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Bestemmingsplannen “Herziening Ouderkerk aan de Amstel” en “Herziening Duivendrecht”
1 Wat is er aan de hand; 

- in hoeverre kunnen nieuwe stukjes 
snippergroen welke nu worden 
onderhouden door de gemeente uitgezet 
worden als adoptiegroen? Gevolg minden 
onderhoudskosten.

OAA Volgens het snippergroenbeleid wordt er geen 
snippergroen meer in bruikleen (adoptie) gegeven.
De reden hiervoor is dat in het verleden 
geadopteerde stukken groen te vaak oneigenlijk 
werden gebruikt. Ze werden dan bijvoorbeeld bij de 
tuin getrokken, omheind, verhard of bebouwd.
Handhaven hierop is arbeidsintensief.
 
Omdat het om kleine stukjes groen gaat, zijn de 
onderhoudskosten beperkt, zeker in vergelijking met 
een handhavingsprocedure.
Bovendien veroorzaakt in gebruik geven van 
snippergroen een administratieve last (overleg met 
bewoner en sluiten contract) en staan er geen 
inkomsten tegenover.
Snippergroen kan in sommige gevallen wel gehuurd 
of gekocht worden. Kosten en baten zijn daarbij 
beter in balans dan bij het in bruikleen geven. 

3 Wat betreft bouwmogelijkheden in het 
achtererfgebied: Betekent dit dat wat 
voorheen allemaal groen was, bebouwd 
kan worden met bouwwerken van 
maximaal 6,5m2 oppervlakte en 3 meter 
hoog?  Wat vindt het college daarvan?

GL Het college zat op de lijn dat bebouwing op 
verkochte stukken snippergroen niet mogelijk was. 
Om de ruimtelijke kwaliteit te beschermen. Naar 
aanleiding van beroepszaak is de gemeente terug 
gefloten door de Raad van State in verband met de 
landelijke regels voor vergunningsvrij bouwen.
 
Het college handelt met deze regeling in lijn met de 
uitspraak van de Raad van State.

4 Wat betreft woningsplitsing: Hoe wordt 
omgegaan met reeds gesplitste 
woningen?

GL De regels voor woningsplitsing gelden voor nieuw te 
splitsen woningen. 
Reeds gesplitste woningen zijn bestaande 
woningen.

5 Rvs: “Nieuwe steigers, welke grenzen 
aan openbaar gebied (groen of verkeer), 
zijn niet meer mogelijk” in combinatie met 
het doorhalen van art. 8, eerste lid, letter 
h onder 3 en art. 8.4 (Bijlagen 
Ouderkerk): 

5.1 Klopt het dat de wijziging inhoudt dat 
steigers alleen nog toegestaan zijn als de 
woning / tuin-1 / tuin-2 direct aan het 
water is gelegen?

5.2 In de meeste gevallen is de woning / 
tuin-1 / tuin-2 van het water gescheiden 
door een weg (bestemming ‘verkeer’), 
waarbij in een aantal gevallen de weg 
eigendom is van de eigenaar van de 

D66

5.1 Ja, dat klopt.
 
 

 
5.2 Ja, dat klopt. Steigers zijn niet mogelijk, daar 
waar de bestemming water grenst aan de 
bestemming verkeer.
 
 



woning, maar niet in alle gevallen. Klopt 
het dat de wijziging inhoudt dat in al deze 
gevallen een steiger niet meer is 
toegestaan? 

5.3 Klopt het dat deze wijziging 
stringenter is dan de wijziging zoals 
voorgesteld door de indiener van de 
zienswijze? Zo ja, wat is hiervan de 
reden?

 

5.3 Dat klopt inderdaad in theorie. De indiener van 
de zienswijze spreekt over ‘grond in eigendom’. In 
de praktijk heeft eigen grond (van particulier) geen 
verkeersbestemming. 
De verkeersbestemming komt met name voor langs 
de Bullewijk en de Amstel.

6 Rvs: waarom is het niet wenselijk om de 
bestemming ‘wonen’ binnen de 
bestemming ‘maatschappelijk’ te 
handhaven voor het Vega-huis bij Beth 
Haim?

D66 Van wonen is op deze plek geen sprake en het is 
niet wenselijk om deze mogelijkheid te handhaven. 
De aanduiding ‘wonen’ is daarom geschrapt van de 
verbeelding.

7 Rvs p. 4: 'Het niet reguleren heeft ook 
voordelen, namelijk een lage 
procedurelast. Er kan gemakkelijk worden 
ingespeeld op marktvragen en concrete 
behoeften. Dit zijn praktische nadelen.’ 
Wat zijn de praktische nadelen?

D66 Hier had moeten staan ‘Dit heeft praktische 
nadelen’, namelijk de impact op een goed woon- en 
leefklimaat.

8 Document P02984_4_BP_Herziening en 
Bijlagen Ouderkerk: Op p. 8 van de 
Herziening is in figuur 1 het plangebied 
aangegeven waarvoor het gewijzigde 
bestemmingsplan geldt. 

- In figuur 1 op p. 8 van de Herziening 
worden twee kleine gebieden binnen de 
oranje grenzen uitgesloten van 
toepassing van het herziene 
bestemmingsplan. Wat is hiervan de 
reden?

-  In figuur 1 op p. 8 van de Herziening 
worden een aantal relevante water en 
woongebieden bijv. langs de 
Holendrechterweg, bij de 
Ouderkerkerplas, en ten zuiden van de 
A9, niet meegenomen. De wijzigingen tav 
Artikel 8 zijn daar wel degelijk van belang. 
Onder welk bestemmingsplan vallen deze 
gebieden en waarom zijn zij niet 
meegenomen in de voorliggende 
herziening? Wordt voor deze gebieden 
eenzelfde herziening voorbereid?
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Ten tijde van het opstellen van het voorontwerp- en 
ontwerpbestemmingsplan lag de nadruk van de 
herzieningen met name op het verkochte 
snippergroen, welke een tuin-bestemming kregen. 
De beide locaties bevatten specifieke bepalingen 
met betrekking tot de tuingronden. Toen is bewust 
gekozen om deze twee kleine bestemmingsplannen 
buiten de herziening te laten.
De herzieningen bevatten inmiddels ook een aantal 
gebruiksbepalingen voor woningen. Het is logisch 
om deze bepalingen ook voor deze twee gebieden 
van toepassing te verklaren.
U heeft de mogelijkheid om met een amendement 
de beide gebieden alsnog mee te nemen in de 
herziening voor Ouderkerk aan de Amstel.

Daar geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Noord’. Het buitengebied heeft een ander karakter 
dan de kern. 
De voorgestelde wijzigingen zijn met name relevant 
voor de dorpskernen.



9 Bijlagen Ouderkerk aan de Amstel: 

-  Art. 8.3: geldt dit uitsluitend voor 
steigers of ook voor andere bouwwerken 
in water (bijv verankerde boeien etc.)? 

- Art. 9.2.1c: mag in de nieuwe situatie 
wel een bestaand bouwvlak worden 
gesplitst zodanig dat er 2 vrijstaande 
woningen ontstaan?

- Art. 9.6.2: in het herziene 
bestemmingsplan kunnen wij geen 
definitie van ‘bed & breakfast’ vinden. Is 
zulks niet noodzakelijk? Wat wordt als 
definitie van ‘bed & breakfast” 
gehanteerd?

D66 In 8.3 is aangegeven welk gebruik strijdig is, 
namelijk (o.a.) het gebruik van een steiger als 
ligplaats en aanlegplaats voor schepen en een 
pleziervaartuig. Het innemen van een ligplaats aan 
een boei valt hier niet onder. 
 

Dat mag alleen maar als aan de voorwaarden uit 
regeling 9.6.5 (voor splitsing) wordt voldaan. 

De definitie Bed&Breakfast staat in het 
bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel uit 
2013. Deze definitie geldt ook voor de herziening, 
zoals te lezen is in artikel 2.1 van de herziening

1Bijlagen Ouderkerk aan de Amstel en 
Bijlagen Duivendrecht: 

Wat is het verschil tussen de bijzondere 
woonvorm in art. 1.10 onder letter a en de 
bijzondere woonvorm met zorg in art. 
1.11?

D66 Een bijzondere woonvorm met zorg is één van de 
drie bijzondere woonvormen.

11 De beperkte capaciteit wordt aangegeven 
als oorzaak voor de lange duur van het 
besluitvormingsproces (6 oktober 2020 
was de ter inzage legging). Is de raad 
eerder geïnformeerd over de gemaakte 
prioriteitsstelling en de beperkt 
beschikbare capaciteit? Zo ja, wanneer?

VVD De raad is op verschillende momenten in de 
afgelopen periode tijdens de commissie Ruimte 
mondeling geïnformeerd over de beperkte 
beschikbare capaciteit op RO/bestemmingsplannen. 
Ook is de raad uitgebreid bijgepraat over de afdeling 
VTH. 

12 Er worden nieuwe regels opgenomen 
t.a.v. het gebruik van huisvesting. In 
hoeverre is voorzien in handhaving van 
deze regels?

VVD De voorgestelde wijzigingen zijn deels voort 
gekomen uit de handhavingspraktijk (bv. het gebruik 
van een ééngezinswoning voor studenten).

De regels van beide bestemmingsplannen zijn in lijn 
gebracht met de regels uit de 
Huisvestingsverordening. 

Bij overtreding van de regels uit de 
Huisvestingsverordening en het bestemmingsplan 
wordt (in het belang van een goede woon- en 
leefomgeving) gehandhaafd.

13 Blijft het na dit besluit nog mogelijk om 
een steiger te realiseren wanneer er 
sprake is van een overtuin aan het water?

VVD Neem aan dat hiermee een tuin aan de overkant 
van de weg wordt bedoeld. Als dat het geval is, en 
de betreffende grond heeft een tuin-bestemming, 
dan is een steiger mogelijk conform de herziening. 



Als dit stukje grond de bestemming groen of verkeer 
heeft, dan is het toevoegen van een nieuwe steiger 
niet mogelijk.

14 Zijn er nog lopende of te verwachten 
beroeps- of bezwaarprocedures van 
inwoners die (recent) een afwijzing 
hebben gekregen voor de aanleg van een 
steiger?

VVD Ja. 


