeente zijn allemaal 

meldingsplichtig. In veel wet- en regelgeving worden de laatste jaren 

vergunningstelsels vervangen door een systeem van meldingen. De meldingen 

die zich richten op activiteiten die van invloed zijn op het milieu kennen hun 

basis in het Activiteitenbesluit. Bij meldingen gaat de wetgever er van uit dat 

voor de activiteiten volstaan kan worden met een mededeling aan het bevoegd 

gezag. Aan het bevoegd gezag is het de taak te beoordelen of de activiteit 

inderdaad meldingsplichtig is en of de melding volledig is ingediend.  

Het algemene uitgangspunt voor de behandeling van meldingen is als volgt:  

 Volledigheid: is de melding volledig ingediend?  

 Aannemelijkheid: 

o Is voldoende aannemelijk dat de melding overeen komt met het 

werkelijk (voorgenomen) gebruik of de (voorgenomen) uitvoering van 

werken? 

o Is voldoende aannemelijk dat het (voorgenomen) gebruik of de 

(voorgenomen) uitvoering van werken voldoet aan de regelgeving?  

De meldingen worden door de gemeente geplaatst in een zaaksysteem waarna 

een controlebezoek wordt aangemaakt. 

3.7 Werkwijze bij activiteiten in het kader van de APV en bijzondere 

wetten 

3.7.1 APV 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft de gemeente de 

mogelijkheid om activiteiten die in de leefomgeving plaatsvinden aan extra 

regels te binden. Voor een aantal activiteiten eist de APV expliciet dat vooraf een 
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vergunning wordt aangevraagd. Door deregulering is dit aantal activiteiten de 

afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. De activiteiten die nog steeds 

vergunningplichtig zijn onder de APV worden als volgt getoetst: 

 

Evenementen 

Op 16 februari 2017 is door de gemeenteraad het ‘Beleidskader evenementen 

Ouder-Amstel 2017-2020’ vastgesteld. Op basis van dit beleidskader en de 

relevante bepalingen uit de APV zijn door het college van B&W de ‘Beleidsregels 

evenementen gemeente Ouder-Amstel’ vastgesteld.  

In deze beleidsregels is beschreven onder welke voorwaarden een evenement 

vergunningvrij is, wat de indienings- en beslissingstermijnen zijn en dat er een 

risicoscan door de gemeente wordt gehouden om de risicoklasse van het 

evenement te bepalen. Er zijn drie risicoklasse te weten A (weinig tot geen 

risico’s), B (mogelijke kans op risico’s) en C (grote kans op risico’s). De 

risicoscan bepaalt de indieningsvereisten van de aanvraag en de wijze waarop de 

aanvraag wordt behandeld. Bij evenementen in de risicoklassen B en C vindt, 

onder regie van de gemeente, ter voorbereiding op de advisering in principe een 

overleg plaats met organisator en de hulpdiensten. Daarbij worden de 

belangrijkste risico’s bepaald en worden de maatregelen besproken die de 

organisator in de plannen voorstelt uit te voeren. 

Voor evenementen in de categorie A worden doorgaans de 

standaardvoorschriften van de brandweer opgenomen, terwijl voor evenementen 

in de risicoklassen B en C een maatwerkadvies wordt gevraagd (bij nieuwe 

evenementen of evenementen op nieuwe locaties wordt aan de brandweer en 

politie ook altijd een maatwerkadvies opgevraagd). Evenementen waar politie-

inzet bij nodig dienen voor 1 december van het voorafgaande jaar bij de 

gemeente te zijn aangevraagd zodat de politie haar inzet hierop kan afstemmen. 

Evenementen in de risicoklasse C worden altijd geëvalueerd. 

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning zijn 

standaardvoorschriften beschikbaar die of kunnen worden opgestuurd of van de 

site van de gemeente kunnen worden gedownload. Op basis van het 

aanvraagformulier kan de aanvrager bepalen welke gegevens met de aanvraag 

moeten worden meegezonden.   

 

Overige activiteiten 

De gemeente verleent op basis van de APV en andere verordeningen nog 

vergunningen voor de volgende activiteiten: 

- plaatsen van voorwerpen langs de openbare weg; 

- standplaatsen; 

- snuffelmarkten; 

- circussen; 

- speelautomaten (wet op de kansspelen); 

- in- en uitritten. 

 

De aanvragen voor deze activiteiten worden in beginsel 100% getoetst aan de 

vigerende regels zoals de beleidsregels die de gemeente voor een deel van deze 

activiteiten heeft vastgesteld. 
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3.7.2 Drank en Horeca 

De Drank- en Horecawet vereist dat ieder bedrijf of organisatie die 

alcoholhoudende dranken schenkt en/of verkoopt daarvoor een vergunning bezit. 

Bij gemeente nog niet bekende aanvragers van drank- en horeca vergunningen 

worden altijd in persoon uitgenodigd om hun aanvraag toe te lichten. Bestaande 

ondernemers die hun ondernemingsvorm wijzigen worden normaliter niet 

uitgenodigd voor een gesprek. Bij het beoordelen van de aanvraag voor een 

drank- en horecavergunning wordt ook standaard gekeken of de aanvrager 

andere vergunningen nodig heeft zoals een vergunning op basis van de wet op 

de kansspelen. Bij wijziging van bestaande vergunningen wordt de aanvraag 

alleen getoetst aan het onderdeel dat wordt gewijzigd (bijvoorbeeld 

leidinggevende of capaciteitsuitbreiding). 

3.7.3 Wet Bibob 

De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur) moet voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten 

faciliteert door middel van het verlenen van vergunningen, subsidies, het gunnen 

van opdrachten en het aangaan van vastgoed-en grondtransacties. Op basis van 

deze wet kan de gemeente de integriteit van aanvragers of gegadigde onder-

zoeken. Als er ernstig gevaar dreigt voor misbruik van een vergunning of 

subsidie, kan de gemeente de aanvraag weigeren, een vergunning van 

aanvullende voorwaarden voorzien of een afgegeven vergunning of subsidie 

intrekken. 

In 2006 hebben Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Aalsmeer een 

gezamenlijke beleidslijn ontwikkeld. Het Regionaal College Politie Amsterdam-

Amstelland besloot om het beleid gefaseerd in te voeren, te beginnen met de 

branches horeca en prostitutie. Vanuit efficiency en uniformiteit is aansluiting 

gezocht met de beleidslijn van Amsterdam. Later zijn de evenementenvergunnin-

gen vechtsportgala’s ook onder de werkingssfeer gebracht. In een later stadium 

zou bekeken worden of de wet ook toegepast zou worden op aanbestedingen, 

bouw- en milieuvergunningen en ICT . Dit is nooit verder uitgewerkt. 

Een beleidslijn schept duidelijkheid naar burgers en ondernemingen die 

potentieel aan een Bibob-onderzoek kunnen worden onderworpen. 

Een belangrijk beleidsuitgangspunt is om de administratieve lasten, de extra 

werkzaamheden en de duur van de procedures voor de aanvragers en voor de 

gemeente te beperken. 

Vanwege het proportionaliteitsbeginsel wordt een selectieve aanpak toegepast. 

Het Bibob-instrument is immers een zwaar middel dat ingrijpt in de privacy van 

de aanvrager. In beginsel wordt volstaan met een beperkt vragenformulier (de 

zogenaamde lichte toets) die inzicht moet verschaffen in bedrijfsstructuur, 

financiering en betrokken (rechts) personen. 

Als op grond van dat ingevulde formulier en/of grond van concrete informatie 

(OM, politie of andersoortige bij de gemeente beschikbare informatie) 

aanvullende informatie nodig is, wordt een diepgaander onderzoek gestart aan 

de hand van een uitgebreid vragenformulier. Indien na dit onderzoek aanleiding 

bestaat, wordt nader advies gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob. 
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Amsterdam past de wet breed toe. Dit brengt het risico met zich mee dat 

criminele activiteiten worden verlegd naar omringende gemeenten, waar de wet 

niet of in beperkte mate wordt toegepast en er geen sprake is van preventieve 

werking. (Georganiseerde) criminaliteit speelt zich namelijk niet alleen af in de 

grote steden. Er is van uit dat oogpunt aanleiding gebleken voor de Amstelland 

gemeenten om het huidige Bibob-beleid te heroverwegen en aansluiting te 

zoeken met dat van Amsterdam. Op verzoek van de burgemeesters is regionaal 

een uitbreiding van het toepassingsbereik voorgesteld. Kern van de toekomstige 

beleidsregel is dat het college, met inachtneming van hetgeen in de beleidslijn 

daarover is bepaald, de wet ook standaard toepast met betrekking tot: 

a. Wabo aanvragen met een bouwsom van € 250.000,- (excl. BTW) en 

hoger; 

b. Vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is en projectontwikkelaars.  

En daarnaast in de volgende bijzondere situaties: 

a. Ten aanzien van bijzondere gevallen waarbij aanleiding bestaat, op basis 

van een vastgestelde indicatorenlijst, voor het vermoeden dat de 

beschikking mede kan worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten 

verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen, te benutten 

of strafbare feiten te plegen; 

b. In de gevallen dat het Openbaar Ministerie op basis van artikel 26 van de 

wet wijst op de wenselijkheid om een advies te vragen bij het Landelijk 

Bureau; 

c. Ten aanzien van nader te bepalen risicocategorieën of risicogebieden, in 

door het college bij openbaar bekendgemaakte besluiten aangewezen 

delen van de gemeente ten aanzien waarvan aanleiding bestaat tot inzet 

van de wet. 

  

De Bibob toetsing op horeca, prostitutie en vechtsportevenementen wordt 

onverminderd voortgezet. Naar verwachting zal in 2017 een besluit worden 

genomen over de uitbreiding van het toepassingsbereik en de wijze waarop dit 

wordt georganiseerd. 

3.7.4 Buurtbemiddeling 

De gemeente Ouder-Amstel maakt gebruik van het bureau ‘Beterburen’ dat zich 

richt op buurtbemiddeling met betrekking tot geschillen die voortkomen uit 

bijvoorbeeld vergunningverleningsprocedures. Medewerkers van dit bureau zijn 

speciaal getraind om buurtbemiddeling uit te voeren. 

3.7.5 Wet Kinderopvang 

Alle kinderopvang centra staan geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hier worden wettelijk alle 

aanmeldingen, intrekkingen, wijzigingen, inspectierapporten en 

handhavingsbrieven in doorgevoerd. Hiernaast werkt de gemeente Uithoorn 

samen met de GGD Amsterdam in een volgsysteem (THKO) waarin alle stappen 

voor onder meer besluit, onderzoek e.d. zijn opgenomen. De gemeente Ouder-

Amstel heeft 39 actieve kindercentra (peildatum april 2017). Deze bestaan uit 

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen, gastouders en gastouderbureaus. 
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3.7.6 Opiumwet 

Recent hebben de burgemeesters van de Amstelland gemeenten ingestemd met 

het harmoniseren van de beleidsregels omtrent artikel 13b van de Opiumwet. 

Door het gelijktrekken van deze beleidsregels wordt verplaatsing van criminaliteit 

voorkomen. In alle Amstelland gemeenten wordt op dezelfde manier opgetreden 

tegen overtredingen op grond van de Opiumwet. 

3.7.7 Parkeren 

In de gemeente Ouder-Amstel is een aantal gebieden aangewezen waar alleen 

geparkeerd mag worden met een vergunning en een aantal zones waar een 

blauwe zone geldt voor het parkeren van de auto. In dergelijke zones geldt een 

tijdsbeperking voor het parkeren. In de ‘Parkeerverordening Ouder-Amstel 2014’ 

en het daarop gebaseerde ‘Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 

2014’ zijn de voorwaarden beschreven die gelden voor het verkrijgen van een 

vergunning of ontheffing.  
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Hoofdstuk 4 Toezicht en handhaving 

4.1 Inleiding 

Wat vinden we belangrijk om toezicht op te houden en te handhaven in Ouder-

Amstel? Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een tweetal 

bronnen. Ten eerste zijn de praktijkervaringen van de medewerkers en 

bestuurders in beeld gebracht. Hierbij gaat het om geconstateerde problemen die 

zodanig risicovol zijn dat het noodzakelijk is dat er in deze beleidsperiode met 

voorrang toezicht op wordt gehouden en op wordt gehandhaafd.  

Ten tweede is een risicoanalyse gehouden waarin inzichtelijk is gemaakt welke 

problemen zich kunnen voordoen, hoe ernstig deze problemen zijn en hoe groot 

het risico is dat deze problemen zich zullen voordoen. In paragraaf 4.2 wordt per 

beleidsveld ingegaan op de bestaande problemen die door medewerkers en 

bestuurders zijn aangedragen en in paragraaf 4.3 en bijlage 1 komt de 

risicoanalyse aan de orde. 

4.2 Problemen en aandachtsgebieden binnen de gemeente 

4.2.1 Bouwen en ruimtelijke ordening 

Doelstelling voor dit taakveld is het bevorderen van een veilige, gezonde, 

duurzame en kwalitatief goede leefomgeving door via controles en het toepassen 

van handhaving te voorkomen dat:  

 wordt gehandeld zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 

voor de verschillende soorten activiteiten (bouwen, brandveiligheid, sloopt 

etc.). 

 wordt gehandeld in strijd met de gebruiksregels van een 

bestemmingsplan of met de voorwaarden die zijn gesteld krachtens een 

omgevingsvergunning; 

 vergunningsvrije bouwwerken niet voldoen aan de van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving. 

Het hoofdbestanddeel van het toezicht wordt gevormd door reguliere controles 

en deze worden bij voorkeur integraal en in een aantal gevallen projectmatig 

uitgevoerd. Daarnaast vinden naar aanleiding van klachten, meldingen, eigen 

constateringen en vooraf bepaalde activiteiten die een verhoogde aandacht nodig 

hebben, ongeplande controles plaats.  

Het toezicht op naleving van regels en handhaving voor het taakveld bouwen is 

onder te verdelen in toezicht op naleving en handhaving van:  

 de omgevingsvergunning voor bouwen (waaronder monumenten en 

reclame) gericht op veilige bouwwerken, passend in het 

bestemmingsplan, die voldoen aan redelijke eisen van welstand en aan de 

eisen van het bouwbesluit en bouwverordening; 

 de omgevingsvergunning voor sloopactiviteiten om de veiligheid te 

garanderen en ter bescherming van de nabijgelegen gebouwen;  

 het verbod om te bouwen/slopen zonder omgevingsvergunning; 

 de kwaliteit van bestaande gebouwen op brandveiligheid en constructieve 

veiligheid; 

 strijdig gebruik van het bestemmingsplan; 
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 klachten en handhavingsverzoeken. 

 

In Ouder-Amstel vindt de komende 20 jaar een aantal grootschalige 

bouwprojecten plaats. Het grootste deel van de toezicht- en 

handhavingsactiviteiten betreft de reguliere controles op bouwactiviteiten en de 

eventueel daaruit voortvloeiende handhavingsacties. Relatief veel tijd gaat hierbij 

zitten in de administratieve afhandeling van de controles.  

 

Uit waarnemingen van medewerkers en bestuurders blijkt dat er een actueel 

overzicht ontbreekt ten aanzien van het voldoen aan gestelde eisen bij 

bestaande gebouwen waardoor verantwoordelijken niet op eventuele 

overtredingen worden aangesproken.   

Op het vlak van bouwen en RO dienen aan de volgende aspecten in deze 

beleidsperiode verhoogde aandacht te worden geschonken bij het houden van 

toezicht: 

 

Bouwen en 

RO 

Aspecten waar verhoogde aandacht voor is: 

 Naleven van gestelde eisen bij bestaande bebouwing 

Woonboten en de daaraan gelieerde walbebouwing. Deze 

walbebouwing is veelal illegaal.  

Wijziging van monumenten 

Erfafscheidingen 

Andere illegaal gebouwde bouwwerken 

Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken 

4.2.2  Brandveiligheid 

De brandpreventieve taken vinden plaats in de fase vóór ingebruikname van een 

bouwwerk of het houden van een activiteit en richten zich op:  

 Voorlichting aan burgers en bedrijven ter vergroting van het 

brandveiligheidsbewustzijn en daarmee tot vergroting van de 

zelfredzaamheid;  

 Toezicht en handhaving op brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit, 

het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning gebruik, zowel bij 

nieuwbouw en bestaande bouw.  

 

Bij de taken van de VRAA gaat het voorts om het toezicht op bestaande 

gebouwen en de controles van bedrijven en woongebouwen waarbij wordt 

bekeken of het gebouw, de inrichting, aan de geldende voorschriften voldoet. De 

prioritering van het toezicht brandveilig gebruik van gebouwen is gebaseerd op 

de risicoklasse indeling 1 t/m 4 van de Handleiding PREVAP 2009 van (N)IFV. 

Deze handleiding wordt door Brandweer Nederland en gemeenten toegepast voor 

het bepalen welke gebruiksfuncties en gebruik in aanmerking komen voor een 

vorm van toezicht. De controlefrequentie is afhankelijk van de gebruiksfunctie. 

De prioritering van het toezicht op brandveilig gebruik van gebouwen wordt elk 

jaar opgenomen in het uitvoeringsprogramma.  
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Bij geconstateerde overtredingen brengt zij advies uit aan de gemeente (i.c. 

Duo+) over het vervolgtraject. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

handhaving op de naleving van brandveiligheidsregels. De brandweer zal tijdens 

hercontroles concluderen of de overtredingen ongedaan zijn gemaakt. 

 

Uit waarnemingen van de VRAA zijn er binnen de gemeente op het vlak van 

brandveiligheid de volgende aspecten waar in deze beleidsperiode verhoogde 

aandacht aan wordt geschonken bij het houden van toezicht: 

 

Brandveiligheid Aspecten waar verhoogde aandacht voor is: 

 Naleefgedrag bij kinderdagverblijven en zorginstellingen  

Kerstversieringen bij horecabedrijven, scholen en 

kinderdagverblijven 

4.2.3 Sloop- en asbestverwijdering 

De controleurs van de gemeente en de OD NZKG voeren uit veiligheidsoverwe-

gingen geen controles of metingen uit op de slooplocatie zelf. Men blijft buiten de 

afzetting. De controles beperken zich daarom tot de maatregelen m.b.t. de 

veiligheid van omwonenden en voorbijgangers en de aanwezigheid van de juiste 

papieren en certificaten van de uitvoerende aannemers. Bij vermoedens van 

onveilige situaties binnen de afzetting zal contact worden opgenomen met de 

Arbeidsinspectie. Bij het houden van toezicht wordt de hoogste prioriteit gegeven 

aan illegale sloop. De kans is hier het grootst dat partijen zich niet aan de 

veiligheids- en asbestverwijderingsvoorschriften houden en daardoor een direct 

risico kunnen vormen voor de omgeving. 

4.2.4 Milieu 

Voor het behoud van een schone, gezonde en veilige leefomgeving moeten 

bedrijven voldoen aan milieueisen. Op naleving van de milieueisen wordt door 

milieutoezicht-houders van de gemeente Ouder-Amstel (i.c. Duo+) en de OD 

NZKG toegezien. De bedrijven worden door de toezichthouders van Duo+ 

programmatisch en veelal integraal gecontroleerd. Dit betekent dat ook 

gecontroleerd wordt op de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012. 

Indien er sprake is van een horecabedrijf vindt ook direct een controle plaats op 

de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet.   

De OD NZKG controleert elk jaar ca. 15 (en na overheveling van de eerder 

genoemde 44 bedrijven, ca. 25) bedrijven en hanteert daarbij de gestelde kaders 

en randvoorwaarden van de gemeente Ouder-Amstel. Zij voert de taken uit 

volgens een vastgestelde mandaatregeling en rapporteren elk tertaal over de 

voortgang van de werkzaamheden. 

 

Toezicht en handhaving op milieugebied richt zich op bedrijfsgebonden (ook wel 

inrichtinggebonden) activiteiten en activiteiten die buiten de grenzen van 

bedrijven plaatsvinden (niet inrichtinggebonden activiteiten), zoals het lozen van 

afvalwater, afvaldumpingen, gevelreiniging, etc. Onder overige activiteiten vallen 

klachten en handhavingsverzoeken.  
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Bij het houden van toezicht wordt gewerkt met een bonus/malussysteem waarbij 

het naleefgedrag van bedrijven de controlefrequentie kan bepalen. Voor 

bedrijven die goed dan wel slecht naleefgedrag vertonen of die vooruitstrevend 

bezig zijn op milieugebied wordt de controlefrequentie aangepast. Bij het 

beoordelen van goed en slecht naleefgedrag worden de volgende situaties als 

referenties aangehouden: 

 

Goed naleefgedrag Slecht naleefgedrag 

Geen overtreding laatste controles: Bij 

twee achtereenvolgende reguliere 

controles zijn geen overtredingen 

geconstateerd (met betrekking tot het 

naleven van voorschriften) 

Vooraankondiging laatste controle: Bij 

de laatste reguliere controle is sprake 

geweest van een vooraankondiging 

(met betrekking tot het naleven van 

voorschriften) 

Milieuzorgsysteem: Binnen de 

inrichting is een gecertificeerd 

milieuzorgsysteem aanwezig of een 

hiermee vergelijkbaar systeem 

Intuïtie toezichthouder: Op intuïtie van 

de toezichthouder zou bij de volgende 

controle sprake kunnen zijn van het niet 

naleven van voorschriften (rommelige of 

onoverzichtelijke indruk, geregeld 

klachten, meldingen vanuit de keten 

(collega bedrijven, toezichtpartners en 

certificeringsinstellingen) 

 

De controlefrequentie wordt als volgt aangepast als een bedrijf goed dan wel 

slecht naleefgedrag heeft getoond: 

 

Oorspronkelijke 

frequentie  

Frequentie bij goed 

naleefgedrag 

Frequentie bij slecht 

naleefgedrag 

1 x per jaar 1 x per 2 jaar 2 x per jaar 

1 x per 2,5 jaar 1 x per 3 jaar 1 x per jaar 

1 x per 5 jaar 1 x per 6 jaar 1 x per 4 jaar 

1 x per 10 jaar 1 x per 10 jaar 1 x per 5 jaar 

Zonder vaste frequentie 

(bijv. n.a.v. klachten of 

steekproef-controles) 

- 1 x per 5 jaar 

 

Uit de door de OD NZKG jaarlijks op te stellen rapportages (over de controles die 

door de OD NZKG namens de gemeente zijn uitgevoerd) komt naar voren dat er, 

bij de bedrijven die door de OD NZKG worden gecontroleerd, geen ernstige 

milieuproblemen zijn, waar extra aandacht voor nodig is.  

Uit waarnemingen van gemeentelijke medewerkers komt, bij de bedrijven die 

door de gemeente worden gecontroleerd, de volgende aspecten naar voren waar 

in deze beleidsperiode verhoogde aandacht aan wordt geschonken bij het houden 

van toezicht: 
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Milieu Aspecten waar verhoogde aandacht voor is: 

 Laks naleefgedrag van bedrijven op het vlak van het niet in orde zijn 

van logboeken (op het vlak van energiebesparing of het gebruik van 

stoffen) of brandveiligheidscertificaten en het niet keuren van 

apparaten of het niet in orde zijn van nooddeuren (vluchtroutes) of 

lekbakken  

Het dumpen van afval en het teveel of het niet binnen de aangewezen 

periode uitrijden van mest van bedrijven in het buitengebied 

Meldingsplichtige bedrijven die zich niet melden waardoor deze 

bedrijven zich onttrekken aan het zicht van het bevoegd gezag 

waardoor er onvoldoende zicht bestaat op welke bedrijven zich in de 

gemeente bevinden en wat de aard van de activiteiten van het bedrijf 

is.  

4.2.5 Openbare orde en buitenruimte 

APV 

Het gaat bij de APV, veelal om onderwerpen en activiteiten die in de openbare 

buitenruimte plaatsvinden en waar burgers direct hinder van kunnen 

ondervinden. Enkele voorbeelden hiervan zijn geluidsoverlast bij evenementen, 

hondenpoep en stalling van caravans en aanhangers. Een groot deel van de 

regels zijn zogenoemde 'vangnetartikelen'. Indien burgers bij problemen in de 

openbare buitenruimte er onderling niet uitkomen, kan worden teruggevallen op 

de regels uit de APV.  

Toezicht en handhaving op het vlak van de APV geschiedt doorgaans aan de 

hand van klachten of handhavingsverzoeken. 

 

Evenementen 

In het toezicht op evenementen wordt onderscheid gemaakt in de type 

evenementen omdat niet alle evenementen een gelijk risico kennen. Hierbij 

gelden de volgende uitgangspunten: 

 De prioriteit voor evenementen in risicoklasse A is laag. Er wordt in 

beginsel geen toezicht gehouden op deze evenementen. Toezicht vindt 

plaats naar aanleiding van meldingen en klachten. 

 De prioriteiten voor evenementen in risicoklassen B en C is gemiddeld en 

daar vindt toezicht (en handhaving) plaats. 

Bij evenementen in risicoklassen B en C hebben niet alle aspecten een gelijk 

risico. Daarom wordt er bij de prioritering ook differentiatie aangebracht voor de 

verschillende aspecten, conform de volgende uitgangspunten: 

 Uitvoering brandveiligheidsmaatregelen – prioriteit heel hoog; 

 Uitvoering beveiligingsplan en aanwezigheid beveiliging – prioriteit hoog; 

 Constructie tenten en podia – prioriteit hoog; 

 Naleven geluidsvoorschriften – prioriteit hoog; 

 Inrichten terrein (en tenten) conform tekening – prioriteit hoog; 

 Aanwezigheid hulpverleners (EHBO) – prioriteit hoog; 

 Hygiëne maatregelen – prioriteit gemiddeld; 

 Verkeersmaatregelen – prioriteit gemiddeld. 
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Drank- en horecawet (DHW) 

Vanaf 1 januari 2013 wordt het toezicht en de handhaving van de DHW 

uitgevoerd door gemeenten. Met ingang van 1 januari 2014 is de DHW gewijzigd 

en is de leeftijdsgrens voor het kopen, in bezit hebben en consumeren van 

alcohol verhoogd naar 18 jaar. Het doel daarbij is de bescherming van de 

volksgezondheid. De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft op 13 februari 2014 

het ‘Integraal Alcoholbeleid 2014-2017’ vastgesteld. In dit beleidsplan wordt 

aangegeven dat de gemeente zich richt ons op de volgende doelgroepen en 

doelstellingen:  

1. Algemeen: vroegtijdig signaleren van problematisch alcoholgebruik en 

voorkomen van maatschappelijke en persoonlijke problematiek.  

2. Jongeren en hun ouders: uitstel van het eerste gebruik van alcohol tot 

een latere leeftijd.  

3. Uitgaande jongeren: de inzet is op het naleven van de regelgeving door 

(para)commerciële horecabedrijven.  

4. 55-plussers: bewustwording van alcoholgebruik (gewoontedrinken) en 

terugdringen van het aantal probleemdrinkers.  

5. Verkeersdeelnemers: geen alcohol achter het stuur.  

In het ‘Integraal Alcoholbeleid 2014-2017’ wordt verwezen naar het 

activiteitenprogramma integraal alcoholbeleid waarin is beschreven welke acties 

in een bepaald jaar worden uitgevoerd om de doelstellingen uit het ‘Integraal 

Alcoholbeleid 2014-2017’ te realiseren.   

   

Bijzondere wetten  

Naast de APV en de DHW wordt ook op naleving van bijzondere wetten 

toegezien, zoals de Opiumwet, de Wet op de kansspelen en de 

Wegenverkeerswet (hierna: Wvw).  

 

De burgemeester heeft in het kader van de Opiumwet de bevoegdheid om 

woningen te sluiten om illegale hennepplantages tegen te gaan of te sluiten. Het 

houden van toezicht en het optreden hiertegen heeft prioriteit omdat hiermee 

ondermijnende criminaliteit wordt tegengegaan en het belangrijk is dat mensen 

in een veilige omgeving wonen. 

Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om criminele samenwerkingsverbanden 

die het vertrouwen in de maatschappij aantasten, denk aan mensenhandel, 

drugshandel, fraude, witwassen en cybercrime. Dit soort criminaliteit gaat vaak 

gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie.  

 

Met betrekking tot de Wvw zijn de BOA's bevoegd tot het handhaven op een 

aantal artikelen van de Wvw. De prioriteit ligt bij foutief parkeren, bij het 

parkeren zonder vergunningen in gebieden waar een parkeervergunning vereist 

is, langer parkeren dan in de betreffende zones toegestaan is (blauwe zones) en 

parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen zonder dat men beschikt over een 

gehandicaptenparkeerkaart.  

De controle op de Wet op de Kansspelen is integraal meegenomen tijdens de 

controles betreffende de Drank- en Horecawet.  
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Uit waarnemingen van medewerkers en bestuurders zijn er binnen de gemeente 

op het vlak van openbare orde en buitenruimte de volgende aspecten waar in 

deze beleidsperiode verhoogde aandacht aan wordt geschonken bij het houden 

van toezicht: 

 

Openbare orde en 

buitenruimte 

Aspecten waar verhoogde aandacht voor is: 

 Het gebied rondom de Ouderkerkerplas 

De netheid op straat (verkeerd aanbieden van 

huishoudelijk afval, zwerfafval, hondenpoep) 

De inrichtingseisen in het kader van de Drank- en 

Horecawet (o.m. sluitingstijden, terras, geluidsoverlast) 

alsmede het schenken van alcohol aan minderjarigen  

Het ontbreken van protocollen voor het houden van 

toezicht tijdens evenementen en op grond van de 

Drank- en Horecawet.  

Overlast van honden door zowel hondenpoep als 

loslopende en gevaarlijke honden 

4.2.6 Wet Kinderopvang 

Het eerstelijns toezicht op het voldoen aan de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) ligt bij de GGD. Vastgelegd is dat de GGD 

de instellingen minimaal eenmaal per jaar controleert. Zij gebruikt daarvoor haar 

eigen protocollen. Bovendien controleert de brandweer alle instellingen jaarlijks 

op brandveiligheid. De wet kent een eigen landelijk vastgestelde sanctiestrategie, 

die ook door de gemeente Ouder-Amstel wordt toegepast. De toezichthouders 

van Duo+ oefenen zelf geen toezicht uit op naleving van de Wet kinderopvang.  

Van de controlebezoeken ontvangt de gemeente rapportages. Op basis van deze 

rapportages wordt door de gemeente opgetreden tegen geconstateerde 

overtredingen. 

 

Over de resultaten van het uitgevoerde toezicht legt het college jaarlijks 

verantwoording af aan de inspectie van het onderwijs. Als blijkt dat de gemeente 

voldoet aan alle wettelijke criteria krijgt de gemeente van de inspectie de A-

status (dit wordt ook wel ‘basisarrangement’ genoemd). De gemeente Ouder-

Amstel heeft de A-status. Met de geplande inzet wordt de A-status behouden. 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd.  

4.3 Risicoanalyse toezicht en handhaving 

In de vorige paragraaf is ingegaan op problemen die zich reeds voordoen en 

waar aandacht voor nodig is. Daarnaast voert de gemeente (i.c. Duo+) natuurlijk 

ook toezicht uit op vergunde activiteiten en houdt zij ‘algemeen toezicht’. De 

gemeente wil haar menskracht en middelen echter wel inzetten op de activiteiten 

met de hoogste risico’s en de grootste problemen. Om dit te realiseren is een 

risicoanalyse uitgevoerd welke tot doel heeft sturing te kunnen geven aan de 

toezicht- en handhavingsinspanningen van de gemeente.  
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In onderstaande tabel zijn de resultaten (alleen hoogste prioriteiten en 

gebundeld in hoofdactiviteiten) van de risicoanalyse weergegeven. Voor de 

volledige risicoanalyse wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

 

De prioritering is niet bedoeld om een bepaalde volgorde in de handhaving aan te 

geven. De prioritering is bedoeld om de intensiteit van de handhaving aan te 

geven. Hoe hoger de prioriteit hoe actiever er gehandhaafd wordt. Verder zal de 

gemeente naar aanleiding van (niet anonieme) meldingen of 

handhavingsverzoeken altijd actie ondernemen. Dat geldt des te meer als het 

bestuursrecht ingezet wordt ter ondersteuning van een strafrechtelijk aanpak om 

(georganiseerde) criminaliteit te bestrijden. 

 

  

Zeer hoge prioriteit bij toezicht en handhaving 

Facet Aspect 

Bouwen, Slopen en 

Ruimtelijke ordening  

 

 

 

 

Constructieve veiligheid bij alle categorieën 

bouwwerken, met uitzondering van zeer eenvoudige 

constructies 

Brandveiligheid bij alle categorieën bouwwerken 

Kamerbewoning (komt niet veel voor) 

Geen melding/vergunning voor brandveilig gebruik  

Bewoning bedrijfsgebouwen bedrijventerreinen 

Risicovol asbest 

De staat van het bouwwerk, het open erf of het terrein 

De veiligheid of gezondheid bij bouwen, slopen en het 

gebruik van het bouwwerk 

Milieu Externe veiligheid 

Opslag van vuurwerk 

Opslag van brandgevaarlijke stoffen met 

explosiegevaar 

Openbare orde en 

buitenruimte 

 

Verkopen van vuurwerk aan consumenten tijdens 

verkoopdagen 

Open vuur bij gebouwen 

Grote evenementen 
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Hoofdstuk 5 Nalevingsstrategieën  

5.1 Inleiding 

Het doel van toezicht en handhaving is het bewerkstelligen van goed 

nalevingsgedrag van wet- en regelgeving. De gemeente Ouder-Amstel gaat uit 

van een goede mix tussen preventief en repressief handhaven. Voor de 

uitvoering is het van belang welke vorm van toezicht wordt gekozen om zo 

effectief en efficiënt mogelijk op te treden.  

 

De activiteiten die zijn gericht op het naleven van regels vormen samen de 

naleefstrategie. De naleefstrategie richt zich enerzijds op het stimuleren van de 

naleving en anderzijds op het reduceren van de risico’s die ontstaan bij het niet 

naleven van de voorschriften. De naleefstrategie is een onderling afgestemd 

geheel van deelstrategieën voor preventie, toezicht, sancties en gedogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelstrategieën staan hieronder op hoofdlijnen beschreven. In bijlage 6 vindt 

u hier een korte samenvatting van. 

5.2 Preventiestrategie 

De preventiestrategie richt zich op het vergroten van de bewustwording bij 

inwoners en ondernemers. Het doel is om aanvragen en meldingen zo compleet 

mogelijk te laten indienen en het opvragen van aanvullende gegevens en buiten 

behandeling stellen van een aanvraag of melding zoveel mogelijk te voorkomen.  

Onduidelijkheden in het aanvraagformulier en/of de bijbehorende tekeningen 

worden voordat de vergunning wordt verleend opgehelderd. Van bijzonderheden 

tijdens de vergunningverlening wordt een overdrachtsdocument opgesteld voor 

de toezichthouders. De toezichthouders worden geïnformeerd over geweigerde 

aanvragen. De kans bestaat dat de aanvrager namelijk niet afziet van zijn 

voorgenomen activiteiten. 

 

Het vergroten van de bewustwording bij inwoners en ondernemers leidt er 

tevens toe dat er minder toezicht en repressieve handhaving hoeft plaats te 

vinden omdat er minder overtredingen worden begaan. Daarom wordt altijd 

Nalevingstrategie 

Preventiestrategie Handhavingsstrategie 

Toezichtstrategie Sanctiestrategie Gedoogstrategie 
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eerst nagegaan hoe mogelijke problemen voorkomen kunnen worden. Om dit 

doel te bereiken is het van belang dat: 

 regelgeving handhaafbaar is; 

 er gecommuniceerd en voorlichting gegeven wordt; en  

 we de maatschappelijke controle stimuleren.  

 

Handhaafbare regelgeving  

Regels hebben alleen nut als ze handhaafbaar zijn. Regels zijn handhaafbaar 

wanneer ze voldoen aan de volgende criteria:  

 ze zijn relevant: regels zijn nodig, actueel en uitvoerbaar;  

 ze zijn eenduidig: regels zijn op één manier uit te leggen en niet 

tegenstrijdig;  

 ze zijn controleerbaar: regels zijn gebaseerd op zichtbare en/of meetbare 

feiten.  

 

Met deze criteria voor ogen wordt in de beleidsperiode getoetst of nieuw op te 

stellen regels relevant, eenduidig en controleerbaar – en dus handhaafbaar – 

zijn. 

 

We communiceren en geven voorlichting 

De gemeente Ouder-Amstel gaat er vanuit dat mensen regels willen naleven. Als 

een inwoner, ondernemer of instelling etc. niet bekend is met de regels dan weet 

die soms niet dat hij/zij in overtreding is. Daarom communiceren en geven we 

voorlichting over (nieuwe) regels waardoor het doel en de achterliggende 

gedachte van de regels helder worden en er begrip ontstaat over de regels die 

gelden. Daarnaast geven we informatie over het VTH-beleid, het jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma en het jaarverslag. Bijvoorbeeld via de website en het 

weekblad voor Ouder-Amstel. Uiteraard blijft het wel de verantwoordelijkheid 

van de inwoner, ondernemer, instelling etc. om op de hoogte te zijn van de 

wetten en regels. 

 

We stimuleren maatschappelijke controle 

We stimuleren het gebruik van zelfcontrole, convenanten (bijv. in de 

horecabranche), certificering en keurmerken van brancheorganisaties. We willen 

ook dat de omgeving weet welke regels er zijn, zodat zij eventuele overtredingen 

signaleren. We stellen zo veel mogelijk vergunningen en besluiten via onze 

website beschikbaar.  

Burenconflicten met escalatiegevaar (en daarmee samenhangend mogelijk 

negatieve consequenties voor de leefbaarheid in een buurt of wijk) worden in het 

kader van buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium naar ‘Beterburen’  

verwezen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat elke melding van 

burenconflict meteen wordt doorverwezen naar Beterburen. Politie en 

woningcorporatie blijven daarnaast een rol houden bij het zoveel mogelijk 

opheffen van deze situaties d.m.v. kortdurende bemiddeling.  
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5.3 Handhavingsstrategie 

De handhavingsstrategie behelst drie strategieën namelijk: 

 Toezichtstrategie; 

 Sanctiestrategie en; 

 Gedoogstrategie. 

5.3.1 Toezichtstrategie 

De gemeente is mede verantwoordelijk voor het bewaken van algemene 

belangen. Vertrouwen in de samenleving is het uitgangspunt, maar wanneer 

regels niet (spontaan) worden nageleefd is ingrijpen noodzakelijk. De gemeente 

gaat dan vanuit haar toezichthoudende taak het gesprek aan over naleving van 

regels. Sanctioneren is daarbij een uiterste maatregel. In de toezichtstrategie 

staat de vraag centraal hoe de gemeente als bevoegd gezag het toezicht 

uitoefent.  

 

Werkwijze controles 

Doordat we controles uitvoeren, kunnen we overtredingen en illegale activiteiten 

opsporen en vaststellen. Van de controle maken we een rapportage, die in het 

digitale systeem wordt opgeslagen. Als de toezichthouder bij de controle een 

overtreding vaststelt, dan handelt hij volgens de sanctiestrategie. Een algemene 

omschrijving van een controle staat in bijlage 3. 

 

De werkwijze in Ouder-Amstel is gebaseerd op het beginsel dat toezicht in eerste 

instantie een preventieve werking moet hebben die eruit bestaat dat wettelijke 

voorschriften worden nageleefd zonder sanctionering. Overtredingen kunnen zo 

al in een vroegtijdig stadium worden voorkomen. In de praktijk blijkt dat in een 

heel aantal gevallen toezichthouders, die controles ter plaatse uitvoeren, met 

aansporingen en waarschuwingen ervoor (kunnen) zorgen dat de daadwerkelijk 

bestuursrechtelijke sanctie-instrumenten niet behoeven te worden ingezet. 

Daarbij staat de burger centraal, wat betekent dat onze dienstverlening altijd 

ingericht is op klantvriendelijkheid richting de burger. Waar het kan proberen wij 

dus de menselijke maat te hanteren; indien er, na afweging van alle belangen, 

niet hoeft te worden opgetreden doen we dat ook niet.  

 

Preventief toezicht bij bedrijven (inrichtingen) 

De controlefrequentie bij bedrijven wordt gebaseerd op het aantal en zwaarte 

van activiteiten die door een inrichting worden uitgevoerd. De controlefrequentie 

hangt daarnaast af van hoe het bedrijf met de regels omgaat. Na elke controle 

kunnen de factoren wijzigen waardoor het bedrijf in een andere 

controlefrequentie terecht kan komen. Het voordeel van dit alles is dat de 

bedrijven die zich altijd netjes aan de regels houden, hiervoor beloond worden. 

Deze bedrijven worden minder vaak bezocht. Bedrijven die meer moeite hebben 

met het naleven van de regels zullen vaker bezocht worden. Afhankelijk van de 

aard van de inrichting houdt de OD NZKG, dan wel Duo+ in opdracht van 

gemeente toezicht op de naleving van de regels door bedrijven en legt, zo nodig, 

sancties op bij overtredingen. 
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Soorten controles 

We gebruiken verschillende soorten controles om effectief en doelmatig na te 

gaan of regels worden nageleefd. Naast de bovenstaande algemene omschrijving 

van een controle (bijlage 3) onderscheiden we de specifieke soorten controles, 

deze staan in bijlage 4. Wel is het zo dat controlebezoeken een momentopname 

zijn en dat deze het bedrijf of de activiteit niet vrijwaart van hun 

verantwoordelijkheid om de regels na te leven. Meestal kondigen we controles 

aan, maar soms niet. We krijgen dan een vollediger beeld door het 

verrassingselement. 

 

Integrale aanpak 

Verschillende controles die nodig zijn bij een bouwwerk, bedrijf of evenement 

voeren we zoveel mogelijk tegelijk uit. Dit noemen we integraal controleren. 

Welke vorm van integraal toezicht gehanteerd wordt, hangt sterk af van de 

situatie van de inwoner of het bedrijf. Deze integrale aanpak ligt in lijn met ons 

uitgangspunt dat er zo min mogelijk (administratieve) lasten zijn voor bewoners, 

ondernemers, etc. Ook wordt hiermee tegemoet gekomen aan de extra eisen die 

in de Wabo aan het toezicht worden gesteld. De Wabo schrijft onder meer voor 

dat het bestuursorgaan zijn controles moet afstemmen en coördineren om te 

voorkomen dat gemeentelijke toezichthouders en andere toezichthouders 

(bijvoorbeeld de OD NZKG) onwetend van elkaar bedrijven bezoeken. Indien 

gecoördineerd toezicht niet mogelijk is, blijven de controles vanuit de 

verschillende vakgebieden uitgevoerd. 

 

Onze toezichthouders letten tijdens (het rijden van en naar) controles ook goed 

op voor andere vakgebieden en overheden. Ook alle buitendienstmedewerkers 

zijn de oren en ogen van de gemeente. 

 

Vrije veld controles 

Tijdens de “normale” werkzaamheden kijken toezichthouders en BOA’s verder 

dan alleen hun gerichte opdracht van dat moment. Vanuit hun kennis en ervaring 

hebben zij een breed inzicht van wat wel kan en wat niet. Zodra zij vaststellen 

dat over een aangetroffen situatie geen goede verklaring kan worden gegeven 

door de aanwezige(n), wordt een en ander middels een fotorapportage 

vastgelegd en op kantoor besproken met de meest betrokken collega’s 

(bijvoorbeeld bestemmingsplantoetsers). Als de situatie in overeenstemming is 

met de regelgeving, wordt aan de betrokkenen gemeld dat er geen problemen 

zijn en dat de werkzaamheden door mogen gaan. Als blijkt dat de situatie niet in 

overeenstemming is met de geldende regelgeving, wordt aan betrokkenen 

gemeld dat het werk is stilgelegd c.q. beëindigd dient te worden. Stillegging 

wordt zo snel mogelijk schriftelijk bevestigd, waarbij tevens een dwangsom op 

het doorbreken van de stillegging wordt opgelegd. 

De vrije veldcontroles kunnen zowel een preventief als een repressief karakter 

hebben. Dit vrije veld toezicht wordt onder andere ingezet voor het beoordelen: 

 of vergunningsvrij bouwwerken ook daadwerkelijk vergunningsvrij zijn; 

 of het gebruik overeenstemt met het toegestane gebruik zoals bepaald is 

in het bestemmingsplan. Het gaat hier bijvoorbeeld om het gebruik van 
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bedrijfspanden voor de huisvesting van arbeidsmigranten of illegale 

hennepplantages; 

 of de activiteit conform de bepalingen van de APV worden uitgevoerd; 

 of een bewoningsituatie nog overeenkomt met de gegevens in de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).    

 

Thematische controles  

Themacontroles zijn de laatste jaren uitgevoerd op het opslaan van vuurwerk en 

brandveiligheid op kinderdagverblijven en scholen. 

Doel van deze acties is het in beeld krijgen van de naleving van regelgeving op 

de verschillende taakvelden en het verkrijgen van input voor hernieuwde 

prioriteitstelling.  

 

Programmatisch toezicht 

Met name gebruikszaken laten zich goed inplannen en prioriteren. Deze aanpak 

wordt programmatisch toezicht genoemd. Dan gaat het vooral over: 

 Categorie-indeling milieubedrijven (meldingsplichtig, categorie A of B). 

Afhankelijk van de zwaarte wordt het bedrijf 1 keer per jaar, 1 keer per 

2,5 jaar, 1 keer per 5 jaar of 1 keer per 10 jaar gecontroleerd.   

 Bedrijven waarin veel mensen, soms niet goed zelfredzaam, aanwezig 

zijn, zoals scholen, zwembaden, sportcentra, kinderdagverblijven en 

zorgcomplexen. Deze bedrijven worden 1 x per jaar gecontroleerd op met 

name de brandveiligheid. 

  

Diepgang controle 

Voor het bepalen van de diepgang van een controle maken we voor een aantal 

taakvelden (bijv. bouwen, drank en horeca, evenementen) gebruik van de 

systematiek van het landelijke integraal Toezichtprotocol (iTP). Het iTP is een 

hulpmiddel voor het houden van integraal, kwalitatief, meetbaar en efficiënt 

toezicht. Het iTP beschrijft transparant en objectief wat een toezichthouder 

controleert bij welke soorten gebouwen, bedrijven, activiteiten etc. Het geeft de 

diepgang en aandachtspunten van een controle aan. In de komende jaren wordt 

de systematiek doorontwikkeld en binnen Duo+ doorgevoerd in de werkwijzen. 

5.3.2 Sanctiestrategie  

Als preventieve handhaving door middel van voorlichting en toezicht niet leidt tot 

het gewenste naleefgedrag en er geen sprake is van een gepaste oplossing, 

legalisatie of actief gedogen, dan past Ouder-Amstel andere maatregelen toe.  

Voor de keuze van de maatregel is de potentiële schade, gevaar of hinder die de 

overtreding veroorzaakt of kan veroorzaken, de aard van de overtreding en de 

houding van de overtreder (Hoe stelt de houder zich op? Komt de houder zijn 

afspraken na?) bepalend.  

Tegen geconstateerde overtredingen kan zowel bestuursrechtelijk als 

strafrechtelijk worden opgetreden. Strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke 

handhavingstrajecten kunnen naast elkaar gebruikt worden (tweesporenbeleid). 

Het strafrecht wordt dan gebruikt om te straffen, terwijl het bestuursrecht wordt 
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ingezet om de overtreding te beëindigen, de legale situatie te herstellen en de 

eventuele schade ongedaan te maken. 

Eventuele handhaving gebeurt daadkrachtig. Een handhavingstraject wordt pas 

afgesloten, nadat de overtreding is opgeheven. Bovendien wordt een slecht 

nalevend bedrijf of gebruiker vaker gecontroleerd.  

 

Strafrechtelijke instrumenten 

Indien een overtreding en de gevolgen ervan niet meer ongedaan te maken zijn, 

is het bestuursrecht niet effectief. Dan is de enige keuze strafrechtelijk optreden. 

De beslissingsbevoegdheid tot het al dan niet gebruik maken van het strafrecht 

ligt bij het Openbaar Ministerie (OM). Of strafrecht door het OM wordt ingezet, 

verschilt echter wel per wet- en regelgeving. Op het gebied van de 

milieuhandhaving is dat zonder meer het geval. Bij de handhaving van 

bijvoorbeeld bouwregelgeving en ruimtelijk bestuursrecht is dat niet het geval. 

Daar ligt het primaat bij het bestuursrecht. 

 

Strafrecht beschouwen wij altijd als ultimum remedium. In het algemeen kan 

worden gesteld dat bij de keuze tussen strafrecht en bestuursrecht, het 

handhaven door middel van bestuursrechtelijke sancties de voorkeur heeft. 

Samenloop is echter mogelijk. Onder bepaalde omstandigheden kan het zelfs 

wenselijk zijn om, in aanvulling op het toepassen van bestuursdwang of het 

innen van een dwangsom, strafrechtelijk op te treden. 

 

Indien de situatie dat toelaat (bijv. bij geen gevaarlijke situatie etc.) geven wij - 

voordat we overgaan tot het inzetten van strafrechtelijke instrumenten - veelal 

eerst een waarschuwing aan de overtreder om tot beëindiging van de strijdigheid 

te komen.  

 

De wijze waarop de gemeente Ouder-Amstel optreedt tegen geconstateerde 

overtredingen staat beschreven in de: ‘Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte 

dwangsom Ouder-Amstel 2017’ welke op 1 augustus 2017 door het college van 

Burgemeester en wethouders zijn vastgesteld. Deze beleidsregels zijn 

beschreven in bijlage 7.  

5.3.3 Gedoogstrategie 

Onder gedogen wordt verstaan: ‘Het door de gemeente al dan niet onder 

voorwaarden gedurende een zo kort mogelijke periode bewust niet handhavend 

optreden in overmacht- of overgangssituaties.’ 

De gemeente Ouder-Amstel volgt het ‘Landelijk beleidskader gedogen’ wat 

betekent dat alleen op basis van een schriftelijk besluit en alleen in gevallen 

waar een beroep kan worden gedaan op overmacht of een overgangssituatie, er 

sprake kan zijn van (actief) gedogen. 

 

Er is alleen sprake van overmacht in situaties van onverwachte, niet 

voorzienbare van buiten komende oorzaken/omstandigheden. In 

overgangssituaties kan gedogen aanvaardbaar zijn als de consequenties van 

handhaving niet in redelijke verhouding staan tot de belangen die met 
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(onmiddellijke) handhaving gemoeid zouden zijn. Kenmerkend voor een 

overgangssituatie is, dat er concreet zicht dient te zijn op beëindiging van de 

illegale situatie. 

 

Indien de situatie op bovenstaande gronden voor gedogen in aanmerking komt, 

dan worden de volgende voorwaarden in acht genomen: 

 Bij de gemeente moet een verzoek tot het nemen van een 

gedoogbeschikking zijn ingediend. 

 Het gedogen geschiedt uitdrukkelijk en schriftelijk. 

 Een gedoogbeschikking is niet overdraagbaar. 

 Alleen als feiten en omstandigheden daartoe nopen gaat de gemeente 

ambtshalve over tot het nemen van een gedoogbeschikking. Het 

voornemen om een gedoogbeschikking te nemen wordt verstuurd aan 

degene die een verzoek om gedogen heeft ingediend of aan degene die 

het bij een ambtshalve besluit betreft. Daarnaast wordt het voornemen 

om een gedoogbeschikking te nemen bekend gemaakt door aan 

belanghebbenden het voornemen om een gedoogbeschikking te nemen 

toe te zenden. Hierbij worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 

om binnen twee weken hun zienswijze over het voornemen naar voren te 

brengen.  

 De definitieve gedoogbeschikking wordt aangetekend verstuurd aan de 

verzoeker om de gedoogbeschikking of degene die het betreft. Voor deze 

handelswijze is gekozen omdat aangetekende post nu nog de enige 

manier is om aan te kunnen tonen dat een poststuk is verzonden. Met een 

bewijs van verzending van aangetekende post ligt de bewijslast niet meer 

bij de gemeente, maar bij de ontvanger. Aan degene die een zienswijze 

heeft ingediend tegen het voornemen wordt een brief gestuurd met een 

reactie op de zienswijze met daarbij een kopie van de definitieve 

gedoogbeschikking. 

 De te gedogen activiteit wordt regelmatig gecontroleerd door de 

gemeente. 

 Handhavingspartners worden, afhankelijk van de ernst van de overtreding 

en de betrokken belangen, betrokken in de besluitvorming ofwel op de 

hoogte gesteld van het genomen besluit.  

 In de beschikking wordt aangegeven dat de gedoogde activiteit geheel 

voor eigen risico van de overtreder plaatsvindt. De beschikking vermeldt 

dat het de handhavingsbevoegdheden van andere organen dan het 

gedogende orgaan onverlet laat. 

 Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om een bezwaarschrift tegen 

de gedoogbeschikking in te dienen. 

 

Er wordt niet tot gedogen overgegaan indien: 

 aan de zijde van de overtreder sprake is van recidiverend dan wel 

calculerend gedrag, waaronder (georganiseerde) criminaliteit; 

 blijkt dat de te gedogen activiteit strijdig is met enige andere bij of 

krachtens wettelijk voorschrift gestelde regel en het voor de handhaving 

van die regel bevoegde gezag kenbaar heeft gemaakt dat het met 
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bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tegen deze overtreding 

optreedt dan wel zal optreden. 

 

De beslissing van de gemeente om een overtreding bestuursrechtelijk te 

gedogen impliceert niet dat er strafrechtelijk wordt gedoogd. Deze afweging is 

aan het OM voorbehouden. Hetzelfde geldt voor het geval dat een ander 

bestuursorgaan op grond van een haar toekomende bevoegdheid 

bestuursrechtelijk handhavend kan optreden. Een bestuursorgaan is in beginsel 

niet gebonden aan een gedoogbeschikking van een ander bestuursorgaan. 

5.4 Overtredingen door de eigen organisatie of andere overheden 

De gemeente Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het toezicht en de 

handhaving van een groot aantal regels. Een deel van de regels heeft zij zelf 

opgesteld. Om haar geloofwaardigheid te behouden is het belangrijk dat de 

gemeente zelf ook de regels naleeft en daarmee een voorbeeldfunctie vervult. 

Mocht het voorkomen dat door de eigen organisatie een overtreding wordt 

begaan, dan wordt tegen deze overtreding opgetreden als tegen iedere andere. 

Deze lijn geldt ook voor de handhaving van overtredingen die door andere 

overheden zijn begaan. 

5.5 Landelijke handhavingsstrategie 

De Landelijke Handhavingsstrategie bevat een stappenplan voor het toepassen 

van de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties (zie hoofdstuk 3 van de 

Landelijke Handhavingsstrategie (LHS5, zie bijlage 5). De gemeente onderschrijft 

de gedachtegang van dit stappenplan en handelt zoveel mogelijk in lijn hiermee. 

Dat betekent dat zij zich het recht behoudt om op basis van de geconstateerde 

overtreding en om haar moverende redenen van het stappenplan af te wijken en 

maatwerk toe te passen. In afwijking van het stappenplan stuurt de gemeente 

bij een geconstateerde overtreding eerst een brief naar de overtreder waarin 

melding wordt gemaakt van de geconstateerde overtreding. In deze brief wordt 

de overtreder uitgenodigd om de overtreding binnen een bepaalde termijn te 

herstellen. 

5.6 Strategie bij handhavingsverzoeken en klachten/meldingen 

Naast de planmatige programmatische inspanning van de gemeente, wordt er 

eveneens toezicht gehouden en, indien noodzakelijk, handhavend opgetreden 

naar aanleiding van klachten, meldingen en verzoeken tot handhaving. Hierbij 

wordt de volgende werkwijze in acht genomen: 

 De afhandeling van klachten of meldingen hangt af van de gevaarzetting. 

Indien de gevaarzetting gering is dan heeft de afhandeling ervan een lage 

prioriteit en is de gevaarzetting hoog dan heeft de afhandeling een hoge 

prioriteit. De melder wordt hierover geïnformeerd waarbij de werkwijze en 

wijze van afhandeling wordt toegelicht.  

 Ten aanzien van handhavingsverzoeken gaat de gemeente na of er 

daadwerkelijk sprake is van een overtreding en neemt een schriftelijk 

                                                
5 Landelijke Handhavingsstrategie. Een passende interventie bij iedere bevinding. Versie 1.7. 24 april 2014. 
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besluit naar aanleiding van het handhavingsverzoek. Dat wil niet zeggen 

dat de gemeente ook altijd tot handhaving over gaat.   
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Hoofdstuk 6 Organisatie en kwaliteitsborging 

6.1 Inleiding 

Om een adequate uitvoering van het handhavingsbeleid mogelijk te maken dient 

de gemeente over een organisatie te beschikken die bestaat uit voldoende 

gekwalificeerd personeel en die voldoende middelen heeft om de 

werkzaamheden uit te voeren. Voor de gemeente Ouder-Amstel wordt sinds 1 

januari 2016 de uitvoering van de VTH-taken uitgevoerd door de 

uitvoeringsdienst Duo+. De afdeling Buurt, team Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving is hiermee belast .  

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de gemeente (i.c. Duo+) zorgt dat ze het 

voorgenomen beleid kan uitvoeren en hoe daar verantwoording over wordt 

afgelegd, ofwel hoe de gemeente haar eigen uitvoeringskwaliteit borgt. 

6.2 Organisatie en formatie 

De uitvoering van de VTH-taken op het gebied van de Wabo, APV, 

brandveiligheid, kinderopvang en bijzondere wetten, zoals gesteld is 

ondergebracht bij de afdeling Buurt, team Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving van Duo+. Ook de BOA’s maken deel uit van dit team.  

 

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving beschikt over de volgende 

formatie: 

 

Vergunningen 

Aantal fte  Functiebenaming Taken 

1 Teamleider Aansturing en eindverantwoordelijk 

1 Juridisch adviseur 

vergunningen 

Uitvoeringsbeleid, juridische 

kwaliteitszorg, zienswijze, bezwaar en 

beroep 

2 Technisch adviseur 

vergunningen 

Bestemmingsplannen, monumenten, 

geluid, bodem 

2,5 Technisch 

medewerker WABO 

Bouwen, slopen, brandveiligheid 

2,7 Medewerker 

vergunningen 

bijzondere wetten en 

APV 

Behandelen aanvragen, kabels en 

leidingen 

 Inhuur Beoordelen constructieberekeningen en 

energieprestatie-eisen 

Totaal 9,2 

fte 

  

 

 

 

 

Toezicht en handhaving 
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Aantal fte  Functiebenaming Taken 

1 Senior handhaver 

Wabo 

Uitvoeren handhavingszaken 

1,3 Handhaver Wabo Uitvoeren handhavingszaken 

1 BOA  Houden van toezicht op in dit 

beleidsplan genoemde taken 

Totaal 3,3 

fte 

  

 

De BOA’s hebben een eigen bevoegdheid tot strafrechtelijk optreden. Zij staan 

ten aanzien van deze bevoegdheden onder toezicht van de politie en de Officier 

van Justitie. 

 

Binnen Duo+ worden ook door de afdeling Buurt toezichthoudende 

werkzaamheden verricht. Dit zijn:  

 het team Inrichting en Beheer. Hier wordt sec toezicht gehouden op 

projecten. De capaciteit en middelen zijn verdisconteerd in de beschikbare 

budgetten. Daarnaast houdt het team additioneel toezicht op projecten 

van derden (ontwikkelaars). De ontwikkelaars moeten zelf voorzien in het 

dagelijks toezicht op de bouwplannen, in ieder geval voor de aanleg van 

de openbare ruimte. 

 het team Dagelijks onderhoud. Het betreffen werkzaamheden in opdracht 

van de gemeente zoals onderhoud groen, kabels en leidingen en klachten 

c.q. meldingen van bewoners. Tijdens hun werkzaamheden spreken de 

opzichters mensen aan op gedrag en de wijze waarop zij gebruik maken 

van gemeentelijke eigendommen. Op basis van overredingskracht 

proberen zij gewenst gedrag “af te dwingen”.   

 

Daarnaast houdt vanuit de gemeente Ouder-Amstel het projectbureau zich nog 

bezig met werkzaamheden die het VTH-domein raken. Het projectbureau richt 

zich op planontwikkeling en transformaties.  

6.3 Knelpunten en oplossingsrichtingen 

Zoals in paragraaf 1.3 beschreven is en zal de uitvoering van de VTH taken de 

komende jaren aan grote wijzigingen onderhevig zijn. De organisatie krijgt door 

ontwikkelingen als de Omgevingswet te maken met taken die wegvallen en 

andersoortige taken die ervoor terugkomen. Bovendien dient de uitvoering van 

de VTH-taken te voldoen aan de eisen die de gemeente zichzelf heeft opgelegd in 

de nog vast te stellen ‘kwaliteitsverordening’ (zie paragraaf 1.3.1 ).  

In algemene zin betekent dat de organisatie in deze planperiode flexibel zal zijn 

voor wat betreft het aantal (vaste) medewerkers hetgeen ertoe dat vacatures 

vooral tijdelijk ingevuld worden en dat samenwerking met partners waarschijnlijk 

nog intensiever zal gaan geschieden dan nu het geval is.  

In deze beleidsperiode worden de genoemde ontwikkelingen nauwlettend 

gevolgd en de mogelijke gevolgen voor de organisatie zullen jaarlijks in het 

uitvoeringsprogramma, of op ad hoc basis indien noodzakelijk, aan de 

gemeenteraad worden medegedeeld.  
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Het is binnen de huidige formatie en de beschikbare middelen mogelijk om de 

reguliere vergunningsaanvragen die in het kader van de Wabo, de APV en de 

bijzondere wetten worden aangevraagd, binnen de wettelijke termijnen af te 

handelen. Indien (door het aantrekken van de economie) het aantal aanvragen 

gaat stijgen dan zal de formatie moeten worden aangevuld om deze extra 

aanvragen binnen de wettelijk gestelde termijnen af te handelen. Hetzelfde geldt 

voor vergunningverlening bij grote evenementen. De formatie hiervoor is krap 

bemeten en bij onverwachte nieuwe aanvragen of onvoorziene problemen bij 

bekende aanvragen, kunnen er problemen ontstaan in het op een afdoende wijze 

afhandelen van de aanvraag.  

 

Ook op het gebied van toezicht en handhaving is er in de uitvoering een aantal 

knelpunten te noemen. Deze knelpunten liggen op de volgende aspecten: 

 

Aspect Knelpunt 

Toezicht op illegale bouwwerken waaronder 

ligplaatsen woonboten en walbebouwing 

Onvoldoende structureel 

toezicht door beperkte 

capaciteit en/of aandacht 

Toezicht op het gebruik van bouwwerken en 

gronden in strijd met de bestemming 

Onvoldoende structureel 

toezicht door beperkte 

capaciteit en/of aandacht  

Actueel maken bedrijvenbestand, toewijzen 

van controlefrequenties en programmatisch 

plannen van controles 

Onvoldoende capaciteit 

Controles verleende vergunningen voor de 

activiteit bouwen, slopen, aanleggen en 

gebruik 

Onvoldoende capaciteit 

Behandeling aanvragen en toezicht (grote) 

evenementen door toezichthouders en 

aangewezen boa voor wat betreft drank- en 

horecawet; 

Onvoldoende capaciteit 

Ondermijnende criminaliteit Geen capaciteit om 

regionale politie/OM te 

ondersteunen 

 

De beperkte capaciteit en de verminderde aandacht kwam doordat de berekende 

inzet vanuit Ouder-Amstel voor de uitvoering van de VTH-taken in Duo+ niet 

aansloot bij de uitvoeringspraktijk en door de drukke voorbereidende 

werkzaamheden en de aanloopproblemen in het eerste jaar van Duo+. 

Bovendien spelen op landelijk niveau ontwikkelingen (zie paragraaf 1.3.3), die 

van grote invloed gaan worden op de wijze waarop Ouder-Amstel zijn VTH-taken 

gaat uitvoeren. Dat maakt dat er gewacht is met het maken van definitieve 

keuzes. Binnen de gegeven formatieruimte en toegekende middelen wordt nu 

gewerkt met een flexibele schil. Vacatures worden niet automatisch definitief 

ingevuld. In plaats hiervan wordt gewerkt met tijdelijke inhuurkrachten. Aan het 
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eind van een arbeidscontract wordt nagegaan of een verlenging noodzakelijk is. 

Primair zal gekeken worden of door interne verschuivingen tot oplossingen 

gekomen kan worden. Als zou blijken dat het betreffende taakveld meer of 

minder inzet behoeft (bijvoorbeeld door andere aantallen 

aanvragen/vergunningen, andere prioriteiten of wettelijke veranderingen) 

worden de consequenties in beeld gebracht en zal een bijsturing plaatsvinden. 

6.4 Organisatorische condities 

De kwaliteitseisen op het organisatorische vlak betreffen tenminste: 

 een scheiding tussen vergunningverlening en handhaving op 

personeelsniveau; 

 het voorkomen van het ontstaan van (vaste/frequente) 

handhavingsrelaties; 

 het op schrift vastleggen van de bevoegdheden, taken en 

verantwoordelijkheden; 

 een bereikbaarheidsregeling voor buiten kantooruren. 

 

Scheiding vergunningverlening, toezicht en handhaving 

Uitgangspunt is om een heldere scheiding in stand te houden tussen de 

disciplines vergunningverlening en toezicht en handhaving. Het is in beginsel niet 

toegestaan dat een vergunningverlener zelf  de door hem/haar verleende 

vergunning controleert. Medewerkers opereren zelfstandig onder eigen 

verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Een ieder draagt daardoor 

onafhankelijk op basis van eigen oordeelsvorming bij aan de totstandkoming van 

de (omgevings)vergunningen. Bij toezicht is deze onafhankelijke en gescheiden 

relatie ten opzichte van de (juridische) handhavers eveneens doorgevoerd. Door 

de teamleider wordt steeds gecontroleerd dat er tussen de klant en de 

toezichthouders een zakelijke relatie bestaat. 

 

Het voorkomen van het ontstaan van (vaste/frequente) handhavingsrelaties 

Integriteitsvragen kunnen zich bij de vergunningverlening en toezicht en 

handhaving  voordoen. De schaal van Ouder-Amstel, de toegankelijkheid van 

bestuurders en het gekend zijn van ‘de spelers’ maken het noodzakelijk dat de 

gemeente zich bewust is van bedreigingen van de integriteit en maatregelen 

neemt.  

De gemeente Ouder-Amstel heeft een integriteitsbeleid waar gedragscodes voor 

bestuurders en medewerkers deel van uitmaken6. In deze gedragscodes zijn een 

aantal maatregelen opgenomen moeten voorkomen dat bestuurders en 

medewerkers zich niet integer gedragen.  

Om te voorkomen dat er een te nauwe band ontstaat tussen toezichthouder en 

personen werkzaam bij de te controleren objecten/gebieden (vaste 

handhavingsrelatie) vindt de verdeling van de werkzaamheden veelal plaats op 

basis van evenredigheid en werkdruk. Tevens werken de toezichthouders van 

Duo+ niet in een vast deel van de gemeente Ouder-Amstel maar werken zij door 

                                                
6 Gedragscode voor leden college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel 2012 en Gedragscode voor ambtenaren 
bij de gemeente Ouder-Amstel 2009  
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hele gemeente Ouder-Amstel heen en omdat Duo+ eveneens werkzaamheden 

verricht voor de gemeente Uithoorn werken zij eveneens voor deze gemeente.  

Voor wat betreft de controles van milieu-inrichtingen vinden de controles 

programmatisch plaats. Veel inrichtingen worden niet jaarlijks gecontroleerd.  

Bovendien zijn er twee toezichthouders belast met deze werkzaamheden, zodat 

geen sprake is van een voortdurend toezicht door een en dezelfde 

toezichthouder.  

 

Het op schrift vastleggen van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden 

In zijn algemeenheid geldt dat voor alle medewerkers van Duo+ de taken en 

verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een toepasselijke functiebeschrijving en 

in het competentieboek.  

 

Ten aanzien van een toezichthouder/BOA geldt dat er een wettelijke verplichting 

bestaat om zijn/haar bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden op schrift 

vast te leggen. De betrokken toezichthouders zijn door het college van 

burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel als zodanig aangewezen.  

Bij de aanwijzing zijn ook hun taken en bevoegdheden vastgelegd. De aanwijzing 

vindt plaats op functieniveau. Naast hun toezichthoudende bevoegdheden zijn 

enkele medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van 

Duo+ tevens beëdigd als BOA. De beëdiging en aansturing van de BOA's gebeurt 

door het OM.   

 

In de gemeentelijke mandaatregeling is verder geregeld welke zaken door het 

college van burgemeester en wethouders en de burgemeester aan Duo+ zijn 

gemandateerd. 

 

Bereikbaarheid buiten kantooruren 

Klachten en meldingen van overlast in het fysiek domein kunnen 24/7 via de 

website van de gemeente Ouder-Amstel gemeld worden. Op het formulier 

kunnen onder meer de aard van de klacht/melding, de locatie en andere 

relevante informatie worden genoteerd. Daarnaast is voor calamiteiten van 

algemene aard en voor de buitendienst het nummer 020-4965890 buiten 

kantooruren bereikbaar. De gemeente Ouder-Amstel draait mee in het  

samenwerkingsverband voor de crisis en rampenbestrijding. Voor milieu 

gerelateerde klachten is het milieualarmnummer (0800-1636) van de OD NZKG 

24 uur per dag bereikbaar.  

Er is nog geen 24/7-piketregeling. Met de OD NZKG vindt overleg plaats om 

medio 2017 aan te sluiten bij de 24 uurs-piketdienst bouwen van deze dienst.  

6.5 Overlegstructuur (intern en extern) 

De interne organisatie is te kenschetsen als een organisatie met korte lijnen, 

waarin men elkaar makkelijk opzoekt. Vergunningverleners, toezichthouders 

(controleren of er geen sprake is van overtreding) en handhavers (treden op 

tegen geconstateerde overtredingen) weten elkaar goed te vinden. Er vindt elke 

week bouwplan overleg plaats tussen vergunningverleners, toezichthouders en 

plantoetsers. Daarnaast vindt ook elke week handhavingsoverleg plaats. De 
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juristen bespreken met de toezichthouders en plantoetsers de lopende 

handhavingszaken. Tevens is er eens per maand teamoverleg VTH binnen Duo+. 

Eens per maand is er tussen Duo+ en de burgemeester als portefeuillehouder 

overleg over VTH-zaken.  

Over aanvragen van grote evenementen vindt altijd een vooroverleg en een 

evaluatie plaats.  

 

Extern wordt in het kader van VTH onder andere samengewerkt met de OD 

NZKG, de GGD, Brandweer, provincie Noord-Holland, politie en het Waterschap. 

Periodiek vindt met deze partners op verschillende niveaus overleg plaats. In 

bijlage 2 wordt hier verder op ingegaan.  

6.6 Programma en regie 

Dit beleidsplan vormt het kader voor programmering van de activiteiten op het 

vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze programmering 

komt tot uiting in het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma vergunningen, 

toezicht en handhaving, dat door het college van burgemeester en wethouders 

wordt vastgesteld en ter kennisneming aan de raad wordt voorgelegd. In dit 

programma wordt aangegeven welke activiteiten in het betreffende jaar worden 

uitgevoerd. Aan de hand van de doelen en budgetten uit de 

programmabegroting, de gestelde prioriteiten, de bestuurlijke prioriteiten en het 

naleefgedrag wordt het jaarlijkse programma gevuld. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk aangegeven wat de beoogde productie is in termen van aantal 

behandelde aanvragen, gehouden controles, in behandeling genomen 

handhavingszaken en aantal afgehandelde klachten en meldingen. Naast de 

aantallen wordt zo mogelijk tevens beschreven wat de effecten van de 

inspanningen zijn geweest waarbij een relatie wordt gelegd met  de gestelde 

doelen en prioriteiten. 

6.7 Opleiding 

Een vereiste voor een professionele taakuitoefening is de zorg voor voldoende 

opleiding. Op dit moment is er een beperkt afdelingsbudget beschikbaar waar 

alle medewerkers gelijkelijk gebruik van kunnen maken. Ruimte voor bijzondere 

opleidingen is er nauwelijks. Om kosten te besparen wordt steeds nagegaan of 

het geven van een cursus in eigen huis mogelijk is. 

De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van toezicht en 

handhaving bijvoorbeeld op het gebied van het omgevingsrecht doet de 

Omgevingswet zijn intreden. Scholing van de medewerkers is de aankomende 

jaren daarom noodzakelijk om op een goede wijze invulling te kunnen blijven 

geven aan de werkzaamheden.  

 

Voor de Boa’s die met  grote regelmaat verplichte cursussen (permanente her- 

en bijscholing voor domein I, verkeersregelaarsexamen, etc.) moeten doen, is 

een afzonderlijk opleidingsbudget beschikbaar. 
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6.8 Financiële verantwoording 

De personeelsformatie en de financiële middelen die nodig zijn voor een 

adequate uitvoering van het VTH-beleid zijn vastgelegd in de begroting van de 

gemeente Ouder-Amstel voor de uitvoeringsorganisatie Duo+. In het 

uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks aangegeven hoe de personele capaciteit 

wordt ingezet. 

6.9 Monitoring, rapportage en evaluatie 

Ter bevordering van de inzichtelijkheid en overzichtelijkheid van de 

werkzaamheden binnen het team Vergunningen, Toezicht en handhaving worden 

er werkplannen voor alle medewerkers van het team ontwikkeld. Op basis van de 

voorgenomen activiteiten in het uitvoeringsprogramma, wordt een jaarverslag 

opgesteld. Hierin wordt opgenomen in hoeverre de voorgenomen 

werkzaamheden zijn gerealiseerd en wat de reden is voor eventuele afwijkingen. 

Deze gegevens worden gebruikt voor een eventuele bijstelling van de 

werkzaamheden voor het jaar daaropvolgend. Met een goede verantwoording 

over de uitvoering van de activiteiten kan zowel de effectiviteit als de efficiëntie 

van de uitgevoerde inspanningen worden beoordeeld. Met het jaarverslag wordt 

aan de raad verantwoording afgelegd over de uitvoering van de taken (conform 

artikel 7 Bor). 

6.10 Hardheidsclausule 

In dit beleidsplan is een aantal beleidsregels geformuleerd die tot doel hebben te 

komen tot een efficiënte en effectieve uitvoering van de VTH-taken. Dit zijn 

algemene uitgangspunten voor het handelen. Dit impliceert dat er altijd 

bijzondere omstandigheden kunnen zijn die in een concreet geval tot een andere 

dan hier beschreven aanpak leiden. Of, om het in de termen van artikel 4:84 van 

de Algemene wet bestuursrecht te formuleren: 

 

 

'Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of 

meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden 

onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.' 

 

 

Een aantal elementen in deze formulering behoeft explicitering in dit beleidsplan: 

 

Het bestuur handelt overeenkomstig deze nota 

Het vastleggen van beleidsregels in de nota heeft tot gevolg dat het college en 

de burgemeester elk voor hun eigen bevoegdheid, handelt overeenkomstig de 

uitgangspunten die in dit plan zijn geformuleerd en dat ook derden daarop 

moeten kunnen vertrouwen. 

 

Behoudens bijzondere omstandigheden 

Er kunnen altijd bijzondere omstandigheden zijn die bij toepassing van de 

beleidsregels in een concreet geval tot onevenredige hardheid kunnen leiden. Er 

kunnen talloze aanleidingen zijn om hierop een beroep te doen. Het is aan de 
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overtreder of andere belanghebbenden om - bij de aanschrijving - deze 

bijzondere belangen aan de orde te stellen. Het bestuur gaat zelf niet actief naar 

dergelijke belangen op zoek. Een beroep op dergelijke bijzondere 

omstandigheden kan (vrijwel) nooit worden gedaan als de overtreder op 

voorhand al was meegedeeld welke consequenties zijn handelen zou hebben en 

hij toch de overtreding heeft gepleegd. 

 

Als uitkomst van een belangenafweging 

De bijzondere belangenafweging moet tot de slotsom leiden dat de doelen die 

met de handhaving zijn gediend in geen verhouding staan tot de belangen die de 

overtreder heeft bij het voortduren van de illegale situatie. Het moet dus vrijwel 

per definitie om relatief ondergeschikte overtredingen gaan. Immers, als er 

sprake is van gevaarzetting, schade, hinder, overlast en dergelijke zal de 

belangenafweging al snel naar handhaving (moeten) leiden. 

 

Beroep op de hardheidsclausule 

In het algemeen kan alleen een beroep op de hardheidsclausule worden gedaan 

als er een combinatie is van: 

 niet expliciet verwijtbaar handelen; met 

 bijzondere omstandigheden die afweging vragen; en 

 relatief ondergeschikte overtredingen. 

Kan aan een van deze vereisten niet worden voldaan dan ligt een positief besluit 

naar aanleiding van een beroep op de hardheidsclausule niet in de rede. 
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Bijlage  1 Risicoanalyse en prioriteiten 
 

Prioriteren met behulp van risicoanalyse  

Het ontbreekt de gemeente aan voldoende menskracht en middelen om alle 

verleende vergunningen op alle vergunde facetten te controleren en daarnaast 

ook nog alle illegale activiteiten, klachten, handhavingsverzoeken en eventuele 

bestuurlijke interventies te kunnen opsporen, beoordelen en te sanctioneren. 

Bovendien is de maatschappelijke noodzaak hiertoe ook niet aanwezig.  

De toezicht- en handhavingsinspanningen dienen zich daarom te richten op die 

activiteiten waar de risico’s als er problemen ontstaan het grootst zijn. Een veel 

gehoorde kreet in handhavend Nederland luidt ‘vissen waar de vis zit’. Een 

manier om te bepalen waar de ‘vissen zitten’ is door een risicoanalyse uit te 

voeren.  

Voor het uitvoeren van de risicoanalyse is gebruik gemaakt van een landelijk 

geaccepteerd risicomodel dat uitgaat uit van de definitie: 

 

Risico = (negatief effect) x (de kans dat dit effect voorkomt) 

 

In de analyse is van alle activiteiten de inschatting van het risico voor de 

aantasting van de leefomgeving centraal gesteld. Het risico is daarbij de kans dat 

niet-naleving van voorschriften leidt tot ongewenste effecten en de schade die dit 

voor de leefomgeving oplevert. Hoe groter de kans op niet-naleving en hoe 

groter de schade voor de leefomgeving hoe meer de gemeente stuurt op 

naleving. 

Per activiteit is op basis van ervaring van betrokken medewerkers daarom een 

inschatting gemaakt van: 

 het naleefgedrag van de gebruikers van de leefomgeving 

 de schade die kan ontstaan in geval van niet-naleving van gestelde regels 

 

Methodiek risicoanalyse  

De aspecten ‘kans’ en ‘effect’ richten zich op een aantal thema’s. Deze thema’s 

zijn algemeen geformuleerd en kunnen worden toegepast op elk taakveld (Wabo, 

APV en bijzondere wetten). Het gaat om de volgende thema’s:  

 

Thema  Toelichting 

Fysieke 

veiligheid 

in hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de fysieke 

veiligheid, en/of veiligheidsrisico’s voor de omgeving of derden? Het 

gaat hierbij om zaken als brandgevaar, explosiegevaar of 

instortingsgevaar. 

Gezondheid In hoeverre heeft de overtreding gevolgen voor de volksgezondheid? 

Het betreft vooral effecten op de lange termijn als gevolg van 

onvoldoende licht of lucht, geluid, vochtigheid en gebruik van of 

blootstelling aan schadelijke stoffen. 

Natuur In hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de natuur? 

Aspecten die hier aan de orde komen zijn bodemverontreiniging, 



  

 

 

57/105 

 

 

aantasting flora en fauna. Duurzaamheid:(bodem, water, afval, 

verbruik van gas en elektra). 

Financieel/ 

economisch  

In hoeverre leidt de overtreding tot financieel- economische schade 

voor de gemeente. 

Leefomgeving In hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de kwaliteit van 

de leefomgeving (leefbaarheid, aangezicht en privacy). 

Imago Hoe groot is het politiek-bestuurlijke afbreukrisico als de 

voorschriften niet worden nageleefd. 

 

Om het effect van de overtreding te objectiveren naar ernst is de volgende 

onderverdeling aangehouden: 

 

Effect  Veiligheid Gezondheid Natuur Financiële 

schade 

Leefomgeving Imago 

0 Geen 

effect 

Geen effect  Geen effect  Geen effect  Geen effect  Geen effect  Geen effect  

1 Heel 

klein 

Pijn of 

letsel bij 

individu 

Gering gevaar 

voor gezond-

heid  

Enige 

verstoring 

van natuur/ 

milieu 

€ 1 - 

€1.000 

Enige verstoring 

aanzien/ nauwelijks 

toename on-

veiligheidsgevoel 

Nauwelijks 

bestuurlijk 

belang/aantasting 

imago 

2 Klein Pijn of 

letsel bij 

meer 

individuen 

Gevaar voor 

de gezond-

heid 

Aanzienlijke 

verstoring 

van natuur/ 

milieu 

€ 1.000 -     

€ 10.000 

Aanzienlijke ver-

storing aanzien/ 

enige toename 

onveiligheidsgevoel 

Klein bestuurlijk 

belang/aantasting 

imago 

3 Gemid-

deld 

Zwaar let-

sel bij een 

enkeling of 

gering 

letsel bij 

velen 

Groot gevaar 

voor gezond-

heid/ enige 

ziektegeval-  

len 

Aantasting 

van natuur/ 

milieu van 

enige duur 

€ 10.000 - 

€ 100.000 

Aantasting leef-

omgeving van enige 

duur / gemiddelde 

toename on-

veiligheidsgevoel 

Gemiddeld be-

stuurlijk belang / 

aantasting imago 

4 Groot Dood van 

een enke-

ling of 

ernstig 

letsel bij 

velen 

Veel ziekte-

gevallen, 

enkel sterf-

geval 

Aantasting 

van 

natuur/milieu 

van lange 

duur 

€ 100.000 -  

€1.000.000 

Aantasting leef-

omgeving van lange 

duur / grote toename 

onveiligheidsgevoel 

Groot bestuurlijk 

belang / aantasting 

imago 

5 Zeer 

groot 

Meer 

doden 

Meer sterf-

gevallen 

Onherstel-

bare schade 

natuur/ 

milieu 

> € 

1.000.000 

Onherstelbare schade 

leefomgeving/zeer 

grote toename 

onveiligheidsgevoel 

Zeer groot 

bestuurlijk 

belang/aantasting 

imago 

 

De kans dat een overtreding plaatsvindt is als volgt geobjectiveerd: 

 

Overtredingskans 

0 komt nooit voor 

1 komt zelden voor 

2 komt af en toe voor 

3 komt regelmatig voor 

4 komt veelvuldig voor 
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5 komt erg vaak voor 

  

In de analyse is van alle activiteiten de kans ingeschat dat er iets kan gebeuren 

en Dit leidt vervolgens tot een onderverdeling in hoge, gemiddelde en lage 

prioriteiten. De hoogte van de prioriteit bepaalt de mate van intensiteit van het 

toezicht. 

 

Kans Intensiteit van het toezicht 

(Heel)hoog Er vindt een intensieve en integrale controle plaats op basis van 

een vooraf opgesteld actieplan. Elke melding van inwoners, 

ondernemers of handhavingspartners waaruit kan worden 

afgeleid dat er sprake is van overtreding van een kernbepaling 

(bepalingen die binnen de regeling of vergunning waarvan zij 

deel uitmaken, de kern vormen van de bescherming van de 

belangen waartoe die regeling of vergunning strekt) een vervolg 

krijgt. 

 

Bij een eerste constatering van overtreding van 

handhavingstaken met een (heel) hoge toezichts- en 

handhavingsprioriteit volgt altijd een reactie, daar waar 

mogelijk "lik op stuk". Enerzijds om de overtreder direct tot 

naleving te dwingen, anderzijds om tijdrovende 

aanschrijvingsprocedures tot een minimum te beperken. Bij 

constatering van een overtreding van een kernbepaling bij 

hercontrole volgt een bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke 

sanctie.  

Gemiddeld Het toezicht vindt minder intensief (al dan niet met een lagere 

controlefrequentie) en vooral steekproefsgewijs plaats, dan wel 

door gebiedsgerichte controles of door surveillances. Bij 

constatering van een overtreding volgt altijd een reactie welke 

in eerste aanleg bestaat uit een schriftelijke waarschuwing of 

een PV. Indien bij hercontrole opnieuw een overtreding wordt 

geconstateerd volgt een sanctie, afhankelijk van de aard van de 

overtreding bestaande uit een strafrechtelijke geldboete of een 

bestuurlijke sanctie.  

Laag Er is sprake van passief toezicht (al dan niet met een zeer lage 

controle-frequentie). In principe wordt alleen naar aanleiding 

van meldingen, klachten of handhavingsverzoeken toegezien op 

naleving van de regels. 

 

De prioritering is niet bedoeld om een bepaalde volgorde in de handhaving aan te 

geven. De prioritering is bedoeld om richting te geven aan de inzet van mensen, 

middelen, de frequenties van toezicht en handhaving en de aspecten waarop 

tijdens handhavingsbezoeken wordt gelet. Hoe hoger de prioriteit hoe actiever er 

gehandhaafd wordt. Verder zal de gemeente naar aanleiding van (niet anonieme) 

meldingen of handhavingsverzoeken altijd actie ondernemen. Dat geldt des te 
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meer als het bestuursrecht ingezet wordt ter ondersteuning van een 

strafrechtelijk aanpak om (georganiseerde) criminaliteit te bestrijden.  

De prioriteitenstelling wil zeggen dat overal aandacht aan wordt besteed, alleen 

met een verschillende toezichts- en handhavingsinzet en tempo. 

 

Hoewel de risicoanalyse met cijfers werkt, is de uitkomst niet objectief maar 

subjectief. Het is het gevolg van een keuze. Daarom wordt jaarlijks nagegaan of 

de prioriteiten niet veranderd zijn. De risicoanalyse wordt jaarlijks getoetst op 

actualiteit, aangezien zowel problemen als naleefgedrag in de tijd veranderen. In 

de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s wordt hier op terug gekomen.  

 

Risicoanalyse 

In onderstaande tabellen is per taakveld de risicoanalyse beschreven en is de 

prioriteit van iedere toezicht- en handhavingstaak berekend. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in vier soorten prioriteiten. Deze prioriteiten zijn in de 

tabellen te herkennen aan verschillende kleuren. 

 Rood : taken met een hele hoge prioriteit met een prioriteitsscore van 20 

en hoger 

 Oranje : taken met een hoge prioriteit met een prioriteitsscore van 12 - 19 

 Blauw : taken met een gemiddelde prioriteitsscore van 6 - 11 

 Groen : taken met een lage prioriteit met een prioriteitsscore van 0 -5 

 

De volgende aspecten worden gescoord:  

 Negatief effect: Hoe groot zijn de negatieve gevolgen als regels niet 

worden nageleefd?  

 Kans op niet-naleving: Hoe groot is de kans dat een doelgroep de regels 

niet naleeft?  
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alle categorieën 

constructieve 

veiligheid, m.u.v. 

zeer eenvoudige 

constructies 

5 5 4 n.v.

t. 

3 5 4,4 5 22 hele hoge 

prioriteit 

alle categorieën 

constructieve 

veiligheid 

eenvoudige 

constructies 

4 4 3 n.v.

t 

2 3 3,2 3 9,6 gemiddelde 

prioriteit 
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alle categorieën 

brandveiligheid 

5 5 5 n.v.

t 

3 5 4,6 5 23 hele hoge 

prioriteit 

woongebouw 

overige veiligheid 

4 3 4 n.v.

t 

4 3 3,6 4 14,4 hoge prioriteit 

ziekenhuis / 

zorgcentra overige 

veiligheid 

4 3 4 n.v.

t 

4 3 3,6 4 14,4 hoge prioriteit 

sporthal / zwembad 

overige veiligheid 

4 3 4 n.v.

t 

4 3 3,6 4 14,4 hoge prioriteit 

restaurant / café / 

horeca overige 

veiligheid 

4 3 4 n.v.

t 

4 3 3,6 4 14,4 hoge prioriteit 

(kinder)dagverblijve

n overige veiligheid 

4 3 4 n.v.

t 

5 5 4,2 4 16,8 hoge prioriteit 

scholen overige 

veiligheid 

4 4 4 n.v.

t 

5 5 4,4 4 17,6 hoge prioriteit 

bedrijven overige 

veiligheid 

4 3 4 n.v.

t 

4 3 3,6 4 14,4 hoge prioriteit 

kantoren overige 

veiligheid 

4 3 4 n.v.

t 

4 3 3,6 4 14,4 hoge prioriteit 

winkels overige 

veiligheid 

4 3 4 n.v.

t 

4 3 3,6 4 14,4 hoge prioriteit 

woningen overige 

veiligheid 

4 3 4 n.v.

t 

4 3 3,6 3 10,8 gemiddelde 

prioriteit 

gebouwen, 

gezondheid  

3 2 4 n.v.

t 

3 2 2.8 3 8,4 gemiddelde 

prioriteit 

gebouwen, 

energiezuinigheid 

3 2 4 n.v.

t 

3 2 2.8 3 8,4 gemiddelde 

prioriteit 

gebouwen, 

bruikbaarheid 

3 2 4 n.v.

t 

3 2 2.8 3 8,4 gemiddelde 

prioriteit 

kamerbewoning 5 5 4 n.v.

t 

4 5 4,6 5 23 hele hoge 

prioriteit 

geen omgevingsver-

gunning brandveilig 

gebruik/ geen 

gebruiksmelding 

5 5 4 n.v.

t 

4 5 4,6 5 23 hele hoge 

prioriteit 

afwijking 

omgevings-

vergunning brand-

veilig gebruik/ mel-

ding brandveilig 

gebruik 

5 5 4 n.v.

t 

4 5 4,6 4 18,4 hoge prioriteit 

wijziging monument 

/ beschermd 

dorpsgezicht 

2 5 4 n.v.

t. 

2 5 3,6 4 14,4 hoge prioriteit 
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interne 

constructieve 

wijziging gebouwen 

5 3 3 n.v.

t 

1 4 3,2 4 12,8 hoge prioriteit 

bijgebouwen 

voorzijde 

2 3 1 n.v.

t 

1 3 2,0 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

uitbreiding / bijge-

bouw bij gebouwen 

2 3 1 n.v.

t 

1 3 2,0 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

erfafscheiding 

voorzijde 

1 3 2 n.v.

t 

1 3 2,0 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

reclame 1 3 2 n.v.

t 

1 3 2,0 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

uitbreiding 

gebouwen voorzijde 

4 5 2 n.v.

t 

2 5 3,6 4 14,4 hoge prioriteit 

dakkapel voorzijde 3 3 2 n.v.

t 

1 4 2,6 4 10,4 gemiddelde 

prioriteit 

gevelwijziging 

voorzijde 

3 3 2 n.v.

t 

1 4 2,6 4 10,4 gemiddelde 

prioriteit 

schotelantennes 1 2 1 n.v.

t 

1 2 1,4 3 4,2 lage prioriteit 

dakkapel overig 1 2 2 n.v.

t 

1 2 1,6 3 4,8 lage prioriteit 

overige interne 

wijziging gebouwen 

2 1 1 n.v.

t 

1 1 1,2 4 4,8 lage prioriteit 

erfafscheiding 

overig 

1 2 1 n.v.

t 

1 1 1,2 3 3,6 lage prioriteit 

gevelwijziging 

overig 

1 2 1 n.v.

t 

1 1 1,2 2 2,4 lage prioriteit 

strijdig gebruik 

bestemmingsplan 

3 4 3 3 3 5 3,5 4 14 hoge prioriteit 

aanlegwerkzaam-

heden 

1 4 3 n.v.

t 

1 3 2,4 3 7,2 gemiddelde 

prioriteit 

overbevolking, 

bewoning 

bedrijventerrein 

4 5 4 n.v.

t 

4 5 4,4 5 22 hele hoge 

prioriteit 

hinder / stank /geur 3 3 2 n.v.

t 

3 2 2,6 3 7,8 gemiddelde 

prioriteit 

risicovol asbest 

 

5 5 5 n.v.

t 

5 5 5 4 20 Hele hoge 

prioriteit 

asbest overig 1 3 3 n.v.

t 

2 5 2,8 4 11,2 gemiddelde 

prioriteit 

staat bouwwerk, 

open erf of terrein 

5 4 4 n.v.

t 

3 4 4,2 5 21 hele hoge 

prioriteit 

veiligheid of gezond-

heid bij bouwen, 

5 5 4 n.v.

t 

4 5 4,6 5 23 hele hoge 

prioriteit 
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slopen, gebruik 

bouwwerk 

slopen 3 4 3 n.v.

t 

3 3 3,2 3 9,6 gemiddelde 

prioriteit 

bouwafval 4 4 3 n.v.

t 

3 5 3,8 3 11,4 gemiddelde 

prioriteit 

onrechtmatige 

bewoning 

4 4 3 n.v.

t 

3 5 3,8 3 11,4 gemiddelde 

prioriteit 

ernstige mate in 

strijd met 

welstandseisen 

2 5 3 n.v.

t. 

2 5 3,4 4 13,6 hoge prioriteit 
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energie 1 2 4 4 2 4 3 5 14,2 hoge prioriteit 

afvalwater bij 

inrichtingen 

4 4 4 4 5 3 4 4 16 hoge prioriteit 

afvalwater bij niet-

inrichtingen 

3 3 4 4 5 4 3,8 3 11,5 gemiddelde 

prioriteit 

geluid bij 

evenementen 

1 4 3 3 4 4 3,1 5 15,8 hoge prioriteit 

geluid bij bedrijven 

/ horeca 

1 2 1 3 4 4 2,5 5 12,5 hoge prioriteit 

geluid bij bouwen 

slopen of verkeer 

1 2 1 2 2 4 2 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

lucht bij inrichtingen 4 5 4 3 4 3 3,8 3 11,5 gemiddelde 

prioriteit 

lucht bij niet-

inrichtingen 

2 2 3 2 2 2 2,2 2 4,4 lage prioriteit 

afval bij inrichtingen 3 3 5 4 4 5 4 4 16 hoge prioriteit 

bodem bij 

inrichtingen 

4 4 5 5 5 3 4,3 3 12,9 hoge prioriteit 

bodem bij niet-

inrichtingen 

3 3 5 5 4 3 3,8 4 15,2 hoge prioriteit 

externe veiligheid 5 5 5 5 5 5 5 4 20 hele hoge 

prioriteit 

vuurwerk 5 5 5 5 5 5 5 4 20 hele hoge 

prioriteit 

administratief 3 2 2 1 1 2 1,8 3 5,4 lage prioriteit 
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brandgevaarlijke 

opslag / 

explosiegevaar 

5 5 5 5 3 5 4,7 5 23,3 hele hoge 

prioriteit 

afwijking van 

vergunning/melding 

2 4 3 3 3 5 3,3 3 10 gemiddelde 

prioriteit 

zonder vergunning / 

melding 

3 3 4 3 4 3 3,3 4 13,3 hoge prioriteit 

 
 
 

Openbare orde en buitenruimte 

Hinder en overlast 
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Samenscholing 3 4 3 0 0 5 2,5 5 12,5 hoge prioriteit 

Hinderlijk gedrag in 

voor publiek toe-

gankelijke ruimten 

/ gebouwen 

2 4 2 0 0 5 2,2 5 11 gemiddelde 

prioriteit 

Openlijk gebruik en 

handel 

2 5 2 0 2 5 2,7 4 10,8 gemiddelde 

prioriteit 

Hinderlijk gebruik 

van drank en 

softdrugs 

2 5 2 0 1 5 2,5 5 12,5 hoge prioriteit 

Betreden gesloten 

woning of lokaal 

2 5 2 0 0 5 2,3 5 11,5 gemiddelde 

prioriteit 

Betogingen op 

openbare plaatsen 

2 4 3 0 0 4 2,2 3 6,6 gemiddelde 

prioriteit 

Vernieling 2 5 4 0 0 5 2,7 4 10,8 gemiddelde 

prioriteit 

Baldadigheid 0 4 2 0 0 5 1,8 5 9 gemiddelde 

prioriteit 

Naleving Wet 

Openbare 

Manifestaties 

1 4 2 0 0 4 1,8 3 5,5 lage prioriteit 

Opschudding 

veroorzaken 

2 4 3 0 0 4 2,2 3 6,6 gemiddelde 

prioriteit 

Schennis 

eerbaarheid 

2 5 0 0 0 4 1,8 5 9 gemiddelde 

prioriteit 

Belediging 

ambtenaar in 

functie 

2 4 3 0 0 5 2,3 5 11,5 gemiddelde 

prioriteit 
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Bedreiging met 

geweld 

3 4 4 0 0 5 2,7 5 13,5 hoge prioriteit 

Mishandeling 

ambtenaar in 

functie 

3 4 4 0 0 5 2,7 5 13,5 hoge Prioriteit 

Aanhitsen dier 3 4 0 0 0 3 1,7 3 5,1 lage Prioriteit 

Openbare 

dronkenschap 

1 4 1 0 0 3 1,5 4 6 gemiddelde 

prioriteit 

Stalken openbare 

weg 

2 3 0 0 0 4 1,5 3 4,5 lage Prioriteit 

Verstoring rust op 

zon- en feestdagen 

bij godsdienst-

bijeenkomst 

0 1 1 0 0 3 0,8 2 1,6 lage Prioriteit 

Veiligheid 

Verbod vuur te 

stoken 

1 3 4 n.v.

t 

3 4 3,0 4 12 hoge prioriteit 

Ter beschikking 

stellen consumen-

tenvuurwerk tijdens 

verkoopdagen 

5 5 5 n.v.

t 

5 5 5 5 25 hele hoge 

prioriteit 

Bezigen consumen-

tenvuurwerk tijdens 

de jaarwisseling 

4 4 4 n.v.

t 

2 5 3,8 5 19 hoge prioriteit 

Inbreekwerktuigen 

en geprepareerde 

tassen 

0 4 0 0 0 4 1,6 3 4,8 lage prioriteit 

Vervoer 

plakgereedschap 

0 3 0 0 0 2 0,8 2 1,6 lage prioriteit 

Objecten onder 

hoogspanningslijn 

4 5 5 n.v.

t 

0 5 3,8 4 15,2 hoge prioriteit 

Gevaarlijk of 

hinderlijk voorwerp 

2 4 3 n.v.

t 

0 4 2,6 4 10,4 gemiddelde 

prioriteit 

Veiligheid op het ijs 2 2 2 n.v.

t 

0 2 1,6 3 5 lage prioriteit 

Eigen onroerende 

zaak in brand 

steken 

1 3 0 n.v.

t 

3 1 1,6 2 3,2 lage prioriteit 

Vuur onderhouden 

bij gebouwen  

5 4 4 n.v.

t 

3 4 4 5 20 hele hoge 

prioriteit 

Verkoop van 

schadelijke waren 

2 1 2 0 4 3 2 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

Parkeerexcessen 

Blauwe zone 1 2 4 n.v.

t 

0 5 2,4 5 12 hoge prioriteit 
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Betaald parkeren 1 3 5 n.v.

t. 

1 5 3 5 15 hoge prioriteit 

Fietsen buiten de 

stalling 

1 2 1 n.v.

t 

0 3 1,4 5 7 gemiddelde 

prioriteit 

Fietswrakken 0 2 2 n.v.

t 

0 3 1,4 4 5,6 lage prioriteit 

Fietsen aan 

gemeentelijke 

eigendommen 

1 2 2 n.v.

t 

0 3 1,6 4 6,4 gemiddelde 

prioriteit 

Fietsen tegen 

gebouwen 

1 2 1 n.v.

t 

0 3 1,4 4 5,6 lage prioriteit 

Defecte voertuigen 0 3 0 n.v.

t 

0 3 1,2 5 6 gemiddelde 

prioriteit 

Autowrakken 0 3 0 n.v.

t 

2 4 1,8 5 9 gemiddelde 

prioriteit 

Parkeren van grote 

voertuigen 

2 4 3 n.v.

t 

1 4 2,8 5 14 hoge prioriteit 

Caravans 2 3 1 n.v.

t 

0 4 2,0 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

Campers 0 2 1 n.v.

t 

0 4 1,4 4 5,6 lage prioriteit 

Aanhangwagens 0 2 1 n.v.

t 

0 4 1,4 4 5,6 lage prioriteit 

Voertuigen van 

autobedrijf 

0 0 0 n.v.

t 

1 4 1,0 4 4 lage prioriteit 

Te koop aanbieden 

van voertuigen 

0 1 0 n.v.

t 

0 4 1,0 3 3 lage prioriteit 

Parkeren van 

uitzichtbelem- 

merende voertuigen 

2 4 3 n.v.

t 

1 4 2,8 5 14 hoge  prioriteit 

Parkeren van 

reclamevoertuigen 

1 2 0 n.v.

t 

0 4 1,4 3 4,2 lage prioriteit 

Aantasting 

groenvoorziening 

door voertuigen 

0 2 4 n.v.

t 

0 4 2,0 3 6 gemiddelde 

prioriteit 

Parkeren in strijd 

met parkeerverbod 

2 2 2 n.v.

t 

0 4 2,0 

 

5 10 gemiddelde 

prioriteit 

Parkeren langs gele 

strepen 

2 3 1 4 0 4 2,3 5 11,5 gemiddelde 

prioriteit 

Parkeren buiten de 

vakken 

2 3 1 4 0 4 2,3 5 11,5 gemiddelde 

prioriteit 

Illegaal gebruik 

ontheffing 

0 1 3 3 0 4 1,8 4 7,3 gemiddelde 

prioriteit 

Vellen van houtopstanden 
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Kappen of snoeien 

van bomen zonder 

vergunning 

2 3 4 4 1 3 2,8 5 14 hoge prioriteit 

Kappen of snoeien 

van bomen in 

afwijking van 

vergunning 

1 0 3 4 1 3 2 3 6 gemiddelde 

prioriteit 

Overhangend 

groen 

2 2 0 3 0 3 1,7 3 5,1 lage prioriteit 

Overlast van honden 

Hondenverontrei-

niging 

0 0 3 3 2 4 2 5 10 gemiddelde 

prioriteit 

Loslopende honden 2 4 3 0 0 4 2,2 5 11 gemiddelde 

prioriteit 

Gevaarlijke honden 4 5 3 0 0 4 2,7 4 10,8 gemiddelde 

prioriteit 

Economische activiteiten 

Flyeren 0 0 2 1 0 2 0,8 3 2,4 lage prioriteit 

Straatartiest 0 2 0 0 0 2 0,6 4 2,4 lage prioriteit 

Venten 0 0 0 0 1 1 0,3 4 1,2 lage prioriteit 

Standplaatsen 0 1 2 1 2 2 1,3 5 6,5 gemiddelde 

prioriteit 

Collecteren 0 1 0 0 0 1 0,3 3 0,9 lage prioriteit 

Kledinginzameling 0 1 2 1 0 3 1,2 3 3,6 lage prioriteit 

Snuffelmarkten / 

braderieën 

2 2 3 0 1 3 1,8 4 7,3 gemiddelde 

prioriteit 

Weekmarkt 2 2 3 0 2 3 2 5 10 gemiddelde 

prioriteit 

Evenementen 4 4 4 2 2 4 3,3 5 16,5 hoge prioriteit 

Grote 

evenementen 

5 5 5 2 2 5 4 5 20 hele hoge 

prioriteit 

Vermakelijkheden 

zondag voor 13:00 

uur 

0 0 0 0 0 1 0,2 3 0,6 lage prioriteit 

Heling 0 1 2 0 0 3 1 4 4 lage prioriteit 

Horeca 

Exploitatie 2 3 2 0 3 4 2,3 5 11,5 gemiddelde 

prioriteit 

Sluitingstijden 2 3 0 0 3 4 2 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

Terrassen 2 2 3 0 0 4 1,8 4 7,2 gemiddelde 

prioriteit 

Kansspelen 0 2 0 0 0 4 1 3 3 lage prioriteit 

Collectieve / 

incidentele 

festiviteiten 

0 3 2 3 0 4 2 4 8 gemiddelde 

prioriteit 
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Aanwezigheid in 

gesloten 

horecabedrijf 

0 3 0 0 0 3 1 2 2 lage prioriteit 

Ordeverstoring 3 4 2 3 0 5 2,8 5 14 hoge prioriteit 

Bodem-, weg en milieuverontreiniging 

Verstrooien van as 0 0 0 0 1 1 0,3 2 1 lage prioriteit 

Ontsiering en stankoverlast 

Winkelwagens 1 1 2 3 0 2 1,5 4 6 gemiddelde 

prioriteit 

Handelsreclame 2 2 3 1 0 3 1,8 4 7,2 gemiddelde 

prioriteit 

Uitstallingen / 

objecten 

2 2 3 1 0 2 1,7 5 8,5 gemiddelde 

prioriteit 

Plakken en kladden 0 2 2 0 0 3 1,2 3 3,6 lage prioriteit 

Natuurlijke 

behoefte doen 

0 2 3 3 2 3 2,2 2 4,4 lage prioriteit 

Opslaan voer-

tuigen, vaartuigen, 

mest, afvalstoffen 

2 3 3 4 2 4 3 3 9 gemiddelde 

prioriteit 

Winkeltijdenwet 

Sluitingstijden 0 3 0 0 0 3 1 4 4 lage prioriteit 

Avondwinkels 0 3 0 0 0 3 1 5 5 gemiddelde 

prioriteit 

Seksinrichtingen 

Straatprostitutie 2 5 2 0 3 5 2,8 3 8,5 gemiddelde 

prioriteit 

Seksinrichtingen, 

escort 

0 3 4 0 2 5 2,3 5 11,5 gemiddelde  

prioriteit 

Tentoonstellen 

erotische / 

pornografische 

goederen en 

afbeeldingen 

2 1 2 0 2 4 1,8 4 7,3 gemiddelde 

prioriteit 

Aanwezigheid van 

en toezicht door 

exploitant en 

beheerder 

2 2 2 0 2 4 2 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

Openbaar water 

Veiligheid op het 

water 

4 4 3 4 1 3 3,2 3 9,6 gemiddelde 

prioriteit 

Overlast aan 

vaartuigen 

3 3 3 0 0 3 2 3 6 gemiddelde 

prioriteit 

Verbod ligplaats in 

te nemen 

0 2 4 4 0 3 2,2 3 6,6 gemiddelde 

prioriteit 

Voorwerpen op, in 

of boven het water 

2 2 3 4 2 3 2,7 4 10,8 gemiddelde 

prioriteit 
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Wrakken in 

openbare wateren 

2 3 4 5 2 5 3,5 4 14 hoge prioriteit 

Illegaal in gebruik genomen gemeentegrond 

Illegaal in gebruik 

genomen 

gemeentegrond 

2 3 5 2 1 5 3 5 15 hoge prioriteit 

Overige aspecten 

Slapen op of aan 

de weg 

0 4 3 4 0 3 2,3 3 6,9 gemiddelde 

prioriteit 

Naaktrecreatie 0 3 0 4 0 4 1,8 2 3,6 lage prioriteit 

Verschaffen 

gegevens 

nachtregister 

0 0 4 0 0 1 0,8 2 1,6 lage prioriteit 

Recreatief 

nachtverblijf buiten 

kampeerterreinen 

0 4 3 4 0 3 2,3 2 4,6 lage prioriteit 

Overige 

geluidshinder 

1 2 2 0 0 3 1,3 5 6,5 gemiddelde 

prioriteit 

Voeren van duiven, 

eenden en zwanen 

0 0 3 4 2 3 2 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

Houden van 

hinderlijke of 

schadelijke dieren 

2 2 2 4 3 3 2,7 4 10,8 gemiddelde 

prioriteit 

Verontreiniging 

door andere dieren 

1 0 3 3 2 3 2 4 8 gemiddelde 

prioriteit 

Dieren onbevoegd 

laten lopen 

0 0 3 4 0 3 1,7 3 5,1 lage prioriteit 

Onbevoegd in 

bezaaide grond 

0 0 4 4 0 3 1,8 2 3,6 lage prioriteit 

Voorzieningen voor 

verkeer en 

verlichting 

3 2 3 0 0 3 1,8 2 3,6 lage prioriteit 

Betreden verboden 

terrein 

1 3 3 1 0 3 1,8 3 5,4 lage prioriteit 

Verbreken zegels 

vanwege bevoegd 

gezag 

3 4 4 0 0 5 2,7 5 13,3 hoge  prioriteit 

Doen van valse 

aangifte 

0 0 4 0 0 3 1,2 3 3,6 lage prioriteit 

Valsheid in 

geschrifte 

0 0 4 0 0 3 1,2 3 3,6 lage prioriteit 

Gebruik vals 

reisdocument 

0 0 3 0 0 3 1 3 3 lage prioriteit 

Overtreding 

voorschrift 

3 4 4 0 0 4 2,5 5 12,5 hoge prioriteit 
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krachtens 

gemeentewet 

Overtreding 

visserijwet 

2 2 4 4 2 3 2,8 2 5,6 lage prioriteit 

Afval 

inzamelverbod 

huishoudelijke 

afvalstoffen 

behoudens 

aanwijzing 

0 1 2 1 1 3 1,3 3 3,9 lage prioriteit 

verbod op het ter 

inzameling aanbie-

den van huishou-

delijk afval aan 

anderen 

0 1 2 1 1 3 1,3 3 3,9 lage prioriteit 

verbod op het ter 

inzameling aan-

bieden door 

anderen dan de 

gebruikers 

0 1 3 2 1 5 2 5 10 gemiddelde 

prioriteit 

verbod anders dan 

afzonderlijk ter 

inzameling 

aanbieden 

3 1 3 1 1 5 2,3 5 11,5 gemiddelde 

prioriteit 

verbod anders dan 

via aangewezen 

inzamelmiddel 

aanbieden 

0 3 3 5 2 5 3 5 15 hoge prioriteit 

verbod op andere 

dagen en tijden 

aan te bieden 

0 3 3 5 1 5 2,8 5 14 hoge prioriteit 

verbod bedrijfs-

afval aan te bieden 

aan inzameldienst 

0 0 3 0 0 3 1 3 3 lage prioriteit 
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Bijlage  2 Samenwerkingspartners 
 

Een van de belemmeringen voor een effectieve en efficiënte handhaving is de 

versnippering van de uitvoering welke onder meer gepaard gaat met 

vrijblijvendheid in samenwerking tussen handhavingspartners. Hierdoor is het 

moeilijk, zo niet onmogelijk, om problemen aan te pakken die de jurisdicties van 

afzonderlijke besturen overschrijden, met name mobiele en ketenactiviteiten. 

Ketenpartners sluiten voor wat betreft taken en verantwoordelijkheden op elkaar 

aan en zijn daarop aanspreekbaar.  

 

Voor de realisatie van onze doelstellingen is de gemeente (i.c. Duo+) mede 

afhankelijk van andere partijen. Hieronder wordt kort stilgestaan bij de partijen 

waar het meest intensief mee wordt opgetrokken en wordt aangegeven hoe de 

samenwerking wordt gestructureerd.  

 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  

In 2013 is de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) van start 

gegaan. De OD NZKG voert namens Ouder-Amstel de zogenaamde basistaken 

(voornamelijk vergunningen, meldingen, toezicht en handhaving van inrichtingen 

Wet milieubeheer) uit. In geval van gecombineerde aanvragen (bijvoorbeeld 

bouwen en milieu) vindt de vergunningverlening ook door de gemeente plaats. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de OD NZKG voor het 

milieugedeelte van de omgevingsvergunning. 

De OD NZKG rapporteert aan de gemeente over de door haar uitgevoerde 

activiteiten. De gemeente is het loket voor milieuaanvragen en meldingen 

Activiteitenbesluit. Klachten over milieu (geluidhinder, geurhinder, 

bodemverontreiniging etc.) kunnen zowel bij de gemeente als de OD NZKG 

worden ingediend.   

 

Er vindt minstens 4 maal per jaar overleg plaats met de OD NZKG. Dit geschiedt 

aan de hand van de jaarlijks op te stellen uitvoeringsovereenkomst en de 

tertaalrapportages. Daarnaast is er tussentijds overleg over concrete 

uitvoeringszaken. Daartoe is er een vaste contactpersoon bij zowel de OD NZKG 

als de gemeente.  

 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is onder meer de regionale 

brandweer ondergebracht. De brandweer heeft een adviserende functie bij 

vergunningverlening op het vlak van brandpreventie en externe veiligheid en 

houdt daarnaast toezicht bij bedrijven en instellingen op het naleven van 

brandpreventieve voorschriften. Met de Veiligheidsregio is op ad hoc basis 

overleg over lopende en nieuwe zaken. 

 

Politie en Openbaar Ministerie  

Belangrijke ketenpartners zijn de politie en het OM. Het OM, de politie en de 

burgemeester hebben in het kader van het zogenaamde ‘driehoeksoverleg’ 
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regulier overleg met elkaar. Voor lokale activiteiten wordt een lokaal 

handhavingsoverleg ingevoerd waar vertegenwoordigers van gemeente, politie, 

OD NZKG, Brandweer en andere betrokken partijen allerlei dossiers uit het 

domein ‘fysieke leefomgeving’ aan de orde stellen.  

 

Omringende gemeenten  

De zogenaamde AM (Amstelland-Meerlanden) -gemeenten hebben frequent 

overleg met elkaar. Deze partners zijn niet afhankelijk van elkaar, maar 

versterken elkaar door samenwerking. Binnen de regio is regelmatig overleg over 

ontwikkelingen en worden op casusniveau “problemen” met elkaar gesproken en 

van elkaars kennis en kunde gebruik gemaakt.  

 

De gemeente Ouder-Amstel staat open voor andere netwerkverbanden, die bij 

kunnen dragen aan een professionele uitvoering van taken. In een 

netwerkverband kan een goede balans gevonden worden tussen nabijheid van 

uitvoering van taken en kwaliteit en professionaliteit waarvoor een zekere 

schaalgrootte nodig is.  

 

Daarnaast is er nog op ad-hoc basis overleg met waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht, de provincie Noord-Holland, GGD, Voedsel en Warenautoriteit en 

Arbeidsinspectie. 
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Bijlage  3 Werkwijze bij een standaard controle 
 

Een controle bestaat meestal uit drie fasen, namelijk het voorbereiden, het 

uitvoeren en het rapporteren. Per fase gaan we in op de werkwijze die we 

meestal hanteren.  

 

Fase 1: Voorbereiding 

De toezichthouder voert dossieronderzoek uit. De toezichthouder bestudeert het 

dossier met bijvoorbeeld de verleende vergunning(en) en eerdere 

correspondentie. Ook gaat hij na welke regelgeving (mogelijk) van toepassing is. 

Als dat nodig is stemt de toezichthouder het controlebezoek voordien af met 

interne vergunningverleners en andere toezichthouders. Dit doet hij ook met 

externe handhavingspartners. Daarna maakt de toezichthouder meestal een 

afspraak met de contactpersoon voor de controle. Zo voorkomen we dat het voor 

een toezichthouder, op het moment dat hij langs komt, niet mogelijk is om een 

volledige controle uit te voeren. Van deze regel wijken we af als een overtreding 

pas kan worden vastgesteld als we de contactpersoon niet op de hoogte hebben 

gesteld. Dit kan het geval zijn bij ontvangen klachten, vaak over het overtreden 

van gedragsregels. 

 

Fase 2: Uitvoering 

Na een goede voorbereiding voert de toezichthouder de controle uit. Bij 

aankomst bij de activiteit of het object meldt de toezichthouder zich bij de 

contactpersoon en legitimeert zich. Vervolgens geeft de toezichthouder het doel 

van de controle aan en vertelt hoe hij de controle wil uitvoeren. De 

toezichthouder voert het controlebezoek uit samen met de contactpersoon. De 

toezichthouder houdt zich aan de op het terrein geldende veiligheidsaspecten. De 

toezichthouder gebruikt zijn wettelijke bevoegdheden als dat nodig is en hij 

houdt zich aan de wettelijk gestelde regels hiervoor. Bijvoorbeeld bevoegdheden 

en regels voor het betreden van plaatsen, het nemen van monsters, etc. De 

toezichthouder toetst de aangetroffen situatie aan regels en legt deze vast in een 

rapport. Tijdens het bezoek kan hij ook bevindingen vastleggen met bijvoorbeeld 

het nemen van monsters en foto’s. Tijdens het bezoek geeft de toezichthouder 

voorlichting over de regels die gelden en hij kan advies geven over niet 

verplichte zaken bijvoorbeeld niet verplichte duurzame maatregelen. Als de 

toezichthouder de controle heeft uitgevoerd bespreekt hij de bevindingen met de 

contactpersoon. De toezichthouder maakt afspraken over herstel van eventuele 

overtreding(en) waarbij de toezichthouder de sanctiestrategie toepast. In 

ernstige gevallen, bijvoorbeeld als de overtreding tot een gevaarlijke of 

hinderlijke situatie leidt of als de overtreding onomkeerbaar is, dan treedt de 

toezichthouder direct op. In minder ernstige gevallen of als alles in orde is dan 

vat de toezichthouder de bevindingen van het controlebezoek samen in een brief 

aan de contactpersoon. Hierbij wordt het ‘vierogenprincipe’ toegepast. De 

juristen of een senior controleren de brieven voordat deze de deur uitgaan. 

Voor wat betreft gerealiseerde bouwwerken, opgerichte bedrijven, gebruik e.d. 

wordt gewerkt met een zgn. ‘loopbriefje’. De toezichthouder brengt het volledig 
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opgemaakte rapport naar de juristen. Deze controleren de rapportage  en zetten 

het ‘loopbriefje’ met bijbehorende bijlagen uit voor advies bij de 

vergunningverleners/ adviseurs. De vergunningverleners / adviseurs bespreken 

de casus in het bouwplanoverleg en zo nodig met de accounthouder van de 

gemeente. Afhankelijk van uitgebrachte advies wordt door de juristen een brief 

opgesteld. Dit kan een voornemen tot handhavend optreden zijn, maar 

bijvoorbeeld ook een afwijzing van het handhavingsverzoek. 

 

Fase 3: Rapportage 

De rapportage met eventuele toegevoegde digitale foto’s, bijlagen etc. dient als 

bewijs. Ook de vervolgafspraken staan er in. De toezichthouder slaat deze 

rapportage na het bezoek op in het digitale informatiesysteem. We bewaren dit 

om de omvang en diepgang van de controle en de gemaakte afspraken met de 

contactpersoon vast te leggen. Het controlerapport is belangrijk voor het 

vastleggen van de handhavingshistorie en voor de bewijsbaarheid in een 

eventueel strafrechtelijk en of bestuursrechtelijk vervolgtraject. Wij kunnen er 

ook mee aantonen dat we voldoen aan onze toezichtstaak als er later onverhoopt 

ergens iets mis gaat. Niet alle rapportages zijn even omvangrijk. Een rapport van 

een hercontrole bevat alleen de aspecten die tijdens de vorige controle 

overtreden waren. Bij periodieke controles van bedrijven bevestigen we de 

resultaten altijd schriftelijk of via e-mail aan de contactpersoon. Bij alle andere 

controles bevestigen we de resultaten alleen schriftelijk of digitaal bij 

overtredingen. In deze brief leggen we ook de afspraken over herstel van de 

overtreding(en) vast. Ook hier wordt het ‘vierogenprincipe’ toegepast. De 

juristen of een senior controleren de brieven voordat deze de deur uitgaan. 
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Bijlage  4 Specifieke soorten toezichtcontroles 
 

Controle tijdens bouw 

Een controle tijdens de bouwfase van een gebouw 

voorbeeld: controle tijdens de bouw van een woning 

 

Opleveringscontrole 

Een controle van een gebouw na het verlenen van een vergunning, ontheffing of 

het indienen van een melding. 

voorbeeld: controle als een bedrijfsgebouw net gebouwd is 

 

Periodieke controle 

Een regelmatig terugkerende controle bij een bedrijf of activiteit 

voorbeeld: een milieucontrole bij een bedrijf 

 

Incidentele controle 

Een controle naar aanleiding van een klacht, melding, of handhavingsverzoek 

voorbeeld: een controle van een bouwwerk na een klacht over bouwen zonder 

vergunning 

 

Aspectcontrole 

Een controle op (alleen) één of enkele onderdelen. 

voorbeeld: een controle van de brandblussers van een bedrijf 

 

Zelfcontrole 

Een controle waarbij we de gecontroleerde zelf een checklist invult om aan te 

geven in hoeverre hij voldoet aan de regels. In aanvulling hierop controleert een 

toezichthouder steekproefsgewijs of de ingevulde checklist klopt. 

voorbeeld: een ondernemer vult zelf een checklist in of hij voldoet aan 

brandveiligheidseisen 

 

Administratieve controle 

Een controle aan de hand van administratieve gegevens en bescheiden zoals 

informatie van de Kamer van Koophandel, overlegde keuringsrapporten, 

certificaten zonder fysieke controle ter plaatse. 

voorbeeld: een controle van het rapport van een bodemonderzoek 

 

Gebiedsgerichte controle 

Controle van een gebied, waarbij toezichthouders door een aangewezen gebied 

rijden waarin wordt gecontroleerd op bepaalde overtredingen. 

voorbeeld: controle van een gebied op onveilig parkeren 

 

Hercontrole 

Controle van een gebouw of activiteit op locatie naar aanleiding van een eerdere 

controle waarbij overtredingen zijn geconstateerd. We kijken of de overtredingen 

zijn gestopt. 
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Bijlage  5 Stappenplan Landelijke 

Handhavingsstrategie 
 

Stap 1: Positionering bevinding in de interventiematrix 

 

 
 

De handhaver bepaalt ten eerste in welk segment van de in figuur 2 opgenomen 

interventiematrix hij de bevinding positioneert door: (1) het beoordelen van de 

gevolgen van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid 

en/of maatschappelijke relevantie en (2) het typeren van de normadressaat. 

 

Ad. 1 

De gevolgen van bevindingen beoordeelt de handhaver als: 

1. vrijwel nihil; of 

2. beperkt; of 

3. van belang – er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding 

maatschappelijke onrust geeft en/of milieuschade, natuurschade, 

waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én 

dier) tot gevolg heeft; of 
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 aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar – onder andere het geval als de 

overtreding maatschappelijke onrust en/of ernstige milieuschade, ernstige 

natuurschade, ernstige waterverontreiniging en/of doden, zieken of 

gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft. 

 

Ad. 2 

De handhaver typeert de normadressaat als: 

A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is 

het gevolg van onbedoeld handelen; of 

B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, 

heeft een onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn 

handelen laten hem koud; of 

C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust 

belemmeren van toezichthouders, er is sprake van 

mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen worden op 

de koop toe genomen, bewust risico nemend; of 

D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel 

uitmakend van een criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, 

oplichting of witwassen. 

 

Bij de typering van de normadressaat kijkt de handhaver dus verder dan de 

bevinding op zich en neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhavingshistorie 

mee in beschouwing. Als de handhaver niet in staat is om de normadressaat te 

typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) het vertrekpunt. 

 

De handhaver bepaalt tot slot of er sprake is van verzachtende of verzwarende 

argumenten. Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix 

gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment 

naar onder verplaatst. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de 

verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. 

Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar 

één verplaatsing op. 

 

Als legalisatie van de bevinding mogelijk is, is dat de aangewezen weg gelet op 

de hieruit voortvloeiende rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Dit laat het 

toepassen van de landelijke handhavingsstrategie en de interventiematrix 

onverlet, omdat er maatregelen nodig kunnen zijn om de overtreding te 

beëindigen en de gevolgen te beperken of weg te nemen. Bij het toepassen van 

de interventiematrix is de mogelijkheid van legalisatie een verzachtende 

omstandigheid. 

 

Er kunnen tot slot omstandigheden zijn om bij een bevinding van handhaven af 

te zien op basis van de in paragraaf 5.3.3. van de in dit beleidsplan beschreven 

gedoogstrategie. Gedogen laat eventuele strafvervolging door het OM overigens 

onverlet.  
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Stap 2: Bepalen verzwarende aspecten 

De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden 

betrokken bij de afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe 

meer verzwarende aspecten, des te groter de reden om naast bestuursrechtelijk 

ook strafrechtelijk te handhaven. Vooral voor bevindingen die na stap 1 in de 

middensegmenten van de interventiematrix zijn gepositioneerd (A4, B3, B4, C2 

en D2), kunnen de verzwarende aspecten reden zijn om naast bestuursrechtelijk 

ook strafrechtelijk op te treden. De volgende verzwarende aspecten worden 

afgewogen: 

1. Verkregen financieel voordeel (winst of besparing). De normadressaat 

heeft door zijn handelen financieel voordeel behaald of financieel voordeel 

halen was het doel. 

2. Status verdachte / voorbeeldfunctie. De normadressaat is: een regionaal 

of landelijk maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon, 

een overheid, een toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende 

instelling, een persoon die een openbaar ambt bekleedt, de eigen 

organisatie. 

3. Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect. Een bestuurlijke boete 

kan waarschijnlijk niet geïnd worden of is waarschijnlijk door de 

normadressaat als (bedrijfs)kosten ingecalculeerd. 

4. Combinatie met andere relevante delicten. Andere handelingen zijn 

gepleegd ter verhulling van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie 

of witwassen. 

5. Medewerking van deskundige derden. De normadressaat is bij zijn 

handelen ondersteund door deskundige derden, zoals 

vergunningverlenende of certificerende instellingen, keuringsinstanties en 

brancheorganisaties. De handhaver moet onderbouwen op grond van 

welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft dat de deskundige derde op 

de hoogte was en/of medewerking heeft verleend aan de geconstateerde 

bevinding(en). 

6. Normbevestiging. Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt 

in het onder de aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm 

bij de branche of bij het bredere publiek. Strafrechtelijke handhaving 

vindt mede plaats in het kader van normhandhaving of normbevestiging 

met het oog op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen. 

Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een grote rol. Als in 

het openbaar, door middel van een onderzoek ter terechtzitting of de 

publicatie van een persbericht bij een transactie of strafbeschikking, 

verantwoording wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten krijgt de 

normhandhaving of normbevestiging het juiste effect. 

7. Waarheidsvinding. Soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van 

opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke 

waarheidsvinding en afdoening aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een 

controle of inspectie aanwijzingen aan het licht brengt dat er meer aan de 

hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten ontoereikend zijn om 

de waarheid aan het licht te brengen. 
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Stap 3: Bepalen of overleg van het bestuur met politie en OM, dan wel 

politie en OM met het bestuur over de toepassing van het bestuurs- 

en/of strafrecht geïndiceerd is 

De handhaver bepaalt of overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of 

strafrecht geïndiceerd is op basis van de beoordeling van de bevinding met de 

interventiematrix (stap 1) en de afweging van verzwarende aspecten (stap 2). 

Dit overleg beoogt een weloverwogen inzet van het bestuursrecht, het bestuurs- 

én strafrecht of alleen het strafrecht. Dit overleg is derhalve 

tweerichtingsverkeer: bestuursrechtelijke handhavers zoeken indien noodzakelijk 

het overleg op met politie en OM en omgekeerd. 

 

Overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht is altijd 

noodzakelijk als de handhaver de bevinding na stap 1 heeft gepositioneerd in de 

middensegmenten (A4, B3, B4, C2, D2 en D1) of zware segmenten (C3, C4, D3 

en D4) van de interventiematrix. Overleg kan ook zinvol zijn bij bevindingen die 

de handhaver weliswaar heeft gepositioneerd in de lichte segmenten van de 

interventiematrix (A1, A2, A3, B1, B2 en C1), maar waarbij er op grond van stap 

2 sprake is van één of meer verzwarende aspecten. 

In situaties waarin een handhavingsinstantie een bestuurlijk strafbeschikking 

milieu (BSBm) oplegt is overleg met het OM niet geïndiceerd en is strafrechtelijk 

optreden door het OM niet aan de orde. 

 

Als de handhaver concludeert dat overleg over de toepassing van het bestuurs- 

en/of strafrecht geïndiceerd is, wordt gehandeld op basis van vooraf tussen 

bestuursrechtelijke handhavinginstanties, politie en OM gemaakte algemene 

afspraken over hun samenspel. Alleen zo kan accuraat en effectief optreden in 

voorkomende gevallen worden gewaarborgd, in het bijzonder als er sprake is van 

spoed en heterdaad. Situaties waarin de vooraf gemaakte algemene afspraken 

niet voorzien, zullen apart door handhavingsinstantie, politie en OM worden 

beoordeeld, in een regulier overleg of door middel van ad hoc overleg als 

snelheid vereist is. Uit het overleg volgt hoe de betreffende bevinding wordt 

opgepakt: alleen bestuursrechtelijk, bestuurs- én strafrechtelijk of alleen 

strafrechtelijk. Het laatste veelal startend met een opsporingsonderzoek onder 

leiding van de Officier van Justitie. 

 

Tenslotte is, afgezien van de interventiematrix, aangifte bij het OM standaard als 

toezichthouders de volgende ernstige bevindingen doen: 

· Situaties waarin bewust het toezicht onmogelijk wordt gemaakt, zoals het 

weigeren van toegang, intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging 

van bewijs en poging tot omkoping. 

· Situaties waarin de toezichthouder constateert dat er opzettelijk mensen 

in gevaar worden gebracht, door onder andere: sabotage, vernieling of 

het bewust verstrekken van verkeerde informatie. 
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Stap 4: Optreden met de interventiematrix 

De landelijke handhavingsstrategie gaat uit van het in principe zo licht mogelijk 

starten met interveniëren gericht op herstel en het vervolgens snel inzetten van 

zwaardere interventies als naleving uitblijft. De handhaver gebruikt de 

interventiematrix van figuur 2 daarbij als volgt: 

1. De handhaver kijkt naar de interventies in het segment van deze 

interventiematrix waarin hij de bevinding eerder met behulp van stap 1 

heeft gepositioneerd. 

2. De handhaver kiest voor de minst zware (combinatie) van de in het 

betreffende segment opgenomen interventies, tenzij de handhaver 

motiveert dat een andere (combinatie van) interventie(s) in de 

betreffende situatie passender is. 

De interventies in de (segmenten van de) matrix lopen van beneden naar boven 

op in zwaarte. Hieronder staan alle interventies van licht naar zwaar toegelicht. 

 

Waar in de matrix van figuur 3 ‘PV’ staat betreft het de middelzware en zware 

segmenten die in stap 3 zijn afgestemd tussen handhavingsinstantie en OM. Als 

in overleg is besloten dat het OM niet optreedt, zijn er in deze situaties de in 

figuur 3 aangegeven op herstel en/of op bestraffing gerichte bestuursrechtelijke 

interventies om te overwegen, en ook de BSBm als strafrechtelijke interventie. 

 

De handhaver zet de betreffende (combinatie van) interventie(s) in totdat sprake 

is van naleving. Als naleving binnen de door de handhaver bepaalde termijn 

uitblijft, pakt de handhaver direct door, door middel van het inzetten van een 

zwaardere (combinatie van) interventie(s). In algemene zin geldt voor termijnen 

het volgende: 

 Gedragsvoorschriften dienen direct in acht genomen te worden. 

Hiervoor dient geen of hooguit een zeer korte termijn te worden 

gesteld om de overtreding te beëindigen en/of herhaling ervan te 

voorkomen. 

 In alle andere gevallen – waaronder ook plannen of voorzieningen 

waarvoor investeringen vereist zijn – geldt: hoe urgenter de situatie 

des te korter de termijn. Daarbij rekening houdend met de technische 

en organisatorische realiseerbaarheid in die termijn. 

 

Het optreden in stap 4, zoals tot nu toe beschreven, heeft betrekking op gedane 

bevinding(en) die op grond van de interventiematrix worden aangepakt. 

Uiteraard kunnen handhavingsinstanties aanvullend ook hun toezichtstrategie bij 

het betreffende bedrijf als zodanig aanpassen, in de zin van bijvoorbeeld het 

verhogen/verlagen van de toezichtfrequentie, het initiëren van de herijking van 

de vergunningensituatie, etc. 
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Toelichting op interventiematrix 

 

Bestuursrecht herstellend 

Aanspreken/informeren 

Aanspreken/informeren is een informele interventie (geen wettelijke basis) naar 

aanleiding van een inspectie die ertoe moet leiden dat de normadressaat naleeft 

of in staat is na te leven. Aanspreken/informeren gebeurt mondeling, door het 

verstrekken van schriftelijke informatie of door verwijzing naar websites. 

Aanspreken/informeren is vooral aan de orde bij goedwillende normadressaten 

die onbedoeld niet naleven en die gemotiveerd zijn de niet naleving zo snel 

mogelijk zelf op te lossen. 

 

Waarschuwen – brief met hersteltermijn 

Waarschuwen betekent dat de normadressaat naar aanleiding van een inspectie 

een waarschuwingsbrief ontvangt. Daarin is opgenomen welke maatregelen of 

voorzieningen getroffen moeten worden om na te leven en binnen welke 

(redelijke) termijn. In de brief staat ook dat de handhavingsinstantie 

verdergaande bestuursrechtelijke interventies zal nemen (last onder dwangsom 

(LOD), last onder bestuursdwang (LOD), als blijkt dat de in de 

waarschuwingsbrief opgenomen maatregelen of voorzieningen niet zijn 

getroffen na het verstrijken van de termijn. 

 

Bestuurlijk gesprek 

Een bestuurlijk gesprek met (de leiding van) de normadressaat in kwestie is 

een aanvullende escalerende interventie op waarschuwen. 

 

Verscherpt toezicht 

Verscherpt toezicht als interventie betreft het naar aanleiding van een inspectie 

meer of intensiever toezicht houden op de normadressaat. Een bestuurlijk 

gesprek zal hier vaak aan vooraf gaan. Verscherpt toezicht moet worden 

aangekondigd, als ook onder welke voorwaarden het verscherpt toezicht weer 

zal worden opgeheven. 

 

Last onder dwangsom – LOD (zie bijlage 7). 

 

Last onder bestuursdwang – LOB (zie tevens bijlage 7) 

Voor de last onder bestuursdwang gelden dezelfde zorgvuldig te doorlopen 

stappen als voor de last onder dwangsom. Ook hier kan, bijvoorbeeld in 

spoedeisende situaties, van deze stappen worden afgeweken: 

1. Bestuurlijke waarschuwing, dat wil zeggen: het bekend maken van het 

voornemen om een last onder bestuursdwang op te leggen met een 

hersteltermijn plus de termijn om zienswijzen bekend te maken. Indien 

niet tijdig hersteld: 

2. Sanctiebeschikking, dat wil zeggen: het opleggen van een last onder 

bestuursdwang met een hersteltermijn. Indien niet tijdig hersteld: 

3. Uitvoeren bestuursdwang. 
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Tijdelijk stilleggen 

Tijdelijk stilleggen betekent dat activiteiten of voertuigen als gevolg van de 

overtreding tijdelijk worden stilgelegd, tot de overtreding is hersteld en van 

naleving sprake is. Er kan aanleiding zijn om bij tijdelijk stilleggen beleid en/of 

politiek te informeren. Tijdelijk stilleggen kan onder de LOB vallen.  

 

Bestuursrecht bestraffend  

Bestuurlijke boete (zie bijlage 7) 

Het opstellen van het boeterapport gebeurt door de BOA, maar de 

kennisgeving, beschikking en inning gebeuren door het boetebureau (o.a. 

CJIB). De maxima en bandbreedtes van boetebedragen zijn veelal vastgelegd in 

de wetgeving. Een belangrijk verschil met de BSBm (zie hierna) is dat bezwaar 

en beroep bij het bestuursorgaan dienen te worden aangetekend, terwijl de 

normadressaat tegen de BSBm in verzet kan komen bij het OM. 

 

Schorsen of intrekken vergunning (zie bijlage 7) 

 

Strafrecht 

Bestuurlijke strafbeschikking milieu - BSBm  

De bestuurlijke strafbeschikking milieu is een op het strafrecht (artikel 257ba 

Wetboek van Strafvordering) gebaseerde interventie die daartoe bevoegde 

handhavingsinstanties zonder tussenkomst van het OM kunnen opleggen. Voor 

feiten uit het zogenoemde ‘Feitenboekje Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu- en 

Keurfeiten’ wordt een combibon uitgeschreven (geldboete) die ter afdoening 

wordt gezonden aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De BSBm kan 

los van (óf óf), parallel met (én én) of volgtijdelijk aan (eerst…dan…) op herstel 

gerichte interventies worden ingezet.  

De BSBm is bedoeld voor relatief eenvoudige overtredingen, waarbij er over de 

schuldvraag geen twijfel bestaat. Als geen BSBm kan worden uitgevaardigd is in 

veel gevallen overleg met het OM noodzakelijk. 

 

Proces-verbaal (zie bijlage 7) 

BOA’s die een strafbaar feit vermoeden of constateren, kunnen een PV 

opmaken. Dit optreden valt onder het strafrechtelijk optreden dat in deze 

landelijke handhavingsstrategie is geregeld. Een PV is de basis voor het verdere 

optreden van het OM dat kan leiden tot sancties als: een geldboete, een 

werkstraf, een gevangenisstraf, ontneming van wederrechtelijk verkregen 

voordeel, publicatie van het vonnis, stillegging van de onderneming en 

verbeurdverklaring. 

 

Stap 5: Vastlegging 

De doorlopen stappen en genomen beslissingen worden verifieerbaar en 

transparant vastgelegd volgens de binnen de gemeente geldende 

administratieprocedures en -systemen, zodanig dat hieruit kan worden afgeleid 

dat is voldaan aan: het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

verbod van willekeur en het verbod van misbruik van bevoegdheid. 
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Bijlage  6 Overzicht nalevingsstrategie 
 

Strategie Doel Instrumenten Hoe 

Preventie-

strategie 

Bewustwording 

inwoners en 

ondernemers 

Communicatie en  

Voorlichting 

- Website gemeente 

- Huis- aan huisbladen 

- Voorlichtingsbijeenkomsten 

Zelfcontrole - Convenanten met branches 

- Certificering 

- Keurmerk 

Toezicht-

strategie 

Inzicht geven 

in wijze 

waarop 

gemeente 

toezicht houdt 

Programmatisch 

toezicht 

 

- Structureel op basis van 

vergunningen en 

uitvoeringsprogramma 

Integraal toezicht 

 

- In overleg met andere 

toezichthoudende 

organisaties 

Vrije veld toezicht 

 

- Op basis van eigen 

waarnemingen, klachten 

en verzoeken 

Zelftoezicht  

 

- Checklist voor bedrijven 

- Bevorderen gebruik 

standaard registratie 

instrumenten 

- Gecertificeerde controles 

Sanctie-

strategie 

Aangeven hoe 

gemeente 

optreedt bij 

overtredingen 

Bestuursrechtelijk 

(gericht op 

herstellen 

overtreding) 

 

- Last onder dwangsom 

- Bestuursdwang 

- Intrekken vergunning  

- Bestuurlijke boete 

- Mediation 

Strafrechtelijk 

(gericht op 

bestraffen 

overtreder) 

- Bestuurlijke 

strafbeschikking 

- Proces Verbaal 

Gedoog-

strategie 

Voorwaarden 

waaronder 

gemeente niet 

optreedt tegen 

overtreding 

Gedoogbeschikking - Alleen in bepaalde gevallen 

en bij uitzondering 

- Alleen bij overgang of 

overmachtsituaties 

- Uitsluitend schriftelijk en 

tijdelijk 

 
  



  

 

 

84/105 

 

 

Bijlage  7 Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte 

dwangsom Ouder-Amstel, 2017 
 

Inleiding 
Op grond van artikel 125 Gemeentewet jo. Artikel 5:21 en 5:32 van de 

Algemene wet bestuursrecht heeft een bestuursorgaan de bevoegdheid om 

handhavend op te treden in de vorm van een last onder dwangsom. Een last 

onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie. Een herstelsanctie is 

gedefinieerd in artikel 5:2 van de Awb: een bestuurlijke sanctie die strekt tot het 

geheel of gedeeltelijk ongedaan maken van een overtreding, tot het voorkomen 

van herhaling van overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de 

gevolgen van een overtreding.  

 

De inhoud van een last onder dwangsom bestaat uit een aantal elementen 

(artikel 5:32a en 5:32b Awb) en moet voldoen aan een aantal eisen.  

De te nemen herstelmaatregelen  

Een termijn (bij een last tot het voorkomen van verdere overtreding of tot 

ongedaan maken van een overtreding)  

De dwangsom. De dwangsom is of een bedrag ineens, of een bedrag per 

tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd dan wel een bedrag per overtreding 

van de last.  

Vaststellen maximumbedrag waarboven geen dwangsommen meer worden 

verbeurd.  

Dwangsom in redelijke verhouding tot enerzijds de zwaarte van het door de 

overtreding van het wettelijk voorschrift geschonden belang en anderzijds de 

beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging.  

 

Een bestuursorgaan komt bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en 

het maximum van het te verbeuren bedrag een ruime mate van beleidsvrijheid 

toe. De hoogte van de dwangsom kan en moet op de ernst van de overtreding 

worden afgestemd. (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te 

gaan of te voorkomen (effectiviteit).  

 

Deze beleidsregels hebben betrekking op het bepalen van de termijnen en de 

hoogte van de dwangsom bij veelvoorkomende overtredingen op het gebied van 

omgevingsrecht en de bijzondere wetten. (Wabo, Wet milieubeheer, Wet 

bodembescherming, Bouwbesluit 2012), Drank- en Horecawet, Algemene 

plaatselijke verordening Ouder-Amstel. 
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Handhavingsmiddelen 
Last onder dwangsom  

In beginsel zal gekozen worden voor een last onder dwangsom. Een last onder 

dwangsom is een herstelsanctie die strekt tot geheel of gedeeltelijk herstel van 

de overtreding en die de verplichting inhoudt tot betaling van de geldsom indien 

de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.  

 

Last onder bestuursdwang 

Een last onder bestuursdwang is een herstelsanctie die inhoud een last tot geheel 

of gedeeltelijk herstel van de overtreding en de bevoegdheid van het 

bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen indien de 

last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. Een last onder bestuursdwang is een van 

de vormen van handhaving die wordt ingezet in het geval van de Wet Damocles 

of de Wet Victoria wanneer een pand gesloten wordt.  

 

Spoedeisende bestuursdwang 

Bij het opleggen van spoedeisende bestuursdwang wordt zoveel mogelijk de 

normale bestuursdwangprocedure gevolgd met een aangepaste (zeer) korte 

begunstigingstermijn. In voorkomende acute gevallen of onomkeerbare situaties 

kan bestuursdwang mondeling worden aangezegd en meteen worden 

geëffectueerd. Naderhand dient de bestuursdwang alsnog op schrift te worden 

gesteld en bekend te worden gemaakt. Hieronder staan enkele voorbeelden 

genoemd: 

 Levensbedreigende situaties (bijvoorbeeld bij brand/instortingsgevaar); 

 Brandgevaarlijke situaties die acuut levensbedreigend kunnen zijn; 

 Illegale lozingen en andere ernstige milieubedreigende situaties; 

 Het stilleggen van de bouw in geval van illegale bouw of onvoorziene 

veiligheid- of 

 gezondheidssituaties tijdens vergunde bouwwerkzaamheden; 

 Aantasting van monumentale waarden; 

 Illegale grondbewerking; 

 Bedreiging van de openbare orde; 

 Illegale sloop (bijvoorbeeld met asbest) of onvoorziene veiligheid- of 

 gezondheidssituaties tijdens vergunde sloopwerkzaamheden. 

 

Preventieve last onder bestuursdwang of dwangsom 

Als er sprake is van een klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te 

verwachten overtreding van een concreet bij of krachtens de wet- en regelgeving 

gesteld voorschrift kan een preventieve last onder bestuursdwang of dwangsom 

worden opgelegd. Daarbij is van belang dat die overtreding in de beschikking kan 

worden omschreven met die mate van duidelijkheid die uit een oogpunt van 

rechtszekerheid ten aanzien van handhavingsbeschikkingen is vereist. 

 

Intrekken vergunning 

Een eerder verleende vergunning of ontheffing kan ingetrokken worden als 

sanctie op onrechtmatig gedrag van een houder van een beschikking. Intrekking 

is slechts mogelijk op grond van verschillende wet- en regelgeving waarvoor het 
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college of de burgemeester bevoegd gezag is. Te denken valt hierbij aan het 

verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of het niet nakomen van de 

aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen. In 

sommige gevallen zijn nog aanvullende handhavingsmaatregelen nodig in de 

vorm van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Verder kan 

een vergunning worden ingetrokken om leed toe te voegen (bestraffende 

sanctie). Dit kan onder meer het geval zijn als een horecaondernemer 

doelbewust de exploitatievergunning overtreedt. De situatie waarin van de 

intrekkingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt is dermate casuïstisch dat deze 

per situatie wordt beoordeeld. Op grond van de Wabo kan een vergunning voor 

de activiteit bouwen worden ingetrokken wanneer 26 weken geen gebruik wordt 

gemaakt van de vergunning.  

 

Sluiten van de inrichting 

De burgemeester heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid een horeca-inrichting 

(tijdelijk) te sluiten vanwege verstoring van de openbare orde. Zaken die 

gerelateerd zijn aan verstoring van de openbare orde en die afzonderlijk niet tot 

een sanctie kunnen leiden, kunnen bij deze maatregel samen worden genomen. 

 

Bestuurlijke strafbeschikking 

Wanneer het gaat om ongewenste situaties (kleine overtredingen in de openbare 

ruimte op basis van de APV en Afvalstoffenverordening), kan een financiële 

prikkel preventief kan werken. De beschikking is niet bedoeld om hiermee een 

overtreding te beëindigen. Een belangrijk verschil met bestuurlijke boete is dat 

de oplegging en inning bij de bestuurlijk strafbeschikking via het CJIB loopt en 

deze onder het strafrecht valt. 

De bestuurlijke strafbeschikking kan alleen in aangewezen gevallen worden 

opgelegd. 

In deze gevallen is geen bestuurlijke boete meer mogelijk. 

 

Kennisgeving van bekeuring 

Een BOA kan een kennisgeving van bekeuring opmaken. 

 

Beschikking in het kader van Wet Mulder 

Voluit heet de betrokken wet de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften. Tegen de beschikking staat bezwaar en daarna beroep 

open. 

Administratieve afhandeling wordt door het CJIB verzorgd. In een aantal 

gevallen, voornamelijk kleine verkeersovertredingen, is een BOA bevoegd om 

een beschikking op basis van de Wet Mulder op te leggen. Voor de overige zaken 

treedt de politie hiertegen op. 
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Werkwijze 
De hoogtes van de dwangsommen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte 

van de overtreding. Een redelijke termijn is een termijn die een overtreder 

redelijkerwijs nodig heeft om de overtreding ongedaan te maken. Zo zal de 

aanschaf van een tijdschakelaar (energiebesparende maatregel) veel minder tijd 

vergen dan het laten keuren van een brandmeldinstallatie. In dat laatste geval 

moet rekening gehouden worden met een eventuele offerte- en 

opdrachtverstrekking, alvorens de brandmeldinstallatie daadwerkelijk kan 

worden gekeurd. De overtreder dient echter zelf ook rekening te houden met 

terugkerende afspraken zodat hij hiervoor onderhoudscontracten voor kan 

afsluiten. Indien na het verstrijken van de termijn uit de vooraankondiging 

dwangsom is verstreken, zal een dwangsom worden opgelegd waarin een 

begunstigingstermijn is opgenomen. Een last onder dwangsom kan onder 

voorwaarden ook preventief ter voorkoming van een overtreding worden 

opgelegd.  

 

Termijnstellingen  

De termijnstellingen in de schema’s worden niet alleen gehanteerd in de last 

onder dwangsom of bestuursdwang, maar ook in de schriftelijke waarschuwingen 

die daaraan vooraf gaan.  

 

Dwangsom verbeurd  

Indien de bedragen uit het schema worden gehanteerd en de dwangsommen 

verbeurd zijn, kan hierna een nieuwe last onder dwangsom worden opgelegd.  

 

Dwangsombedragen in geval van recidive 

In geval van herhaling van de overtredingen wordt een extra toeslag opgelegd 

bij een volgende last onder dwangsom. Recidive geldt als dezelfde overtreder 

binnen vijf jaar na de opgelegde last onder dwangsom dezelfde overtreding 

opnieuw begaat. Deze bedraagt 50% bij de eerste herhaling en 100% bij 

meerdere herhalingen. Als deze herstelsanctie ondanks herhalingen niet werkt, 

wordt gekozen voor een last onder bestuursdwang.  

 

Invorderingsproces7 

1. De overtreder verbeurt de bedragen van rechtswege na het verstreken van 

de begunstigingstermijn. De verbeurde dwangsom moet vervolgens binnen 

zes weken worden betaald. Artikel 5:33 Awb.  

2. Indien de dwangsom niet tijdig wordt betaald is er sprake van verzuim 

(artikel 4:97 Awb). Vanaf dat moment kan wettelijke rente worden 

gerekend. 

3. Nadat zes weken zijn verstreken nadat de dwangsom is verbeurd en het 

dwangsombedrag niet is betaald, moet voor de invordering van de 

dwangsombedragen een invorderingsbeschikking worden opgelegd. 

                                                
7 Voor Kostenverhaal bestuursdwang geldt bijna hetzelfde proces.  

 



  

 

 

88/105 

 

 

(artikel 5:37 Awb). (Ook vatbaar voor bezwaar/ beroep). Binnen zes 

weken dient er te worden betaald.  

4. Indien ook wettelijke rente in rekening wordt gebracht, moet hiervoor ook 

een rentebeschikking worden opgelegd (artikel 4:99 Awb). (Ook vatbaar 

voor bezwaar/ beroep.)  

5. Indien de overtreder ondanks de invorderingsbeschikking niet betaalt, 

volgt een aanmaning (artikel 4:132  e.v. Awb). 

6. Indien ook na de aanmaning niet wordt betaald, volgt een dwangbevel 

(inzetten deurwaarder; artikel 4:114 e.v. Awb). (Ook vatbaar voor 

bezwaar en beroep).  

7. Uitstel van betaling kan alleen bij beschikking worden verleend. (artikel 

4:94 Awb). Ook hiertegen staat bezwaar en beroep open. Er kan een 

zekerheidsstelling, bijvoorbeeld bankgarantie worden geëist.  

 

 

Sanctiestrategie 
Bij bestuursrechtelijke handhaving kiest het college, respectievelijk de 

burgemeester van Ouder-Amstel, waar mogelijk, voor het opleggen voor een last 

onder dwangsom. In die gevallen waarin het belang dat het betrokken voorschrift 

beoogd te beschermen zich verzet tegen de bestuurlijke sanctie van een last 

onder dwangsom wordt daar niet voor gekozen. Dit kan zich bijvoorbeeld 

voordoen wanneer acuut gevaar optreedt of sprake is van onveilige situaties en 

de hoogte van een dwangsom onvoldoende effect heeft of zal hebben. In 

onderstaande schema’s wordt beschreven hoe bij overtredingen van de Wet 

milieubeheer respectievelijk overtredingen van Bouwen, brandveilig gebruik en 

strijdig gebruik bestemmingsplan wordt omgegaan.  

 
Sanctiestrategie Wet milieubeheer  

 

 
 
Toelichting sanctiestrategie overtredingen van de Wet milieubeheer 

Wanneer tijdens het toezicht een overtreding wordt geconstateerd worden in 

overleg met de overtreder afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen de 

overtreding beëindigd moet zijn. Dit wordt bevestigd in een brief; de 

zogenaamde ambtelijke waarschuwing. Na deze termijn wordt een eerste 

hercontrole uitgevoerd. Als bij deze controle blijkt dat de overtreding niet 

ongedaan is gemaakt zal een tweede termijn worden gegeven middels een 

bestuurlijke waarschuwing (voornemen handhavend optreden). Wanneer bij de 

tweede controle blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, wordt in 

beginsel last onder dwangsom opgelegd. 
 

Overtreding eerste 
controle: ambtelijke 

waarschuwing

Overtreding bij eerste 
hercontrole: 
bestuurlijke 

waarschuwing

Overtreding bij 
tweede 

hercontrole:  
bestuurlijke 

sanctie
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Sanctiestrategie Bouwen, Brandveilig gebruik en strijdig gebruik 

bestemmingsplan 

 
 
Toelichting: sanctiestrategie overtredingen bouwregelgeving, brandveilig gebruik 

en overtredingen van het bestemmingsplan  

Wanneer tijdens het toezicht een overtreding wordt geconstateerd wordt in 

beginsel een termijn gegeven waarbinnen de overtreding ongedaan gemaakt 

dient te worden middels een bestuurlijke waarschuwing (voornemen handhavend 

optreden). Wanneer bij de hercontrole blijkt dat de overtreding nog steeds 

voortduurt, zal in beginsel handhavend worden opgetreden. 

Overtreding eerste controle:

bestuurlijke waarschuwing
Overtreding bij hercontrole: 

bestuurlijke sanctie
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Tabel 1: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 
 
Wettelijke grondslag Omschrijving  Categorie  Afmetingen  Hoogte dwangsom 

ineens of per 

tijdseenheid  

(wordt dan 

vermeld) 

Maximum  Begunstigingstermijn  

Artikel 2.1. eerste lid 

aanhef en onder a Wabo  

Of  

 

Artikel 2.3 Wabo 

Bouwen bouwwerk – 

vergroten bouwwerk 

zonder  

of  

In afwijking 

omgevingsvergunning  

 

     

       

  Licht  Max 10m2  Zo nodig stilleggen 

werkzaamheden +  

€ 1.500 ook bij 

doorbreking 

stillegging 

 Min. 6 weken 

  Matig  Max 30m2  Zo nodig stilleggen 

werk +  

€ 5000  

ook bij doorbreking 

stillegging 

 Min. 6 weken 

  Ernstig  Max 50m2  Zo nodig Stilleggen 

werkzaamheden +  

€ 7.500 

ook bij doorbreking 

stillegging 

 Min. 8 weken  
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  Buitencategorie  > 50m2 Zo nodig Stilleggen 

werkzaamheden +  

€ 15.000  

ook bij doorbreking 

stillegging 

 Min. 8 weken  

       

Artikel 2.1. eerste lid 

aanhef en onder b van de 

Wabo  

Het uitvoeren van een 

werk of van 

werkzaamheden waarin 

dat bij een 

bestemmingsplan, 

beheersverordening, 

exploitatievergunning 

is bepaald 

  €  5.000 ineens   Minimaal 8 weken 

       

Artikel 2.1. eerste lid 

aanhef en onder c van de 

Wabo 

Strijdig gebruik 

Bestemmingsplan, 

beheersverordening 

     

  Licht  Max 20m2 €1.000   Min. 8 weken  

  Matig Max 30m2  €1.500  Min. 8 weken  

  Ernstig  Max 100m2 €2.500  Min. 8 weken  

  Buitencategorie  >100m2  € 5.000  Min. 8 weken  

  Arbeidsmigranten8   €10.000 ineens    

  Permanente 

bewoning 

recreatiewoning, 

bijgebouw, 

 €  5.000 ineens   

Artikel 2.1 eerste lid 

aanhef en onder d van de 

Zonder 

omgevingsvergunning of 

  € 10.000 per maand 

(max € 100.000)  

  

                                                
8 Te allen tijde worden afspraken gemaakt over tijdelijke oplossingen die in het kader van de veiligheid genomen moeten worden gedurende de 

begunstigingstermijn. 
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Wabo in samenhang met 

Bouwbesluit 2012  

melding brandveilig 

gebruik een bouwwerk in 

gebruik nemen 

       

Artikel 2.1. eerste lid 

aanhef en onder e van de 

Wabo 

Zonder 

omgevingsvergunning een 

milieu inrichting oprichten, 

veranderen of in werking 

hebben  

  € 10.000 per maand 

(max € 100.000)  

  

       

 

 
 

Tabel 2: Bouwbesluit 2012 

Te allen tijde worden afspraken gemaakt over tijdelijke oplossingen die in het kader van de veiligheid genomen moeten worden gedurende de 

begunstigingstermijn.  

 

 
Wettelijke grondslag Omschrijving  Hoogte dwangsom 

ineens of per 

tijdseenheid  

(wordt dan vermeld) 

Maximum  Begunstigingstermijn  

Bouwbesluit 2012 Brandweerlift wordt niet 

onderhouden 

€ 2.000 ineens   3 maanden  

Bouwbesluit 2012  Verbod op roken en vuur 

wordt genegeerd 

€ 2.000 ineens   Direct 

Bouwbesluit 2012  Oneigenlijk gebruik / in 

slechte staat verkerende 

elektrische-, verbrandings- 

en verwarmingsinstallatie 

€ 2.000 ineens   1 maand 
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Bouwbesluit 2012 Opstelling inventaris 

voldoet niet/ geen 

opstellingsplan aanwezig 

€ 500 ineens  Direct 

Bouwbesluit 2012  Vereiste 

brandslangshaspels/ 

draagbare kleine 

blusmiddelen en 

blusleiding niet aanwezig / 

werking onvoldoende 

gegarandeerd 

€ 1.000 ineens    2 weken  

Bouwbesluit 2012 Deuren met brand- en/of 

rookwerende functie niet 

zelfsluitend 

€ 1.000 ineens   2 maanden  

Artikel 2.84 van het 

Bouwbesluit 2012 

WBDBO = weerstand bij 

branddoorslag) is 

onvoldoende. 

Subbrandcompartiment is 

te groot 

€ 2.000 ineens   3 maanden  

Artikel 2.17 Bouwbesluit 

2012 

Loopafstanden binnen 

rookcompartiment te lang 

€  2.000 ineens   3 maanden  

Artikel 2.94 Bouwbesluit 

2012 

Materiaal wanden, 

plafonds en beloopbaar 

vlak voldoet niet  

€  3.000 ineens   3 maanden  

Bouwbesluit 2012 Materiaal gordijnen en 

versieringen en of hoogte 

en bevestiging voldoen 

niet  

€ 1.000 ineens   1 maand  

Bouwbesluit 2012 Onvoldoende vluchtroutes €  2.000 ineens   1 maand 

Bouwbesluit 2012 Tijdsduur tot bezwijking bij 

brand is onvoldoende 

€ 2.000 ineens   3 maanden  

Bouwbesluit 2012 Vereiste rook- en 

warmteafvoer niet 

€ 2.500 ineens   3 maanden  
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aanwezig/ werking 

onvoldoende gegarandeerd 

Bouwbesluit 2012  Constructieve veiligheid 

muv zeer eenvoudige 

constructies 

€ 10.000 - € 50.000 

ineens  

  

Bouwbesluit 2012 Geen logboek van 

brandbeveiligingsinstallatie

s aanwezig / bijgehouden 

€ 500 ineens   2 maanden  

Bouwbesluit 2012 / 

Bouwverordening / 

Woningwet  

Veiligheid of gezondheid 

bij bouwen, slopen of 

gebruik bouwwerk 

€ 2.000 ineens    

Bouwbesluit 2012 Bereikbaarheid 

hulpverleningsvoertuigen 

onvoldoende 

€ 2.000 ineens   1 maand 

Artikel 6.30 Bouwbesluit 

2012  

Bluswatervoorziening 

onvoldoende 

€ 2.000 ineens   3 maanden 

Bouwbesluit 2012  Brandbare en /of 

brandgevaarlijke stoffen 

aanwezig 

€ 5.000 ineens   1 maand 

Bouwbesluit 2012 Meer dan maximum aantal 

personen  

€ 1.000 ineens   Direct 

Artikel 7.16 Bouwbesluit 

2012 

Klemmende nooddeur, 

geblokkeerde nooduitgang, 

onbereikbare/ 

geblokkeerde brandblusser 

waardoor situatie bij 

redden van personen bij 

brand wordt bemoeilijkt 

€ 1.500 per 

overtreding 

 2 weken;  

Artikel 7.12 Bouwbesluit 

2012 

Nooddeur voorzien van 

slot met sleutel / 

afsluitbaar 

€  2.500 per deur  2 weken  
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Artikel 6.31 Bouwbesluit 

2012 

Blusmiddelen niet 

aanwezig/ niet voldoende  

€ 500 per 

ontbrekende/ niet 

werkende brandblusser 

 2 weken  

Artikel 1.16 Bouwbesluit 

2012  

Brandmeldinstallatie niet 

voorzien van geldig 

certificaat als bedoeld in 

Regeling 

brandmeldinstallaties 2002 

€ 5.000 ineens  10 weken  

Artikel 1.16 Bouwbesluit 

2012  

Geen noodpictogram 

aanwezig 

€ 500 per ontbrekend 

noodpictogram 

 2 weken  

 

 
Tabel 3: Milieubescherming 

 
Lekbak vertoont gebreken  Wm Hoog € 1750  1-3 maanden  

Ondergrondse tank niet gesaneerd Wm Hoog € 2500  3 maanden  

Water sludge controle niet uitgevoerd Wm Hoog €500 per 

overtreding 

1 maand 

PGS 30 overtreden  Wm Hoog €1750  1 maand 

Verkennend bodemonderzoek niet 

uitgevoerd 

Wm Hoog €1000 per week 

(max 10 x)  

1 maand 

Geen certificaat vloer Wm Laag € 1000 ineens  1 maand 

Geen vloeistofdichte vloer of lekbak 

aanwezig 

Wm/ Wbb Hoog € 1750 ineens  1-3 maanden  

Lekke leidingen vertonen 

bodemvervuiling spoedeisend 

Wm/ Wbb Hoog Last onder 

bestuursdwang 

1 week  

Keuring tank niet (tijdig) uitgevoerd Wm/ Wbb Laag € 350 per week max 

10x 

2 weken  

Permanente bewoning Het Korte eind Wabo  Hoog €5.000 ineens 1 maand  
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Geen hemelwaterbescherming of 

gecontroleerde afvoer aanwezig  

Wm Hoog € 1750 ineens 1-3 maanden  

Geen vloeistofdichte vloer rondom 

afleverzuil  

WM Hoog € 1.000 ineens 1 maand 

Geen grondwatermonitoring Wm Hoog  €1750 ineens 1 maand 

Keuring vloer ontbreekt Wm Laag €1000 ineens 1-3 maanden  

     

Nul- en eindsituatie niet uitgevoerd Wm Hoog €1750 per week max 

10x 

3 maanden  

Nieuw geval van bodemverontreiniging 

ikv zorgplicht Wet bodembescherming 

niet gemeld 

Wm Hoog €1750 per week max 

10x 

1 maand  

Opslag vaste mest niet op mestdichte 

plaat 

Wm Laag € 1500 ineens 3 maanden  

Stoffen in bodem brengen vervuilend en 

spoed vereist 

Wm/Wbb Hoogste  Last onder 

bestuursdwang  

1 week  

Tank niet boven lekbak  Wm  Hoog €1000 ineens  2 maanden  

Tank niet tegen aanrijden beschermd Wm  Laag € 1000 ineens 1 maand  

Vereiste brandweeringang niet 

aanwezig/ werking onvoldoende 

gegarandeerd 

Bouwbesluit 

2012 

Hoog € 2.000 ineens 1 maand 

Vloer of lekbak niet bestand tegen 

chemische werking stof 

Wm Hoog € 1750 ineens 1-3 maanden  

Vaatwerk/ accu’s niet in lekbakken Wm Gemiddeld  €  500 ineens 1 maand 

In werking zonder omgevingsvergunning 

milieu geen aanvraag geen opzet 

Wm/ Wabo  Hoog € 1000 per dag 

maximaal € 50.000 

2 maanden  

In werking zonder vergunning, geen 

aanvraag, geen aanvraag willen doen  

WM  Hoogste Last onder 

bestuursdwang – 

sluiting 

1 week  

Constructie onvoldoende brandwerend Wm/ 

Bouwbesluit  

Hoog € 2500 ineens 1-3 maanden  
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Opslag gevaarlijke stoffen niet conform 

voorschriften  

Wm Hoog  € 2500 ineens 1 maand  

Onveilige opstelling gasflessen Wm Hoog € 50 per fles per dag 

max 10x 

1 week  

Keuringstermijn gasfles verlopen Wm   Hoog €100 per fles per 

week max 10x 

1 week of direct 

verwijderen.  

Handelen in afwijking van melding Wm  Wm Gemiddeld  € 1000  2 weken – 2 maanden  

Inrichting in oprichting zonder melding  Wm Gemiddeld € 1000 ineens  4 weken  

Ontbreken logboek koelinstallatie Wm Gemiddeld € 500 ineens  1 maand 

Voorschriften stankhinder niet naleven  Wm Hoog  € 1750 per week 

max 10x  

1 maand  

Overschrijding geluidsniveau incidenteel  Wm Gemiddeld € 500 per 

overtreding max 10x 

2 weken  

Overschrijding geluidsniveau structureel  Wm Hoog 1000 per dag max 

10x 

1 week  

Overlast in werking buiten vergunde / 

gemelde uren 

Wm Hoog 1000 per 

overtreding max 10x 

1 dag  

 

 
Tabel 4: Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 
Veel overtredingen van de APV Ouder-Amstel worden strafrechtelijk aangepakt. De overtreder ontvangt een zogenaamde bestuurlijke strafbeschikking en dient het 

bedrag te voldoen middels de factuur die hij vanwege het CJIB ontvangt. Voor een aantal artikelen op basis van de APV ligt bestuurlijke handhaving meer voor de 

hand. Dit schema bevat dan ook niet alle artikelen uit de APV. 

 
Omschrijving  Overtreding  Toezichthouder

s/ Buitendienst 

Herstelsanctie  Standaard 

begunstigingstermijn  

Hoogte dwangsom  

      

      

Uitweg zonder melding/ uitweg 

indien verboden door college 

APV (2:11) Toezichthouders   € 5.000 ineens  
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Evenement zonder vergunning APV (2:27) Toezichthouders/ 

BOA 

  € 2.000 – 10.000 ineens 

(afhankelijk van grootte 

evenement) 

Horecabedrijf zonder 

exploitatievergunning 

APV (2:30) Toezichthouders  Voornemen last 

onder dwangsom  

 € 7.500 ineens  

Horeca sluitingstijd APV (2:32) Politie/ 

Toezichthouders 

  € 1.500 ineens  

Aanwezigheid gesloten 

horecabedrijf 

APV (2:34) Politie/ BOA 

 

   

      

      

Speelgelegenheid exploiteren  APV (2.40)  Toezichthouders   € 5.000 ineens 

Betreden gesloten woning of lokaal APV (2:42) Toezichthouders    

Zonder vergunning 

consumentenvuurwerk ter 

beschikking stellen 

APV (2:76) Toezichthouders   € 2.000 ineens  

Exploitatie seksinrichting APV (3:4) Toezichthouders   € 10.000 ineens  

Sluitingstijden Seksinrichting  APV (3:10) Toezichthouders   € 7.500 ineens  

Aanwezigheid van toezicht door 

exploitant en beheerder 

APV (3:12) Toezichthouders   €  5.000 ineens  

Verbod hinderlijke of gevaarlijke 

reclame 

APV (4:15) BOA LIK OP STUK    

Collectieve/ incidentele festiviteit 

niet gemeld 

APV (4:3) Toezichthouders    

Overige geluidhinder buiten milieu-

inrichting 

APV (4:6) Toezichthouders   € 1.000 ineens  

Natuurlijke behoefte doen APV (4:8) Politie / BOA    

 

Parkeren van voertuigen van 

autobedrijven e.d. 

 

APV (5:2) 

 

Buitendienst/ 

BOA 

   

Zonder vergunning snuffelmarkt 

organiseren  

APV (5:23) Toezichthouders   € 5.000 ineens  
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Tabel 5: Drank- en horecawet 

 
Sanctiestrategie Drank- en Horecawet 

Er zijn verschillende sanctiestrategieën voor de diverse overtredingen van de Drank- en Horecawet. Deze zijn afhankelijk van de aard van de overtreding. De 

hoogte van de dwangsom verschilt per categorie.  
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Overtreding  Omschrijving  

 

Categorie  Hoogte dwangsom   

Artikel 3 DHW Zonder vergunning horecabedrijf of slijtersbedrijf  

uitoefenen                                                                                           3                                   € 7.500 ineens  

 

Artikel 9 derde lid DHW Registratie van barvrijwilligers die instructie hebben gekregen 

en afschrift daarvan in de inrichting aanwezig 

1 € 500 ineens  

Categorie 1: Licht

•ambtelijke waarschuwing 

•voorwaarschuwing last onder 
dwangsom 

•opleggen last onder 
dwangsom 

• innen last onder dwangsom + 
opleggen hogere last onder 
dwangsom 

• innen tweede last onder 
dwangsom + voornemen 
beperken 
vergunningsvoorschriften 

•beperken 
vergunningsvoorscrhriften + 
voornemen intrekken 
vergunning 

•besluit intrekken vergunning 

Categorie 2 : Middel 

• voorwaarschuwing last 
onder dwangsom 

• last onder dwangsom 

• innen dwangsom + opleggen 
beperken 
vergunningsvoorschriften 

•feitelijke toepassing 
beperken 
vergunningsvoorschriften 

•voornemen intrekken 
vergunning 

•vergunning intrekken 

Categorie 3: Hoogste

• voornemen last onder 
dwangsom + opleggen 
bestuurlijke boete 

• last onder dwangsom + 
bestuurlijke boete  50% 
verhoogd 

•innen last onder dwangsom + 
opleggen hogere last onder 
dwangsom + bestuurlijke 
boete 100% verhoogd 

• innen dwangom + opleggen 
last onder bestuursdwang 

•toepassn bestuursdwang + 
sluiten 

Categorie 4: Verbod 
alcoholhoudend e drank 

minderjarigen supermarkt

•1e constatering: rapport + 
waarschuwing  + controle in 
datzelfde jaar 

•2e constatering: rapport + 
opnieuw waarschuwing en 
wederom controle in 
datzelfde jaar

•3e constatering: rapport + 
ontzegging verkopen van 
zwakalcoholhoudende dwank 
te verkopen. Termijn 
afhankelijk van alle 
omstandigheden van het 
geval. Ontzegging wordt 
opgelegd voor ten minste 1 
week en ten hoogste 12 
weken. 

Categorie 5: strafrechtelijke 
aard

•Boete door Politie of door 
bevoegde BOA of 
doorverwijzing naar HALT 
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Artikel 9 vierde lid DHW Reglement is in de inrichting aanwezig  1 € 500 ineens  

Artikel 12 eerste lid DHW Verbod alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter 

plaatse anders dan in een in de vergunning vermelde 

horecalokaliteit of terras 

1 € 2500 ineens  

Artikel 12 tweede lid 

DHW 

Verboden sterke drank te verstrekken voor gebruik elders dan 

ter plaatse anders dan in een op de vergunning vermelde 

slijtlokaliteit  

1 € 2500 ineens  

Artikel 13 eerste lid DHW  Alcoholhoudende drank verstrekken in horecalokaliteit of terras 

voor gebruik elders dan ter plaatse 

1 € 2500 ineens  

Artikel 14 eerste lid DHW Slijtlokaliteit gelijktijdig in gebruik te hebben dan het verrichten 

van andere bedrijfsactiviteiten 

1 € 1500 ineens  

Artikel 14 tweede lid 

DHW 

Horecalokaliteit of een terras ook in gebruik voor het 

uitoefenen van de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of 

het uitoefenen van het in het derde lid genoemde activiteiten  

1 € 1500 ineens  

Artikel 15 eerste lid DHW Kleinhandel uitoefenen in horecalokaliteit 1 € 1500 ineens 

Artikel 15 tweede lid 

DHW 

Kleinhandel uitoefenen in slijtlokaliteit  1 € 1500 ineens  

Artikel 16 DHW Verbod op automaten waar afnemers zelfstandig drank uit 

kunnen halen  

2 €2500 ineens  

Artikel 17 DHW  Verboden bedrijfsmatig alcoholhoudende drank voor gebruik 

elders dan ter plaatse anders dan in gesloten verpakking  

1 € 2500 ineens  

Artikel 18 eerste lid DHW Verboden in een anders dan slijtersbedrijf 

zwakalcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse 

aan particulieren te verstrekken  

1 € 2500 ineens 

 

Overtreding  

 

Omschrijving  

 

 

Categorie  

 

Hoogte dwangsom  



  

 

 

102/105 

 

 

Artikel 19 eerste lid DHW Het is verboden, anders dan in de rechtmatige uitoefening van 

het slijtersbedrijf of van het partijen- cateringsbedrijf 

gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterke 

drank en sterke drank op bestelling af te leveren of te doen 

afleveren aan huizen van particulieren  

2 € 5000 ineens  

Artikel 19 tweede lid 

DHW  

Verboden gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen 

voor zwakalcoholhoudende drank anders dan vanuit (zie wet)  

 

1 € 2500  

Artikel 20 eerste lid DHW Verbod alcoholhoudende drank onder de 18 3 € 5000 ineens  

    

Artikel 20 tweede lid  Aanwezigheid van personen onder de 18 in slijtlokaliteit anders 

dan onder begeleiding van 21 jaar of ouder 

1 € 1500 ineens  

Artikel 20 derde lid  Identificatieplicht  1 € 500 ineens  

Artikel 20 vierde lid  Duidelijke aanduiding leeftijdsgrenzen  1 € 500 ineens  

Artikel 20  vijfde lid  Verboden toe te laten in horecalokaliteit of slijtersbedrijf 

persoon in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed 

van andere psychotrope stoffen  

2 € 5000 ineens  

Artikel 20 zesde lid  Dienst doen in kennelijke staat dronkenschap of kennelijk 

onder invloed van psychotrope stoffen  

2 € 5000 ineens  

Artikel 21 DHW  Verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende 

drank te verstrekken indien redelijkerwijs moet worden 

vermoed dat dit tot verstoring van de openbare orde/ veiligheid 

of zedelijkheid zal leiden 

1 € 2500 ineens  

Artikel 22 eerste lid DHW Verbod alcoholverstrekking op plaatsen waar brandstof wordt 

aangeboden en in winkels die aan benzinestation zijn 

verbonden  

3 € 2.500 ineens  
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Artikel 22 tweede lid 

DHW 

Bij amvb aangewezen bedrijven waar verboden is alcohol te 

verstrekken  

 

2 € 1.500 ineens  

 

Overtreding  

 

Omschrijving  

 

 

Categorie  

 

Hoogte dwangsom  

Artikel 24 eerste lid DHW Verbod om horecalokaliteit slijtlokaliteit geopend te houden 

indien er geen op de vergunning vermelde leidinggevende 

aanwezig is of indien iemands bijschrijving is aangevraagd en 

zolang nog niet op de aanvraag is beslist  

 

2 € 1.000 ineens  

Artikel 24 tweede lid 

DHW  

 

Paracommerciële rechtspersoon verboden een horecalokaliteit 

gedurende tijd dat alcoholhoudende drank wordt verstrekt 

geopend te houden zonder dat leidinggevende zoals vermeld op 

aanhangsel vergunning / aangevraagde persoon nog niet is 

bijgeschreven of barvrijwilliger niet aanwezig is die 

barinstructie niet heeft gekregen  

 

1 € 1.000  ineens  

Artikel 24 derde lid DHW Verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit personen 

jonger dan 16 jaar dienst te laten doen gedurende de tijd dat 

daarin dranken worden verstrekt  

 

2 € 3500 ineens  

Artikel 25 eerste lid DHW Buiten horecalokaliteit / slijtersbedrijf om ruimte voor publiek 

geopend te houden  als in die ruimte alcoholhoudende drank 

aanwezig is (zie uitzonderingen)  

 

1 € 1.500 ineens  

(Artikel 25 tweede lid 

DHW) 

Buiten horecabedrijf verboden om toe te laten dat in die ruimte 

alcoholhoudende drank wordt genuttigd. Zie uitzondering  

 

1 € 1500 ineens  
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(artikel 29 derde lid 

DHW) 

aanwezigheid vergunning + aanhangsel in de inrichting  

 

1 € 500 ineens  

Artikel 35 vierde lid DHW Afschrift ontheffing artikel 35 ter plaatse aanwezig te hebben  

 

1 € 500 ineens  
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Toelichting  
In de schema’s zijn voor de meest voorkomende overtredingen op het gebied 

van milieu, bouwen, brandveilig gebruik en horeca de hoogte van de 

dwangsommen opgenomen, die als uitgangspunt gelden bij een last onder 

dwangsom.  

 

Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom gelden de in de tabel genoemde 

dwangsomhoogten. In de tabel worden de meest voorkomende overtredingen 

per categorie vermeld en de daaraan verbonden (maximale) dwangsomhoogte. 

De geconstateerde feiten zijn bepalend voor het vaststellen van de hoogte van 

de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag. Afwijking van de hoogte 

van de dwangsom volgens de tabel moet gemotiveerd worden. Op grond van 

artikel 4:84 van de Awb kan het college van burgemeester en wethouders 

afwijken van een beleidsregel indien handelen overeenkomstig de beleidsregel 

voor de belanghebbende gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in 

verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. 
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onderwerp : Financiële verordening Ouder-Amstel 2017 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 5 september 2017 

 

Samenvatting 
Conform artikel 212 van de gemeentewet moet de gemeenteraad richtlijnen 

vaststellen die ingaan op de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer en de 

inrichting van de financiële organisatie. Daarnaast moet deze verordening in ieder 

geval bevatten  

a. regels voor waardering en afschrijving van activa; 

b. grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te 

brengen prijzen en van tarieven voor rechten en heffingen 

c. regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten 

van de financieringsfunctie. 

 

Deze verordening heet in de wandelgangen de “Financiële verordening”. De huidige 

verordening dateert van 14 februari 2012 (nummer 2012/15). Deze zou na vier jaar 

worden herzien, hetgeen door de komst van DUO is uitgesteld. Dit uitstel heeft als 

voordeel dat de wijzigingen vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) van 

maart 2016 in voorliggende verordening zijn verwerkt. In de artikelsgewijze 

toelichting wordt per artikel uitleg gegeven. 

 

Naast de wettelijke eisen zijn er ook een aantal kaders opgenomen die grenzen 

aangeven in de rolverdeling tussen raad en college. Maar ook wordt de P&C cyclus 

geduid, waarin de kadernota een rol heeft gekregen, met naast de begroting en 

jaarstukken 2 bestuurlijke rapportages. Hierdoor worden wijzigingen van de begroting 

tweemaal per jaar aan de raad voorgelegd en verder alleen indien dit vanuit het 

budgetrecht van de raad noodzakelijk is. De vier nieuwsbrieven blijven bestaan. Waar 

de bestuursrapportages gelijkertijd worden aangeboden, worden dubbelingen 

vermeden.  

 

Deze verordening is tevens de basis voor een aantal andere beleidsstukken die nadere 

invulling geven aan deze verordening. Deze worden ook genoemd in deze 

verordening. 

 

Deze verordening is afgestemd in DUO verband. De drie gemeente hanteren weliswaar 

nog een eigen verordening, qua bewoording, maar de hoofdlijnen komen overeen. 

Qua onderwerpen is voorliggend verordening gebaseerd op de modelverordening van 

de VNG. Echter onderdelen die voor een kleine gemeente niet of nagenoeg niet 

voorkomen zijn achterwege gelaten. Indien deze zich toch voordoen, zullen die 

separaat worden behandeld resp. leiden tot aanpassing van deze verordening. 
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Wat is de voorgeschiedenis? 
De huidige Financiële verordening conform art 212 van de gemeentewet is in 2012 

voor 4 jaar vastgesteld. De termijn van “geldigheid” is feitelijk verlopen. 

Artikel 212 geeft het volgende aan: 

 

Artikel 212 gemeentewet 

1 De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede 

voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. 

Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en 

controle wordt voldaan. 

2 De verordening bevat in ieder geval: 

a. regels voor waardering en afschrijving van activa; 

b. grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te 

brengen prijzen en van tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 229b, alsmede, 

voor zover deze wordt geheven, voor de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet 

milieubeheer; 

c. regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten 

van de financieringsfunctie. 

 

 

Wat is er aan de hand? 
In afwachting van de komst van DUO+ is het bijstellen van deze verordening 

uitgesteld, met als idee dat ook hierin meer harmonisatie tussen gemeenten zal 

plaatsvinden. Dit uitstel heeft als voordeel dat de wijzigingen van het BBV in 2016 in 

voorliggende verordening zijn opgenomen. Het gaat hierbij vooral over de wijze van 

kostprijsberekening, mede i.r.t. leges en heffingen, maar ook de prijzen voor 

economische  activiteiten. Vanuit het rijk en de provincie  is ook meer aandacht voor 

schuldbeheersing resp grondexploitaties. Beide onderwerpen spelen niet resp 

marginaal in Ouder-Amstel. Wel is e.a.a. opgenomen zodat er een kader is als deze 

onderwerpen zich voordoen. 

 

De afstemming in DUO verband heeft plaatsgevonden en dan met name op de inhoud. 

Gemeente Diemen had de verordening kort voor 2016 herzien en wil alleen de 

noodzakelijke mutaties aanbrengen i.r.t. wijziging BBV. De gemeente Uithoorn wil wel 

uitgaan van haar huidige opzet, maar vanuit DUO is afgestemd of alle onderwerpen 

voldoende worden genoemd in zowel Uithoorn als Ouder-Amstel.  

 

 

Wat gaan we doen? 
Door het vaststellen van deze verordening wordt een beter kader gegeven voor: 

1. De P&C cyclus; zijnde in volgorde van de cyclus: de kadernota, de 

programmabegroting, 1e bestuursrapportage , de najaarsrapportage (=2e 

bestuursrapportage) en de jaarstukken (=huidige programmaverantwoording). 

2. De autorisatie van de begroting en investeringskredieten; hierbij wordt zo 

concreet mogelijk de rolverdeling tussen college en raad aangegeven. Hierbij is 

een balans gezocht tussen het tijdig informeren van de raad en de praktijk van 

de uitvoering. Dit staat vanzelfsprekend in verband met punt 1 hiervoor. 

3. Het bepalen van de (kost)prijzen voor zowel de tarieven van leges en heffingen 

als ook voor de economische activiteiten van de gemeente.  
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Een nieuw onderwerp is de invoering van de verplichte taakvelden. Deze komen in de 

plaats van de vroegere functies. De wens vanuit commissie BBV en het rijk is dat deze 

taakvelden in de plaats komen van de huidige producten van de gemeente. Op dit 

moment is daarvoor niet gekozen. Wel moet de raad de verdeling van programma’s in 

taakvelden vaststellen. Immers deze onderverdeling is de basis voor de (inter) 

nationale statistieken en verplichte gegevensverstrekking in Europees verband. 

 

Verder wordt per artikel een toelichting gegeven die is opgenomen in voorliggende 

verordening. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Feitelijk geen, omdat de verordening verplicht is en de oude verordening over zijn 

geldigheidstermijn is. Wel is er de keuze om of veel te regelen in deze verordening of 

onderdelen nader uit te werken in beleidsnotities. Gekozen is om naast deze 

verordening een minimum aan beleidsnotities te hebben. Daarom worden alleen die 

notities op- resp bijgesteld die te omvangrijk zijn om deze te verwerken in één of een 

meerdere artikelen van deze verordening. De lijst van deze notities is ingevoegd in 

deze verordening. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
N.v.t. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
De organisaties van Ouder-Amstel en DUO+, via normale communicatiekanalen/ 

overlegverbanden. 

 

Wat is het vervolg? 
Uitvoering geven aan deze verordening. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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 RAADSBESLUIT 

 
 
 
 

 

 
 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 september 2017, 

nummer 2017/41, 

 

gelezen de Gemeentewet artikel 212, 

 

 

BESLUIT VAST TE STELLEN: 

 

 

De Financiële verordening Ouder-Amstel 2017

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. Begripsbepaling 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van 

informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van 

(onderdelen van) de organisatie van de gemeente Ouder-Amstel en ten behoeve van de 

verantwoording die daarover moet worden afgelegd; 

b. administratieve organisatie: Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot 

stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en 

ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding; 

c. begroting: programmabegroting zoals bedoeld in artikel 189 van de gemeentewet; 

d. beheer van de vermogenswaarden: het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het 

geheel van gemeentelijke middelen en rechten; 

e. beleidsdoel: een politiek relevant onderdeel van een programma; 

f. organisatie-eenheid: een organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie 

Ouder-Amstel of de gemeenschappelijke regeling DUO+ vallend binnen het taakveld van 

de gemeenschappelijke regeling DUO+; 

g. college: het college van burgemeester en wethouders; 

h. investeringsproject: een project voor de verwerving of vervaardiging van een goed, 

waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt, niet zijnde een grondexploitatie;  

i. ruimtelijk project: een project gericht op de ontwikkeling van het ruimte gebruik van de 

gemeente uitgaande van de wet ruimtelijke ordening. 

j. jaarstukken: de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening en jaarverslag; 

k. Krediet: een door de raad vast te stellen budget ter realisatie van een investeringsproject. 

l. primitieve begroting: De primitieve begroting is de begroting zoals die is vastgesteld door 

de gemeenteraad voorafgaand aan het begrotingsjaar. Dit is niet hetzelfde als het 

boekwerk waarover de gemeenteraad heeft besloten. In de primitieve begroting zijn ook 

verwerkt begrotingswijzigingen waarover de gemeenteraad separaat heeft besloten, tussen 

het moment van het opstellen van de begroting en 1 januari van het begrotingsjaar en 

amendementen die de raad heeft aangenomen bij de besluitvorming over de begroting. 

m. programma: onderdeel van de programmabegroting bestaande uit een samenhangend 

geheel van activiteiten om beoogde maatschappelijke doelen te bereiken én waarin 

doelstellingen en middelen worden gekoppeld; 
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n. taakveld: eenheden waarin de programma’s, bedoeld in artikel 8, tweede lid BBV (Besluit 

Begroting en Verantwoording), of de eenheden in overzichten en bedragen in het 

programmaplan, bedoeld in artikel 8, eerste lid BBV, onderdelen b tot en met e zijn 

onderverdeeld; 

o. rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het in overeenstemming zijn van 

de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de begroting en de 

relevante wet- en regelgeving, zoals omschreven in het Besluit accountantscontrole 

decentrale overheden (Bado); 

p. verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de 

gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft; 

q. verplichting: door opdrachtverstrekking, schriftelijk of mondeling, ontstaat voor de 

gemeente de plicht tot betaling aan een derde. 

r. DUO+ de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel, 

die taken uitvoert namens of in opdracht van deze gemeenten zoals vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording 

 

Artikel 2. Planning- en controlproducten 

De Gemeente Ouder-Amstel hanteert de volgende planning- en controlproducten: 

a. kadernota: In de kadernota worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de 

programmabegroting van het komende jaar vastgelegd.  

b. programmabegroting: de programmabegroting is de uitwerking van de kadernota. In de 

programmabegroting staat wat de gemeente wil bereiken in het nieuwe begrotingsjaar, wat 

zij daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn. 

c. 1e bestuursrapportage: is de eerste tussentijdse rapportage waarin de raad wordt 

geïnformeerd over met name de financiële bijstellingen die nodig zijn in de begroting van 

het lopende jaar. 

d. najaarsrapportage: is de 2e tussentijdse rapportage waarin de raad wordt geïnformeerd 

over de verwachte realisatie van de programmabegroting voor het lopende jaar; 

e. jaarstukken: bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening, die tezamen de verantwoording 

en daarmee het sluitstuk vormen van de planning- en controlcyclus. In de jaarstukken wordt 

aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en welke middelen daarvoor zijn 

ingezet en wat de balanspositie van de gemeente is. 

f. Nieuwsbrieven: hierin wordt de gemeenteraad geïnformeerd over speerpunten van beleid 

en uitvoering of majeure veranderingen ten opzichte van de programmabegroting.  

 

Artikel 3. Spoorboekje planning- en controlcyclus 

Vóór aanvang van een kalenderjaar wordt door de griffier in samenwerking met de organisatie de 

raadskalender opgesteld en aangeboden aan de raad, met daarin in elk geval: 

a. de data voor het aanbieden door het college van de kadernota, de programmabegroting, de 

1e bestuursrapportage, de najaarsrapportage en de jaarstukken; 

b. de data van de behandeling en het vaststellen door de raad van de kadernota, de 

programmabegroting, de 1e bestuursrapportage, de najaarsrapportage en de jaarstukken;. 

 

Artikel 4. Programma’s en programma-indeling 

1. De raad stelt minimaal bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor 

die raadsperiode vast. 

2. De raad stelt minimaal bij aanvang van iedere raadsperiode de onderverdeling van de 

programma’s in te realiseren beleidsdoelen vast. Een beleidsdoel draagt bij aan het 

realiseren van het maatschappelijk doel van een programma. 
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3. De raad kan per programma, naast de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren, extra 

indicatoren vaststellen voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de 

gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van 

het gemeentelijke beleid. 

4. De raad stelt per programma de bijbehorende taakvelden vast. 

5. De aanpassingen die voortvloeien uit de leden één tot en met vier worden verwerkt in de 

eerstvolgende door de raad vast te stellen programmabegroting. 

 

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten 

1. De raad autoriseert met het vaststellen van de primitieve begroting de baten en de lasten 

per programma.  

2. Bij autorisatie van de baten en lasten per programma kan het college op jaarbasis tot een 

maximum van € 75.000 aan budget verschuiven tussen de beleidsdoelen, mits het 

afgesproken beleid per beleidsdoel gerealiseerd wordt. De raad wordt over deze 

verschuivingen geïnformeerd in de reguliere P&C producten. 

3. Voor het autoriseren van investeringskredieten gelden de volgende regels: 

a. nieuwe investeringen die opgenomen zijn in het investeringsplan die starten in het 

nieuwe begrotingsjaar en waarvan het investeringsbedrag lager is dan € 250.000 

worden door de raad geautoriseerd bij het vaststellen van de primitieve begroting. 

De raad kan hierbij aangeven van welke nieuwe investeringen lager dan € 250.000 

hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het 

investeringskrediet wil ontvangen; 

b. nieuwe investeringen waarvan het investeringsbedrag lager is dan € 250.000 die 

niet zijn opgenomen in het investeringsplan worden door de raad met het 

vaststellen van de bestuursrapportage, najaarsrapportage of middels een 

afzonderlijk raadsvoorstel geautoriseerd; 

c. nieuwe investeringen met een investeringsbedrag van € 250.000 of hoger die 

opgenomen zijn in het investeringsplan worden met een afzonderlijk raadsvoorstel 

aan de raad ter autorisatie voorgelegd. In het voorstel wordt ingegaan op het effect 

van de investering op de financiële positie van de gemeente en de risico’s; 

d. het benodigde kapitaallastenbudget voortvloeiend uit de nog te autoriseren 

investeringen in het investeringsplan wordt reeds in de programmabegroting 

gereserveerd; 

e. nieuwe investeringen met een investeringsbedrag van € 250.000 of hoger die niet 

zijn opgenomen in het investeringsplan worden met een afzonderlijk raadsvoorstel 

aan de raad ter autorisatie voorgelegd. In het voorstel wordt ingegaan op de 

dekking van de extra lasten als gevolg van de investering en op het effect van de 

investering op de financiële positie van de gemeente en de risico’s; 

f. indien de uitvoering van een investeringskrediet zich over meerdere jaren uitstrekt, 

dan wordt het geautoriseerde investeringsbedrag op basis van de planning van het 

project over de uitvoeringsjaren verdeeld en per uitvoeringsjaar vrijgegeven. 

Verschuivingen tussen de jaarbedragen als gevolg van wijzigingen in de planning 

zijn toegestaan, mits de investering conform de door de raad vastgestelde doelen 

en voorwaarden wordt gerealiseerd en het totaal beschikbaar gestelde krediet niet 

wordt overschreden; 

g. pas nadat de raad een investeringskrediet heeft geautoriseerd kunnen 

verplichtingen worden aangegaan. 
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4. Het college informeert de raad vooraf als ze op basis van alle beschikbare informatie 

verwacht dat de lasten de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde 

investeringskredieten dreigen te overschrijden of de baten de geautoriseerde baten dreigen te 

onderschrijden met meer dan € 50.000. De raad geeft vervolgens aan of hij hiervoor een 

voorstel wil voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van het beleid. 

5. Bij de behandeling van de bestuurs- en najaarsrapportage in de raad doet het college 

voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde budgetten en de investeringskredieten en 

het bijstellen van het beleid. Afwijkingen op de ramingen van de baten en de lasten op 

programmaniveau van € 75.000 of hoger en op investeringskredieten van meer dan 10% of  € 

25.000,-- worden toegelicht. 

6. Aanbestedingsvoordelen van groter dan 10% of groter dan € 25.000 op een 

investeringskrediet worden gemeld in de bestuurs- of najaarsrapportage. Deze voordelen 

vallen vrij of worden aangewend binnen het betreffende project na een integrale afweging en 

besluitvorming door de raad. 

7. De baten en lasten in de programmabegroting en de uitgaven en inkomsten van de 

investeringskredieten worden bruto geraamd. 

 

Artikel 6. Informatieplicht 

Het college besluit niet over: 

a. het verstrekken van leningen, garanties of borgstellingen; 

b. het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen; 

c. de aan- en verkoop van werken, diensten en goederen indien deze niet passen binnen het 

bestaande beleid en de daarbij behorende financiële kaders, 

dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld 

zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Het college geeft hierbij 

inzage in de risico’s en de hiervoor te treffen beheersmaatregelen. 

Voorgaande is ter aanvulling op het convenant informatieplicht. 

 

Artikel 7. EMU-saldo 

Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van 

gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare 

overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van 

de begroting nodig is. Indien het college een aanpassing nodig acht, doet het college een voorstel 

voor het wijzigen van de begroting. 

 

Artikel 8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen: 

In de toelichting op de balans worden de niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen. 

Hierbij worden onderscheiden: 

1. Contracten waarbij de resterende contractwaarde per contract op balansdatum groter is 

dan € 500.000,-- 

2. Borgstellingen, zoals bepaald in artikel 50 BBV 

3. Garanties, zoals bepaald in artikel 50 BBV 

4. Personele verplichtingen, waarvan de resterende verplichting per afzonderlijke 

verplichting op de balansdatum groter is dan 1% van de loonsom van het betreffende 

dienstjaar; 
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Hoofdstuk 3. Financieel beleid 

 

Artikel 9. Waardering en afschrijving vaste activa 

1. Het college biedt de raad minimaal eens in de zes jaar een beleidsnotitie aan over 

waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa en het verlenen van 

investeringskredieten. De raad stelt deze notitie vast. 

2. De notitie behandelt ten minste: 

a. de grondslagen voor activering en waardering van vaste activa; 

b. de termijnen en methodieken voor afschrijvingen van vaste activa; 

c. het moment waarop de afschrijving van vaste activa aanvangt. 

 

Artikel 10. Voorziening voor oninbare vorderingen 

1. Voor de vorderingen op verbonden partijen en derden wordt een voorziening wegens 

oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande 

vorderingen. 

2. Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt onderscheid gemaakt in de 

volgende categorieën debiteuren voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeente Ouder-Amstel: 

a. publiekrechtelijke vorderingen (belastingen, leges, parkeren etc.) 

b. privaatrechtelijke vorderingen (huren, pachten etc.) 

c. vorderingen in relatie tot uitkeringen. 

 

3. De hoogte van de voorziening conform art 10 lid 2 voor oninbare vorderingen worden per 

categorie bepaald op basis van ouderdom, bedrag en risicoprofiel. 

4. De uitwerking van het bepalen van de hoogte van de voorziening voor oninbare 

vorderingen wordt vastgelegd in een beleidsrichtlijn ‘Dubieuze debiteuren’ vast te stellen 

door de manager Financiën DUO+ in afstemming met de gemeentesecretaris van Ouder-

Amstel. 

 

Artikel 11. Reserves en voorzieningen 

1. Het college biedt de raad minimaal eens in de zes jaar een beleidsnotitie aan over reserves 

en voorzieningen. De raad stelt deze notitie vast. 

2. De notitie behandelt ten minste: 

a. de soorten reserves en voorzieningen die worden onderscheiden; 

b. voorschriften voor het vormen, besteden en opheffen van reserves; 

c. de omstandigheden waarin vorming van voorzieningen kan of moet plaatsvinden; 

d. het niet toerekenen van rente over reserves en voorzieningen; 

e. de verwerking van reserves en mutaties daarin bij opmaak van de jaarstukken en in 

het bijzonder de tolerantie die daarbij mag worden gehanteerd voor het verwerken 

van over- en onderschrijdingen bij toevoegen aan of onttrekken uit reserves; 

f. de informatievoorzieningen aan de raad over reserves en voorzieningen en de 

informatiemomenten die daaraan gekoppeld zijn. 

 

Artikel 12. Kostprijsberekening 

1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in 

rekening worden gebracht, en van goederen, werken en diensten die worden geleverd aan 

overheidsbedrijven en derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening 

gehanteerd.  
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2. Bij deze kostentoerekening worden naast de directe kosten, de overheadkosten en de 

rente van de inzet van vreemd vermogen voor de financiering van de in gebruik zijnde 

activa betrokken. Bij de directe kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen 

van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa en de 

afschrijvingskosten van de in gebruik zijnde activa.  

3. Voor de rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, worden daarbij 

ook de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de gederfde 

inkomsten van het kwijtscheldingsbeleid betrokken. 

4. De overheadberekening is gebaseerd op de voorschriften uit de notitie overhead van juli 

2017 van de commissie BBV. Het overheadpercentage betreft het breukdeel: totale kosten 

overhead gedeeld door de totale geraamde directe kosten van het primaire proces van de 

economische categorieën 1.1 Salarissen en sociale lasten en 3.5.1 Ingeleend personeel  

5. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen 

worden toegerekend aan activiteiten welke geheel of deels worden bekostigd met een 

specifieke uitkering of subsidie, binnen het taakveld overhead apart geadministreerd en in 

de desbetreffende verantwoordingen over de besteding toegerekend aan die activiteiten.  

6. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen 

worden betrokken in de aangifte vennootschapsbelasting, binnen het taakveld overhead 

apart geadministreerd en voor de belastingaangifte aan de kostprijs van de 

vennootschapsbelastingplichtige activiteiten toegerekend. 

7. Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen 

waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken, diensten die 

worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, voor zover dat niet activiteiten als 

bedoeld in het derde en vierde lid betreffen, wordt uitgegaan van de geraamde directe 

kosten van de economische categorieën 1.1 Salarissen en sociale lasten en 3.5.1 

Ingeleend personeel die worden besteed aan de desbetreffende goederen, werken, 

diensten, rechten en heffingen, vermenigvuldigd met het overheadpercentage als bedoeld 

in lid 4 

8. Het percentage van de omslagrente voor de toerekening van rente voor de financiering van 

de in gebruik zijn de activa, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks met de begroting 

vastgesteld. Het percentage van deze omslagrente wordt bepaald uit het gewogen 

gemiddelde van het bij de begroting geraamde rentepercentage van de rentekosten op de 

opgenomen langlopende leningen, kortlopende leningen en kredieten. De uitkomst van dit 

percentage van de omslagrente wordt op een half procent afgerond. 

9. In afwijking van het achtste lid wordt bij een verstrekte lening voor de bepaling van de 

rentekosten van de inzet van vreemd vermogen in de kostprijs uitgegaan van de rente van 

de lening die voor de financiering van de verstrekte lening is aangetrokken. Deze rente 

wordt verhoogd met een opslag voor het debiteurenrisico.  

10. In afwijking van het eerste lid worden bij vennootschapsbelastingplichtige activiteiten en 

grondexploitaties alleen de rentekosten voor de inzet van vreemd vermogen aan de 

kostprijs toegerekend. Bij projectfinanciering wordt de werkelijke rentekosten toegerekend. 

In andere gevallen wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de 

portefeuille leningen. 

 

Artikel 13. Prijzen economische activiteiten 

1. Voor de levering van goederen, diensten of werken aan overheidsbedrijven en derden en 

met welke bijbehorende activiteiten de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, 

wordt tenminste de geraamde integrale kostprijs, inclusief overhead zoals berekend in 

artikel 12, in rekening gebracht. Bij afwijking doet het college vooraf voor deze activiteiten 
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een raadsvoorstel, waarin het publiek belang van de activiteit wordt gemotiveerd. 

 

 

2. Bij het verstrekken van leningen of garanties aan overheidsbedrijven en derden brengt de 

gemeente de geraamde integrale kosten, inclusief overhead in rekening. Bij afwijking doet 

het college vooraf een raadsvoorstel, waarin het publiek belang van de lening of garantie 

wordt gemotiveerd. 

3. Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden gaat 

het college uit van een vergoeding van tenminste de geraamde integrale kosten van de 

verstrekte middelen. Bij afwijking doet het college vooraf een raadsvoorstel, waarin het 

publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd. 

4. Raadbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in de vorige leden zijn 

niet nodig als sprake is van: 

a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, 

garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en 

verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere 

overheid; 

b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen 

publiekrechtelijke taak; 

c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of 

uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden; 

d. een bevoordeling van sociale werkplaatsen; 

e. een bevoordeling van onderwijsinstellingen; 

f. een bevoordeling van publieke media-instellingen; en 

g. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het 

Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is. 

 

Artikel 14. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen 

1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke 

tarieven voor de belastingen, de heffingen en overige leges. 

2. In de programmabegroting wordt in de paragraaf Lokale heffingen de methodiek voor de 

toerekening van overhead bij de berekening van de tarieven en het aandeel btw 

opgenomen. 

 

Artikel 15. Financieringsfunctie 

1. Het college neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in 

acht: 

a. voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden 

tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; en 

b. er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, 

onder c, van de Wet financiering decentrale overheden. 

c. Het college informeert de raad vooraf indien de wettelijke kasgeldlimiet, bedoeld in 

artikel 1, onder f, van de Wet financiering decentrale overheden, of de wettelijke 

renterisiconorm, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet financiering decentrale 

overheden, dreigt te worden overschreden. 

2. Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht zoals 

vastgelegd in het treasurystatuut. 

3. Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van 

risicodragend kapitaal bedingt het college zekerheden. Indien geen zekerheden kunnen 

worden verkregen, wordt de raad in staat gesteld zijn zienswijze hierover kenbaar te 

maken. 
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Artikel 16. Schuldbeheersing 

1. Indien de solvabiliteit van de gemeente, zoals berekend volgens de voorschriften vanuit het 

BBV, daalt onder de 30%, biedt het college de raad eens in de zes jaar een notitie aan over 

de schuldbeheersing. De raad stelt deze notitie vast.  

2. Deze notitie behandeld tenminste de volgende onderwerpen: 

a. Spelregels beoordelen schuldpositie 

b. Indicatoren monitoring schuldpositie 

 

Artikel 17. Budgetoverhevelingen 

Het college kan de raad een voorstel doen om budgetten over te hevelen naar het volgende 

begrotingsjaar. De raad toetst een voorstel voor budgetoverheveling aan de volgende criteria: 

a. het achterwege blijven van de budgetoverheveling leidt tot een significante vertraging in de 

oorspronkelijk voorgenomen uitvoering; 

b. het minimumbedrag voor een budgetoverheveling bedraagt € 25.000; 

c. de overheveling moet betrekking hebben op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten; 

d. door de overheveling mag het budget va het voorafgaande dienstjaar niet worden 

overschreden. 

 

Hoofdstuk 4. Paragrafen 

 

Artikel 18. Financiering 

In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de 

verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten in ieder geval op: 

a. de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage; 

b. de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage; 

c. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar; 

d. de rentevisie voor de komende vier jaar. 

 

Artikel 19. Weerstandsvermogen en risicomanagement 

1. Het college biedt de raad minimaal om de zes jaar een notitie aan over het 

weerstandsvermogen en risicomanagement. De raad stelt deze notitie vast. 

2. Deze notitie behandelt tenminste de volgende onderwerpen: 

a. spelregels voor het bepalen en beoordelen van het weerstandsvermogen; 

b. beleid inzake de beheersing van risico’s; 

c. taken en verantwoordelijkheden inzake risicomanagement. 

 

Artikel 20. Onderhoud kapitaalgoederen 

1. Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf onderhoud 

kapitaalgoederen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: 

a. de voortgang van het geplande (groot) onderhoud resp. vervangingsinvesteringen; 

b. de omvang van het achterstallig (groot) onderhoud resp. vervangingsinvesteringen. 

c. de actualiteit van de beheer- en investeringsplannen per categorie kapitaalgoed. 

2. Het college biedt de raad tenminste eens in de zes jaar een (of meerdere) beheer- en 

investeringsplan kapitaalgoederen aan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde 

onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud, de kosten van het onderhoud voor het 

openbaar groen, watergangen, wegen, kunstwerken, openbare verlichting, 
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verkeersregelinstallaties, straatmeubilair, speelvoorzieningen, sportvoorzieningen en 

gebouwen en de hiermee samenhangende (vervangings)investeringen. De raad stelt het 

plan/plannen vast. 

 

3. Het college biedt de raad tenminste minimaal eens in de zes jaar een (bijgesteld) 

rioleringsplan aan. De raad stelt het plan vast. 

 

Artikel 21. Verbonden partijen 

1. Het college biedt de raad minimaal eens in de zes jaar een notitie aan over de verbonden 

partijen. De raad stelt deze notitie vast. 

2. Deze notitie bevat een beleidskader voor de wijze waarop wordt omgegaan met de 

verbonden partijen in de realisatie van de doelstellingen van de gemeente en de wijze van 

risicobeheersing. 

 

Artikel 22. (Faciliterend) Grondbeleid 

1. Het college biedt de raad tenminste minimaal eens in de zes jaar een nota (faciliterend) 

grondbeleid aan. De raad stelt deze nota vast. 

2. Deze nota behandelt ten minste de volgende onderwerpen: 

a. de verantwoording van projecten i.r.t. het grondbeleid 

b. de beleidsnota’s grondzaken; 

c. de werkprocessen voor de ruimtelijke projecten; 

d. de richtlijnen inzake de ruimtelijke projecten; 

3. de werkwijze inzake de verevening tussen de egalisatie reserve ruimtelijke projecten en de 

algemene dekkingsreserve.  

4. Het college legt bij de keuze voor een actief grondbeleid periodiek doch minimaal eens per 

zes jaar, een beleidskader strategisch grondbeleid aan de gemeenteraad ter besluitvorming 

voor. In het beleidskader strategisch grondbeleid zal in elk geval worden ingegaan op: 

 het strategisch verwervingsbeleid; 

 het beschikbaar grondbeleidsinstrumentarium; 

 de wijze waarop het college voornemens is dit instrumentarium in te zetten; 

 te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; 

 het verloop van de grondvoorraad. 

5. Het college legt, bij het voeren van een actief grondbeleid, jaarlijks een Grondprijzennota 

ter vaststelling voor aan de raad. Hierin zijn de uitgangspunten voor de uitgifteprijzen van 

gronden vastgelegd. 

6. Het college biedt jaarlijks, voorafgaand aan de vaststelling van de jaarstukken, een 

geactualiseerd  Meerjaren Perspectief Ruimtelijke Projecten (MPP) en jaarlijks, 

voorafgaand aan de vaststelling van de najaarsrapportage, een tussentijds MPP (t-MPP) 

aan, waarin minimaal aandacht is voor: 

 te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; 

 risico's die samenhangen met de grondontwikkeling; 

 planning en financiële uitkomsten, mede in relatie tot de voorgaande rapportage; 

 afwijkingen ten opzichte van de begroting (inclusief begrotingswijzigingen); 

 financiële prognoses. 

7. In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting en in de jaarstukken wordt op 

hoofdlijnen ingegaan op de uitvoering van het grondbeleid en de stand van zaken per 

ruimtelijk project. 

 

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer 
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Artikel 23. Administratie 

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: 

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in 

de organisatie-eenheden; 

b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa, passiva en 

niet uit de balans blijkende verplichtingen; 

c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en 

investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties; 

d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke 

productie van goederen en diensten en waar mogelijk de maatschappelijke effecten van het 

gemeentelijke beleid; 

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de 

begroting en relevante wet- en regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende 

informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de 

begroting en relevante wet- en regelgeving. 

 

Artikel 24. Financiële organisatie 

Het college draagt zorgt voor: 

a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing 

van de gemeentelijke taken aan de organisatie-eenheden; 

b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden; 

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste 

van de toegekende budgetten en investeringskredieten; 

d. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de 

bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie; 

e. de te maken afspraken met de organisatie-eenheden over de te leveren prestaties, de 

daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de 

voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen; 

f. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de 

taakvelden van de taakveldenraming en de taakveldenrealisatie; 

g. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken 

en diensten; 

h. het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies 

aan ondernemingen en instellingen; 

i. het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik 

van gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, 

controle en verantwoording wordt voldaan. 

 

Artikel 25. Interne beheersing 

1. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in 

artikel 213, derde lid, onder a van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en 

lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b van de 

Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de 

informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen 

neemt het college maatregelen tot herstel. 

2. Het college stelt jaarlijks een Controleplan vast waarin in ieder geval de, onder 

verantwoordelijkheid van het college, uit te voeren verbijzonderde interne controles en 

audits over lid 1 zijn opgenomen. 
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Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 

 

Artikel 26. Intrekken oude verordening en overgangsrecht 

De ‘Financiële verordening Gemeente Ouder-Amstel 2012 (vastgesteld 14 februari 2012; nummer 

2012/15)  wordt ingetrokken. 

 

Artikel 27. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt na vaststelling door de gemeenteraad in werking per 1-1-2017 en 

is van toepassing op het begrotingsjaar 2017 en heeft een looptijd van maximaal 6 jaar. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening Ouder-Amstel 2017. 

 

 

Ouder-Amstel, 12 oktober 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, 

 

 

 

 

A.A. Swets 

de voorzitter, 

 

 

 

 

M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Toelichting op de financiële verordening Ouder-Amstel 2017 
 

Artikelsgewijze toelichting 
 

Algemeen 
In deze toelichting wordt ingegaan op de bijzonder aspecten van deze verordening.  

Deze verordening is afgeleid van de model verordening zoals aangeboden door de VNG na 

wijziging van het BBV in 2016. Naast het verlopen van de 4 jaarstermijn van de voorgaande 

verordening uit 2012 is de wijziging van BBV in 2016 een belangrijke oorzaak voor het ingrijpend 

aanpassen van deze verordening. Dit omdat met name de (overhead) kostentoerekening aan 

leges en het bepalen van economische prijzen geen verplicht onderdeel was van het BBV van 

voor maart 2016. Maar ook het verscherpen van het toezicht vereist dat tolerantiegrenzen 

duidelijker worden bepaald. 

 

Sommige voorstellen uit de voornoemde model verordening van de VNG zijn ander geformuleerd 

omdat ze in Ouder-Amstel niet of nagenoeg niet voorkomen. Als voorbeeld: het verstrekken van 

garanties komt niet veel voor. Daarom is een separate nota hierover naar mening van het college 

overbodig en zullen garantieverstrekkingen altijd met de raad worden afgestemd. Zo ook is een 

planning en control statuut een zwaar instrument voor een relatief kleine gemeente en zijn regels 

hierover opgenomen in deze verordening.

Artikel 1. Begripsbepaling 

In dit artikel is ook DUO+ opgenomen als zijnde de uitvoeringsorganisatie waarop een groot deel 
van deze verordening van toepassing is waar zij taken uitvoert in mandaat van de gemeente 
Ouder-Amstel. 

Artikel 2. Planning en controlproducten 

Nieuw zijn hier de kadernota, de 1e bestuursrapportage en de najaarsnota.  

De kadernota is in 2017 voor het eerst gepresenteerd en zal de komende jaren een duidelijker rol 
gaan spelen in het integraal afwegen van de koers die gemeente moet inslaan of bijstellen. De 
uitwerking van deze kaders vindt dan plaats in de programmabegroting. 

De 1e bestuursrapportage en de najaarsnota zijn twee tussentijdse rapportages over de uitvoering 
van de begroting. Hierbij is de 1e bestuursrapportage vooral gericht op de financiële bijstelling van 
de begroting. Dit omdat de opstelling hiervan in het voorjaar plaatsvindt en er weinig te zeggen is 
over de inhoudelijke uitvoering van de beleidsdoelen. De najaarsnota zal ook meer in gaan op de 
beleidsmatige realisatie van de begroting op hoofdlijnen, maar heeft ook een belangrijke rol in de 
financiële bijstelling.  
Door invoering van deze twee rapportages zullen separate begrotingswijzigingen worden 
geminimaliseerd en vinden deze alleen plaats als dat vanuit autorisaties van middelen 
noodzakelijk is. In andere artikelen komt aan de orde waar hiervoor grenzen worden aangegeven. 
 
Met de raad zal nader worden afgestemd in welke mate de vier huidige Nieuwsbrieven worden 
gehandhaafd of dat deze voor een deel plaats maken voor deze nieuwe instrumenten. 

Artikel 4. Programma’s en programma-indeling 

Dit artikel bevat bepalingen over de inrichting van de begroting waarin de kaderstellende functie 

van de raad tot uiting komt. De raad stelt bij aanvang van een raadsperiode de indeling van de 

begroting in programma’s vast, evenals de indicatoren waarop de raad wil sturen en controleren. 

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt in aanvulling 

hierop dat het college de taakvelden aan de programma’s toewijst. 
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Overigens is het doel van dit artikel niet om elke nieuwe raadsperiode de gehele begroting en 

jaarstukken opnieuw in te delen. Als de indeling en gebruikte indicatoren de vorige raadsperiode 

goed bevallen, kunnen deze ongewijzigd opnieuw wordt vastgesteld. In andere gevallen zijn 

(kleine) bijstellingen of wijzigingen meestal voldoende. 

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten 

Dit artikel bevat nadere regels voor de autorisatie van de begroting en investeringskredieten. De 

autorisatie van de begroting vindt plaats op programmaniveau. Autorisatie op programmaniveau 

betekent dat het college binnen het programma mag schuiven met budgetten, mits het 

afgesproken beleid gerealiseerd wordt. Als een beleidsdoel apart geautoriseerd wordt, dan mag 

het college alleen binnen dit beleidsdoel schuiven met budgetten. 

Het bedrag waar het college mee mag schuiven is gesteld op € 75.000,--. Dit bedrag is afgeleid 

van het vigerende controleprotocol waarbij eveneens verschillen tussen begroting en realisatie 

boven een bedrag van € 75.000 moeten worden toegelicht.  

 

Bij de voorafgaande autorisatie van de investeringskredieten wordt een grensbedrag van € 

250.000 aangehouden. Dit bedrag is afgeleid van andere gemeenten en afgestemd binnen de 

DUO gemeenten. Dit betekent dat alleen kleine projecten door het college worden ‘afgehandeld’ 

mits opgenomen in de begroting. De grotere projecten worden separaat voorgelegd de raad. 

Maar de grens zal in de praktijk zijn waarde moeten bewijzen en kan altijd door de raad worden 

bijgesteld. 

 

Voor investeringen met een bruto (is de investering voor aftrek van inkomsten) investeringsbedrag 

van € 250.000 en hoger moet altijd een apart raadsvoorstel gedaan worden. In dit raadsvoorstel 

moet het college een goede kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing opnemen. Investeringen 

met een bruto investeringsbedrag lager dan € 250.000 worden geautoriseerd bij het vaststellen 

van de begroting, tenzij de raad expliciet aangeeft voor bepaalde investeringen een apart voorstel 

te willen ontvangen. In de programmabegroting wordt met de kapitaallasten van de nog te 

autoriseren investeringskredieten, voor zover die bekend zijn, rekening gehouden, zodat in de 

dekking van deze lasten voorzien is. 

In lid 6 wordt bepaald dat de raad beslist over de aanwending van eventuele 

aanbestedingsvoordelen. Een dergelijk voordeel kan worden aangewend binnen het betreffende 

investeringsproject. Als wordt besloten het voordeel niet in te zetten binnen het project, dan 

worden de kapitaallasten (rente en afschrijving) van het betreffende investeringskrediet lager. Dit 

voordeel op de kapitaallasten wordt als voordeel in de programmabegroting geraamd. 

Lid 7 betekent dat lasten of uitgaven die gedekt worden door ontvangen baten of inkomsten altijd 

geraamd moeten worden via een door de raad vast te stellen begrotingswijziging of aanvullend 

kredietbesluit. 

Artikel 6. Informatieplicht 
In dit artikel is een nadere invulling van de informatieplicht van het college aan de raad 

opgenomen. Het betreft een uitwerking van het vierde lid van artikel 169 Gemeentewet. Door 

deze financieel verbonden punten op te nemen in deze verordening is de samenhang met de 

uitvoering van de P&C cyclus geborgd en hiermee ook onderdeel van het toezicht door de 

accountant. Dit artikel verplicht het college vooraf aan het aangaan van bepaalde verplichtingen 

de raad inlichtingen te verstrekken indien de raad daar om verzoekt of indien de uitoefening van 

deze bevoegdheden van het college ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente. 
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De bepalingen uit het artikel ontslaan het college niet van de informatieplicht in andere gevallen. 

Ook moeten besluiten van het college voor het doen van privaatrechtelijke rechtshandelingen 

passen binnen de kaders van het beleid dat door de raad is uiteengezet. Het artikel schept 

slechts duidelijkheid tussen het college en de raad over wanneer de raad in elk geval vóóraf 

wenst te worden geïnformeerd en in de gelegenheid wil worden gesteld zijn wensen en 

bedenkingen aan het college kenbaar te maken. 

Artikel 7. EMU-saldo 
Voor gemeenten is in de Wet houdbare overheidsfinanciën vastgelegd dat ze aandeel hebben in 

plafond voor het totale EMU-tekort van Nederland. Wordt dit gemeentelijk aandeel in het EMU-

tekort door de gezamenlijke gemeenten overschreden dan kan dat tot een correctieve maatregel 

van het Rijk leiden of tot een boete uit Europa die naar gemeenten wordt doorvertaald. Maar het 

kan ook zijn dat de overschrijding niet erg is. 

Gemeenten krijgen in het voorjaar van het Rijk bericht of het gemeentelijk aandeel in het 

nationale toegestane EMU-tekort met de lopende begroting dreigt te worden overschreden. Ook 

wordt dan duidelijk of daarop actie van gemeenten is gewenst. Pas als dit laatste het geval is, 

moeten gemeenten met een individueel EMU-saldo hoger dan gemeentelijke EMU-

referentiewaarde hun begroting neerwaarts bijstellen om de overschrijding van het collectieve 

aandeel ongedaan te maken. 

In het artikel is opgenomen dat het college de raad informeert bij een overschrijding van het 

toegestane EMU-tekort voor alle gemeenten. Als daarop actie nodig is van de gemeente, doet het 

college een voorstel voor het wijzigen van de begroting. 

Artikel 8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen: 

In de kadernota rechtmatigheid 2016 staat: 

De Commissie BBV doet de stellige uitspraak aan gemeenten om meerjarige contracten, 

die bijvoorbeeld zouden moeten voldoen aan Europese regels, in de toelichting op de 

jaarrekening bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ op te nemen voor het volle 

bedrag waarover het contract is afgesloten. Het BBV schrijft overigens voor dat van 

belangrijke contracten de resterende contractwaarde in de toelichting bij de ‘niet uit de 

balans blijkende verplichtingen’ worden vermeld. 

Omdat in de voorgaande stellige uitspraak niet geheel is vastgelegd welke grenzen exact worden 

gesteld is dit in artikel 8 lid 1 en 4 opgenomen.  

Artikel 9. Waardering en afschrijving vaste activa 
De verordening moet volgens artikel 212, lid 2, Gemeentewet in elk geval regels bevatten voor 

waardering en afschrijving van activa. Het BBV (artikel 59 tot en met 65) stelt hier regels voor. Dit 

artikel van de verordening bepaalt dat het college een notitie hierover ter vaststelling aan de raad 

aanbiedt. 

Artikel 11. Reserves en voorzieningen 
Dit artikel bepaalt dat het college een notitie over de reserves en voorzieningen ter vaststelling 

aanbiedt aan de raad. Met deze notitie stelt de raad regels voor de vorming van reserves. Kaders 

stellen voor voorzieningen is veelal niet aan de orde omdat deze een verplichtend karakter 

hebben en artikel 44 BBV voorschrijft wanneer voorzieningen gevormd dienen te worden. 

Artikel 12. Kostprijsberekening 
Artikel 212, lid 2 onder b, Gemeentewet bepaalt dat de verordening in ieder geval bevat de 

grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen 

en tarieven voor rechten. De grondslag voor de prijzen en tarieven vormt de samenstelling van de 

kostprijs van de diensten waarvoor prijzen en heffingen in rekening worden gebracht. In dit artikel 

van de verordening zijn de kaders voor de bepaling van de kostprijzen van de gemeentelijke 

diensten opgenomen. 
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Artikel 13. Prijzen economische activiteiten 
Als een gemeente goederen, diensten of werken levert aan overheidsbedrijven of derden dan 

mag zij deze activiteiten niet bevoordelen als het economische activiteiten betreft. Economische 

activiteiten zijn hier activiteiten waarmee de gemeenten in concurrentie met ander ondernemingen 

treedt. Het bevoordelingsverbod houdt feitelijk in dat tenminste een integrale kostprijs voor de 

levering van goederen, diensten werken en het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal in 

rekening moet worden gebracht. 

Van deze verplichting kan worden afgeweken als de activiteiten worden ontplooid in het kader van 

het publiek belang. Daarvoor is wel nodig dat in een raadbesluit het publiek belang van de 

activiteit wordt gemotiveerd. Het raadbesluit moet worden aangemerkt als een concretiserend 

besluit van algemene strekking. Het besluit moet worden bekendgemaakt in een van 

overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad en moet open staan 

voor bezwaar en beroep. Belanghebbenden kunnen dan binnen uiterlijk zes weken na 

bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente (artikel 6:7 Algemene 

wet bestuursrecht). De gemeente moet binnen zes weken een besluit nemen over het 

bezwaarschrift of – indien een commissie als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht 

is ingesteld – binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het 

indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Bij afwijzing van de bezwaren kan de 

belanghebbende beroep instellen bij de bestuursrechter. 

Voor het verplicht in rekening brengen van minimaal een integrale kostprijs voor de levering van 

goederen, werken en diensten of voor het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal gelden 

een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden in het vierde lid opgesomd. 

Artikel 14. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen 
Het vaststellen van de tarieven voor belastingen, rechten en leges is een bevoegdheid van de 

raad, die niet kan worden gedelegeerd (artikel 156 Gemeentewet). Hier gaat dit artikel van de 

verordening over. 

Het vaststellen van de prijs voor een gemeentelijke dienst of de levering van goederen of werken 

(die niet vallen onder artikel 229 Gemeentewet) is een privaatrechtelijk besluit. Dergelijke 

besluiten zijn een bevoegdheid van het college (artikel 160, lid 1 onder e, Gemeentewet). 

Daar waar bij het vaststellen van de prijs voor een gemeentelijke dienst of de levering van 

goederen of werken een publiek belang in het geding is en prijzen lager dan marktconform 

worden vastgesteld, is het aan de raad om het publiek belang te definiëren en het college kaders 

mee te geven voor het afwijken van marktconforme prijzen. Hierbij wordt de Wet markt en 

overheid in acht genomen voor zover het economische activiteiten in de zin van die betreft. 

Afwijken van de integrale kostprijs kan in die gevallen alleen indien de raad de activiteiten 

uitdrukkelijk (in een raadsbesluit) heeft aangewezen als activiteit van algemeen belang. 

. 

Artikel 15. Financieringsfunctie 
Artikel 212, lid 2 onder c, Gemeentewet bepaalt dat de verordening in ieder geval regels bevat 

over het beleid en de organisatie van de financieringsfunctie. Dit artikel van de verordening geeft 

invulling aan deze wettelijke plicht. Het Treasurystatuut is een regeling voor het sturen en het 

beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de 

financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Daarnaast zijn regels over financiering 

vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Het college draagt er zorg 

voor dat aan deze wet wordt voldaan. 

In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken rapporteert het college over de 

verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het BBV, te weten de beleidsvoornemens ten 

aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. 
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Artikel 16. Schuldbeheersing 
Dit artikel is alleen van toepassing als de solvabiliteit (=eigen vermogen/ totale vermogen) daalt 

onder de 30%. Alleen dan zal, ter beheersing van de gemeentelijke schulden en de 

bewustwording over dit onderwerp, door het college een notitie over dit onderwerp een nota ter 

vaststelling aan de raad aangeboden. 

Artikel 17. Budgetoverhevelingen 
In dit artikel wordt vastgelegd aan welke criteria budgetoverhevelingen getoetst moeten worden. 

Hiermee wordt duidelijkheid gegeven wanneer budgetten die niet besteed zijn in enig jaar, in 

aanmerking komen voor overheveling naar een volgend jaar. Deze criteria zijn noodzakelijk ter 

voorkoming van het onnodig meenemen van overgebleven budgetten naar een volgend jaar. 

Artikel 18. Financiering 
In het BBV staat in artikel 13 welke informatie de paragraaf financiering in elk geval moet 

bevatten. Aanvullend is opgenomen dat de raad in de paragraaf financiering ook wordt 

geïnformeerd over de opbouw van de korte en lange schuldpositie, de liquiditeitsplanning en de 

rentevisie voor de komende jaren. 

Artikel 19. Weerstandsvermogen en risicomanagement 
In artikel 11 BBV staat welke informatie in elk geval in de paragraaf weerstandsvermogen van de 

begroting en jaarstukken moet worden opgenomen, namelijk een inventarisatie van de 

weerstandscapaciteit en de risico’s en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

Dit artikel van de verordening bepaalt dat het college naast deze paragraaf een apart 

beleidskader voor het weerstandsvermogen opstelt en ter vaststelling aanbiedt aan de raad. 

Artikel 20. Onderhoud kapitaalgoederen 
Naast de informatie die volgens artikel 12 BBV moet worden opgenomen in de paragraaf 

onderhoud kapitaalgoederen wordt in dit artikel bepaald dat ook ingegaan moet worden op de 

voortgang van het geplande onderhoud, vervangingsinvesteringen en de omvang van het 

achterstallig onderhoud van de kapitaalgoederen. 

Verder wordt in dit artikel bepaald dat het college tenminste  eens in de zes jaar de diverse 

beheerplannen actualiseert en ter vaststelling aan de raad aanbiedt. De beheerplannen vormen 

het kader voor het uit te voeren onderhoud aan de kapitaalgoederen. Op basis van de Wet 

Milieubeheer (artikel 4.22) moet de gemeenteraad een rioleringsplan (het Gemeentelijk 

Rioleringsplan, GRP) vaststellen. In dit artikel wordt bepaald dat het GRP eens in zes jaar 

geactualiseerd moet worden. In de Wet Milieubeheer is bepaald waar het plan aan moet voldoen. 

Artikel 22. (Faciliterend) Grondbeleid 
De gemeente Ouder-Amstel kent geen actief grondbeleid, maar wel een faciliterend grondbeleid. 

In dit artikel is vastgelegd wat de minimum eisen zijn waaraan een nota faciliterend grondbeleid 

aan moet voldoen.

Artikel 23. Administratie 
In dit artikel zijn algemene bepalingen opgenomen voor de inrichting van de gemeentelijke 

administratie. Op hoofdlijnen wordt opgedragen welke gegevens systematisch moeten worden 

vastgelegd en aan welke eisen deze gegevens moeten voldoen. 
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Artikel 24. Financiële organisatie 
Dit artikel geeft de uitgangspunten voor de financiële organisatie. Ingevolge artikel 160 lid 1 onder 

a, Gemeentewet is het college bevoegd regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van 

de gemeente. In dit artikel van de verordening wordt het college opgedragen om zorg te dragen 

voor bepaalde regels die de financiële organisatie betreffen. De uitgangspunten voor de financiële 

organisatie zijn nodig om voor het financieel beheer en beleid aan ede eisen van rechtmatigheid, 

controle en verantwoording te voldoen. Ze creëren de randvoorwaarden waarop de interne 

controle en de accountantscontrole kan steunen bij het onderzoek naar de financiële 

rechtmatigheid van de beheershandelingen en getrouwheid van de jaarrekening. 

Artikel 25. Interne beheersing 

De accountant toetst jaarlijks of de gemeenterekening een getrouw beeld geeft van de 

gemeentelijke financiën en of de (financiële) beheershandelingen die eraan ten grondslag liggen 

rechtmatig zijn verlopen. Artikel 25 draagt het college op maatregelen te treffen opdat gedurende 

het jaar of voorafgaand aan de accountantscontrole de gemeente zelf nagaat of de cijfers in de 

administraties een getrouw beeld geven en of de financiële beheershandelingen die aan de 

baten, de lasten en de balansmutaties ten grondslag liggen rechtmatig (zijn) verlopen. 

Artikel 26. Intrekken oude verordening en overgangsrecht 
Bij het inwerkingtreden van de nieuwe verordening moet de oude worden ingetrokken. Volgens de 

Gemeentewet is een begrotingsjaar gelijk aan een kalenderjaar. In begrotingsjaar t worden de 

jaarstukken uit het begrotingsjaar t-1 vastgesteld, wordt uitvoering gegeven aan de begroting voor 

het jaar t en wordt tot slot de begroting voor het jaar t+1 vastgesteld. De nieuwe verordening is 

van toepassing op alle stukken die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2017 en later. De 

oude verordening is nog wel van toepassing op de jaarstukken van het begrotingsjaar 2016.
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Bijlage 1. Overzicht financiële beleidskaders 
 

Beleidsnotitie  
Datum 

vaststelling 

Vaststelling 

door 

Actualiseren 

uiterlijk 

Beleidskader verbonden partijen 9-11-2017 Gemeenteraad 31-12-2022 

Treasurystatuut 
4 december 2001; 

2001/76/11 
Gemeenteraad 

2018 in DUO+ 

verband 

Activabeleid  9-11-2017 Gemeenteraad 31-12-2022 

Reserves en voorzieningen (incl. 

risicomanagement en 

weerstandsvermogen) 

9-11-2017 

Gemeenteraad 

31-12-2022 

Financiële verordening 9-11-2017 Gemeenteraad 31-12-2022 
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