
      

Bundel van de Commissie Ruimte van 21 juni 2018

 

 

 

0 Globale tijdsaanduiding op de agenda
In de agenda ziet u een globale tijdsaanduiding staan. Dit is de globaal geplande aanvangstijd voor een
bepaald onderwerp.
Indien u voor een specifiek agendapunt komt dat niet als eerste op de agenda staat, wordt u verzocht om
een half uur eerder aanwezig te zijn, ingeval de vergadering vlotter verloopt dan gedacht en het onderwerp
eerder aan de beurt is.
Het kan ook gebeuren dat een onderwerp later dan gepland aan de orde komt.

1 19:30 - Algemene punten
Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

1.a Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf
minuten voor de vergadering bij de griffier.

2 Beeldvorming en Oordeelsvorming
Behandelwijze per onderwerp:
- vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder
- meningsvorming, debat commissieleden met elkaar

2.a 19:45 - Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Waver
33a (2018/39)
Voorgesteld besluit:
Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van de
agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning Waver 33a in afwijking van de beheersverordening "De
Ronde Hoep".

Dossier 886 voorblad

Raadsvoorstel 2018/39: Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als
plattelandswoning aan de Waver 33a

Raadsbesluit 2018/39: Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als
plattelandswoning aan de Waver 33a

Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Waver 33a Ouderkerk ad Amstel

2.b 20:25 - Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte (2018/49)
Voorgesteld besluit:
Het parkeerterrein op trainingscomplex De Toekomst te onttrekken aan de openbare ruimte.

Dossier 911 voorblad

Raadsvoorstel 2018/49: Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte

Raadsbesluit 2018/49: Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte

Formele aanvraag onttrekking openbare ruimte De Toekomst

2.c 20:55 - Afwijzing verzoek wijziging bestemmingsplan ABPZ (2018/55)
Voorgesteld besluit:
- De aanvragers te melden dat de gemeentertaad op dit moment niet voornemens is mee te werken aan
wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid, omdat op termijn al wordt gewerkt
aan één of meerdere bestemmingsplan(nen) voor het Amstel Business Park Zuid.
- Het verzoek d.d. 10 oktober 2017 van Van Diepen Van der Kroef advocaten namens de bewoners van de
woonboten aan de Willem Fenengastraat af te wijzen en de bewoners via de advocaat hierover te
informeren.

Dossier 929 voorblad

Raadsvoorstel 2018/55: Afwijzing verz. tot wijzging bp. at. 3.9 Wro

Raadsbesluit 2018/55: Afwijzging verz. tot wijziging bp. art. 3.9 Wro

171010 Diepen-Kroef verz. tot wijziging bp. art. 3.9 Wro.pdf



 

171213 Diepen-Kroef Ingebrekestelling verz. tot wijziging bp. aert 3.9 Wro.pdf

180112 Diepen-Kroef Handhaven verz. tot wijziging bp. art. 3.9 Wro.pdf

180222 College afwijzing verz. tot wijziging bp. art. 3.9 Wro.pdf

180312 Diepen-Kroef bezwaar afwijzing verz. tot wijziging bp. art. 3.9 Wro.pdf

3 Overleg met het college
3.a 21:45 - Vragen aan het college
3.b 21:55 - Lange termijn agenda

Lange termijn agenda

3.c 22:00 - Regionale aangelegenheden
-	Amstelland- en Meerlandenoverleg
-	Groengebied Amstelland
-	Vervoerregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

4 22:05 - Rondvraag
5 Sluiting
6 TER KENNISNAME STUKKEN

Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

6.a Jaarrapportage 2017 en Uitvoeringsovereenkomst 2018 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Dit betreft geen raadsvoorstel, het wordt ter kennisname aangeboden.

Dossier 896 voorblad

Memo college over Jaarrapportage 2017 en Uitvoeringsovereenkomst 2018 Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Uitvoeringsovereenkomst 2018 gemeente Ouder-Amstel

Aanbiedingsbrief bij Jaarrapportage Uitvoeringsovereenkomst 2017 gemeente Ouder-Amstel

Jaarrapportage Uitvoeringsovereenkomst 2017 gemeente Ouder-Amstel

Factsheet met tabellen uitvoeringsovereenkomst gemeente Ouder-Amstel



2.a Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Waver 33a (2018/39)
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1 Raadsvoorstel 2018/39: Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Waver 33a 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 

 

Nummer2018/39 
 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische 

bedrijfswoning als plattelandswoning aan de 

Waver 33a 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

Samenvatting 
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om de woning aan de Waver 33a, zijnde 

een (voormalige) dienstwoning bij het agrarische bedrijf, als plattelandswoning in 

gebruik te (laten) nemen. Aangezien deze activiteit in strijd is met de 

beheersverordening "De Ronde Hoep" dient een procedure voor afwijking van deze 

verordening gevoerd te worden. . Uit de stukken blijkt, dat de uit een oogpunt van 

milieu het gebruik als plattelandswoning aanvaardbaar is. Er zal sprake zijn van een 

goed woon- en leefklimaat. Aangezien er ook om andere redenen daartegen geen 

bezwaar bestaat kan worden meegewerkt aan dit initiatief.  

 

Vanwege strijd met de geldende beheersverordening "De Ronde Hoep" kan de 

gebruikswijziging alleen met een afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht worden gerealiseerd. Uit een oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening bestaan hiertegen geen bezwaren. Vanwege de afwijking van de 

Beheersverordening wordt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan de raad 

gevraagd. 

 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Reeds eerder is  een omgevingsvergunning verleend voor de functiewijziigng van een 

agrarische bedrijfswoning in een plattelandswoning. Het betrof het perceel Rondehoep  

West 54b. De voorliggende situatie is vergelijkbaar.  
 

Wat is er aan de hand? 
Het gaat om een bedrijfswoning  bij een veehouderij aan de Waver 33. De betreffende 

woning aan de Waver 33a heeft in het verleden dienst gedaan als tweede 

bedrijfswoning bij de melkveehouderij aan de Waver 33.  Deze woning is niet meer 

nodig als bedrijfswoning. De eigenaren willen deze woning verkopen. Als agrarische 

bedrijfswoning is deze woning echter niet dan wel slecht verkoopbaar. Om die reden 

willen zij dat “burgerbewoning” van deze woning mogelijk wordt. Het is uit 

milieuhygiënisch oogpunt niet mogelijk deze woning een reguliere woonbestemming te 

geven. De reden daarvoor is dat deze woning te dicht bij het veehouderijbedrijf is 

gelegen. De Wet Plattelandswoningen biedt wel de mogelijkheid om de bedrijfswoning 

om te zetten in een 'plattelandswoning'. Dit is een voormalige agrarische 

bedrijfswoning, die bewoond mag worden door 'een derde'. Dat is iemand, die geen 

binding heeft met het agrarische bedrijf waarbij de woning staat. 

De plattelandswoning blijft wel onderdeel van het bedrijf. Een woning die is bestemd 

als plattelandswoning  wordt niet beschermd tegen de milieugevolgen (waaronder dus 

geurhinder) van het bedrijf waarvan de woning is afgesplitst. De woning vormt dan 

geen belemmering voor de voormalige ‘eigen’ veehouderij. De plattelandswoning 

wordt wel beschermd tegen de milieugevolgen van andere veehouderijen. In de bij de 
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aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing is voldoende toegelicht dat andere 

veehouderijen geen invloed hebben. Bij een plattelandswoning blijven wel de 

luchtkwaliteitseisen gelden. Geurhinder is in grote mate subjectief bepaald en 

afhankelijk van individuele omstandigheden. Ten aanzien van de hinderbeleving ten 

opzichte van de zogenaamde vaste afstand dieren wordt landelijk een geaccepteerde 

afstand van 50 meter gehanteerd buiten de bebouwde kom. De te respecteren 

afstanden zijn hierbij niet afhankelijk van het aantal dieren die binnen de inrichting 

aanwezig zijn. De afstand van de dierverblijven van het agrarische bedrijf Waver 33 

liggen op een afstand van 65 meter tot de beoogde plattelandswoning. Gezien ook 

deze afstand zal sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. 

 

De beheersverordening voor De Ronde Hoep voorziet zelf niet in een 

afwijkingsmogelijkheid hiervoor. Om die reden dient de afwijkingsprocedure op grond 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te worden gevoerd. Uit een oogpunt 

van een goede ruimtelijke ordening bestaan hiertegen geen bezwaren.  

Vanwege de afwijking van de beheersverordening wordt een ontwerp verklaring van 

geen bedenkingen aan de raad gevraagd. De betreffende gebruikswijziging past 

namelijk  niet binnen de criteria van lijst met categorieën gevallen waarin geen 

verklaring van geen bedenkingen is vereist. 

In het nieuwe bestemmingsplan voor de Ronde Hoep zal het perceel een passende 

bestemming krijgen. Ook daarin zal een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het 

omzetten van een agrarische bedrijfswoning in een plattelandswoning worden 

opgenomen.  

 

Met deze omgevingsvergunning wordt alleen het gewijzigde gebruik geregeld. Als er 

ge- of verbouwd gaat worden zal  daarvoor een aparte omgevingsvergunningaanvraag 

ingediend moeten worden. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening kan met dit bouwplan worden 

ingestemd. Zie verder hiervoor. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
NVT 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Bij de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen zijn geen externe partijen 

betrokken. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen zal tegelijk met de overige 

stukken van de omgevingsvergunning ter inzage liggen. 

 

Wat is het vervolg? 

Wanneer de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verleent kan de 

planologische procedure worden gestart. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

zal tegelijk met de overige stukken van de omgevingsvergunning 6 weken ter inzage 

liggen. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen zienswijzen tegen zowel 

de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als tegen het bouwplan worden 

ingebracht. De bevoegdheid tot het verlenen van de definitieve verklaring van geen 

bedenkingen is gemandateerd aan burgemeester en wethouders indien naar aanleiding 

van de ter inzage legging van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

daaromtrent geen zienswijzen zijn ingebracht. 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nummer 

2018/39, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het wijzigen van het 

gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning Waver 33a in afwijking 

van de beheersverordening "De Ronde Hoep". 

 

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

de raadsgriffier, 

 

 

de voorzitter, 

  

A.A. Swets J. Langenacker 
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HOOFDSTUK 1:  INLEIDING 

 

1.1. Aanleiding  

 

Aan de Waver 33a, te Ouderkerk aan de Amstel, is een woning gelegen die als bedrijfswoning 

deel heeft uitgemaakt van het agrarische bedrijf aan de Waver 33, te Ouderkerk aan de Amstel. 

De wens van de eigenaar is om de bedrijfswoning als woonruimte voor niet aan het bedrijf 

gebonden derden te kunnen aanwenden. Dit gebruik kan worden mogelijk gemaakt worden door 

de bestaande bedrijfswoning te kwalificeren als plattelandswoning. 

 

Het initiatief kan niet vergund kan worden op basis van het vigerende bestemmingsplan. Er dient 

daarom een procedure ter verkrijging van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 eerste lid 

onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te worden doorlopen. De 

gemeente Ouder-Amstel heeft per e-mail van 20 april 2017 aangegeven, onder voorwaarden, 

medewerking te willen verlenen aan de genoemde ruimtelijke procedure.  

 

Bij wet is bepaald dat ten behoeve van een dergelijke procedure voorzien dient te worden in een 

goede ruimtelijke onderbouwing.  

 

Met voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt invulling gegeven aan deze bepaling. In deze 

onderbouwing komen relevante aspecten aan de orde op basis waarvan beoordeeld kan worden 

of het initiatief voldoet aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening. Het doel van 

deze ruimtelijke onderbouwing is daarmee om de ruimtelijke aanvaardbaarheid en 

uitvoerbaarheid van de gewenste ontwikkeling aan te tonen.  
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1.2. Ligging en begrenzing projectgebied 

 

Het projectgebied betreft het perceel Waver 33a dat, ten zuidoosten van de kern Ouderkerk aan 

de Amstel, binnen het landelijk gebied van de gemeente Ouder-Amstel gelegen is. Het perceel is 

kadastraal geregistreerd onder gemeente Ouder-Amstel, sectie K, kadastraal nummer 518. 

 

De noordelijke begrenzing van het projectgebied wordt gevormd door het agrarische perceel 

Waver 33. Aan de westelijke zijde grenst het projectgebied aan het open veenweidegebied. De 

oostzijde van het projectgebied grenst aan het talud van het dijklichaam langs de Oude Waver. 

en aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door de erfafscheiding met een onbebouwd perceel 

(kavel 519) dat als grasland in gebruik is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: weergegeven is het projectgebied (bij 

benadering geduid met een rood kader) in relatie 

tot de (wijde) omgeving.  
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1.3. Vigerend planologisch regime 

 

Ter plaatse van de projectlocatie geldt de beheersverordening De Ronde Hoep, zoals deze op 25 

september 2014 door de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel is vastgesteld.  

 

Met de beheersverordening De Ronde Hoep is de feitelijke situatie en planologische vastgelegd. 

Dit houdt in dat de ruimtelijke structuur ongewijzigd blijft. De beheersverordening voorziet niet in 

nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, voor zover dit overeenkomt met de planologische situatie. 

Eventuele planologische ruimte die is toegestaan op grond van het vigerende bestemmingsplan 

Ronde Hoep 2003 is met de beheersverordening overgenomen. Hiermee zijn de bestaande 

rechten gerespecteerd. 

 

Ingevolge het bepaalde in de beheersverordening gelden ter plaatse van het projectgebied de 

bestemming ‘Agrarisch’, de dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ en de 

gebiedsaanduiding ‘Wetgevingszone-Kamperen’. Tevens zijn diverse aanduidingen van kracht, 

welke in onderstaande tekst worden toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming ‘Agrarisch’(artikel 13) 

 

Gronden met deze bestemming mogen benut worden voor agrarisch grondgebruik, de 

uitoefening van een volwaardig agrarisch bedrijf (geen glastuinbouwbedrijf en/of intensieve 

veehouderij). Ook mag binnen de bestemming gewoond worden in een bedrijfswoning en zijn, 

onder gegeven criteria nevenfuncties, zoals de verkoop eigen producten en een bed & breakfast 

toegestaan. Bijbehorende toegestane functies zijn voortstuinen, erven en terreinen, wegen en 

paden, parkeervoorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, water en waterhuishoudkundige 

voorzieningen en groenvoorzieningen. 

 

Tevens is bepaald dat per agrarische bedrijfswoning één paardenbak is toegestaan binnen het 

bouwvlak, waarvan de oppervlakte maximaal 800 m² mag bedragen. Ook zijn aan huis gebonden 

beroepen toelaatbaar indien daartoe ten hoogste 40% van de vloeroppervlakte van de woning 

wordt gebruikt met een maximum van 45 m². Als het aan huis gebonden beroep uitgeoefend 

wordt in een bijbehorend bouwwerk, dan mag ten hoogste 15 m² van de vloeroppervlakte van dit 

bijbehorend bouwwerk hiervoor worden gebruikt. 
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Als onderdeel van de bestemming zijn bouwregels opgenomen waarbij gesteld wordt dat 

bedrijfsgebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden gebouwd, met dien verstande 

dat per bouwvlak maximaal één agrarisch bedrijf is toegestaan. Het westelijke deel van het 

projectgebied maakt onderdeel uit van een bouwvlak. Voor het bouwen van een bedrijfswoning 

met bijbehorende bouwwerken geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' 

het aantal aangeduide wooneenheden als maximum aantal bedrijfswoningen ten behoeve van de 

agrarische bedrijfsvoering is toegestaan: het bouwvlak waarvan het projectgebied grotendeels 

deel uitmaakt bevat de nadere duiding dat maximaal twee bedrijfswoningen zijn toegestaan. De 

goothoogte en bouwhoogte van een bedrijfswoning mogen niet meer bedragen dan 

respectievelijk 6 meter en 10 meter. De maximum inhoud van een bedrijfswoning is gesteld op 

750 m³, inclusief uitbouwen. Voor zijn binnen voorwaarden bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

toegestaan. 

 

Dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ (artikel 19) 

 

Deze dubbelbestemming geldt voor het oostelijke deel van het projectgebied. De regels behorend 

bij deze bestemming dienen ter bescherming van het dijklichaam langs de Oude Waver.  

 

Conclusie 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat, namelijk het gebruik van de 

binnen het projectgebied gelegen bedrijfswoning als plattelandswoning, kan niet op basis van het 

vigerende planologische regime vergund worden. Het initiatief is voor wat betreft het toegestane 

gebruik in strijd met de beheersverordening.  

 

Om het initiatief te kunnen realiseren dient derhalve een procedure ex artikel 2.12 eerste lid 

onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te worden doorlopen. 
 

1.4. Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het relevante rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. 

In hoofdstuk 3 is de bestaande situatie beschreven en wordt ingegaan op het gewenste initiatief.  

 

In hoofdstuk 4 is de toetsing van het gewenste initiatief aan de relevante sectorale 

milieuaspecten beschreven.  

 

Hoofdstuk 5 gaat in op de economische uitvoerbaarheid alsmede de maatschappelijke 

uitvoerbaarheid. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 de motivering van het initiatief nader toegelicht. 
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HOOFDSTUK 2:   VIGEREND BELEID 

 

2.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk is het vigerende beleid van het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente 

Ouder-Amstel in samenhang met het gewenste initiatief nader beschreven. 

 

2.2. Rijk 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte   

 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vastgesteld op 13 maart 2012. In de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Het kabinet beschrijft 

in de Structuurvisie onder andere in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil 

investeren. De rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals verbetering van de 

bereikbaarheid. 

 

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, 

leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten 

overgelaten. De rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, 

een degelijk wegennet en waterveiligheid. 

 

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie rijksdoelen geformuleerd: 

a. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  

b. het verbeteren, in standhouden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat;   

c. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en  

cultuurhistorische waarden behouden zijn.   

 

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer 

bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van 

groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de 

situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij 

beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. De nationale belangen uit de SVIR die 

juridische borging vragen, worden geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(Barro). Deze Amvb is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 

bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf. 

 

Conclusie 

 

De onderwerpen vanuit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte hebben geen relatie 

met/invloed op het in deze ruimtelijke onderbouwing behandelde initiatief.  
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Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 

getreden. Het Barro is op 1 oktober 2012 aangevuld. Het Barro is als Algemene maatregel van 

Bestuur (AmvB) direct gekoppeld aan de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het 

Barro stelt de begrenzing van de besluitmogelijkheden van de lagere overheden, indien nationale 

belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Als nationaal 

belang zijn benoemd de Mainportontwikkeling Rotterdam, het Kustfundament, de 

Rijksvaarwegen, de Waddenzee en het waddengebied, Defensie, Erfgoederen van uitzonderlijke 

universele waarde, buisleidingen van nationaal belang en de Ecologische hoofdstructuur.  

 

Conclusie 

 

Voorliggend initiatief heeft geen betrekking op deze door het Rijk benoemde nationale belangen. 

 

Wet Plattelandswoning  

 

De regelgeving omtrent ‘plattelandswoning’ is verwoord in de ‘Wijziging Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht inzake de planologische status van gronden alsmede aanpassingen 

van plattelandswoningen‘. Met deze wetswijziging is de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) per 1 januari 2013 aangepast. De wetswijziging houdt in dat het 

planologisch regime van gronden en opstallen, en niet langer het feitelijke gebruik daarvan, 

bepalend is voor de mate van bescherming tegen hinder van geluid, geur en fijnstof. Verder heeft 

de wetswijziging specifiek betrekking op zogenaamde plattelandswoningen. Dat zijn (voormalige) 

agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door derden mogen worden bewoond.  

De toenemende functieverandering en functiemenging op het platteland leidt er op veel plekken 

toe dat de omgeving in toenemende mate geschikter wordt en dient te worden voor bewoning 

door anderen dan de agrariërs zelf. De overheid heeft gemeend dat die omstandigheid, na 

afweging van belangen, het creëren van een mogelijkheid om de milieuwetgeving onder 

omstandigheden minder strikt toe te passen dan gebruikelijk rechtvaardigt. De wetswijziging 

regelt dat deze woningen ook bij gebruik door derden niet worden beschermd tegen 

milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. Wel worden plattelandswoningen beschermd tegen 

milieugevolgen van omliggende bedrijven en tevens dient aangetoond te worden dat sprake is 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

Conclusie  

 

Het initiatief is in lijn met de regeling omtrent de Wet Plattelandswoning. In hoofdstuk 4 wordt 

nader ingegaan op milieu- en omgevingsaspecten ter behoeve van het initiatief. 

 

Ladder Duurzame Verstedelijking 

 

Vanaf 1 oktober 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking (LDV) onderdeel van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro, artikel 3.1.6 lid 2). Met de ladder, welke per 1 juli 2017 gewijzigd 

en vereenvoudigd is, worden -met het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik- voorwaarden gesteld 

aan de inhoud van de toelichting bij een ruimtelijk besluit/plan dat voorziet in een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een 

uitgebreide motiveringsplicht. 
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In de toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 

maakt, dient te worden aangetoond dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

behoefte.  

 

Met de Ladder wordt een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende 

functies nagestreefd. Dat vergt een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing daarvan. 

 

Conclusie 

 

Uit uitspraken van de Raad van State (onder andere: 10 december 2014, zaaknummer 

201310814/1/R1) blijkt dat er bij een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van een pand, 

indien er in het geheel geen sprake is van toename van het ruimtebeslag, geen sprake is van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling. Gesteld kan derhalve worden dat de gebruikswijziging die 

centraal staat in deze ruimtelijke onderbouwing niet nader getoetst hoeft te worden aan de ladder 

voor duurzame verstedelijking. Het initiatief is daarmee verantwoord in relatie tot de ladder voor 

duurzame verstedelijking. 

 

Nationaal Waterplan 

 

Op 10 december 2015 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van 

Economische Zaken het Nationaal Waterplan 2016 – 2021 vastgesteld. Het Nationaal Waterplan 

2016-2021 vervangt het Nationaal Waterplan 2009-2015 en de partiële herzieningen hiervan. 

 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een 

structuurvisie en zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland verantwoordelijk voor het 

hoofdwatersysteem en met het waterplan worden de strategische doelen voor het waterbeheer 

vastgelegd. Andere overheden worden gevraagd om het Nationaal Waterplan te vertalen in hun 

beleidsplannen.  

 

Het Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid 

in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het plan gaat in op de thema’s 

waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Daarnaast zijn in het plan gebiedsgerichte 

uitwerkingen voor grote wateren en de zee en de kust opgenomen. Ook beschrijft het waterplan 

de relatie tussen water en de omgeving.  

 

In het Nationaal Waterplan 2016-2021 staan de volgende ambities centraal: 

• Nederland blijft de veiligste delta in de wereld; 

• Nederlandse wateren zijn schoon en gezond en er is genoeg zoetwater; 

• Nederland is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht; 

• Nederland is en blijft een gidsland voor watermanagement; 

• Nederlanders leven waterbewust. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in lijn met het bepaalde in het waterplan. In hoofdstuk 4.1 wordt nader ingegaan op 

de waterhuishoudkundige aspecten ter plaatse van het projectgebied. 
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Projectgebied 

2.3. Provinciaal beleid 

 

Structuurvisie Noord-Holland 2040  

 

De Provinciale Structuurvisie Noord-Holland is vastgesteld in juni 2010 en kent een wijziging op  

onderdelen per december 2012 en 28 september 2015.  

 

In de structuurvisie Noord-Holland 2040 beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met 

ontwikkelingen omgaat die een grote ruimtelijke impact hebben zoals globalisering, 

klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en krimp. Daarnaast geeft de provincies aan welke 

keuzes gemaakt worden en schetst ze hoe de provincie er in 2040 er uit moet komen uit te zien. 

Door de ruimtelijke ordening aan te passen waar nodig, kan met de veranderingen worden 

omgegaan.  

 

Tegelijkertijd is het van belang bestaande kwaliteiten van het provinciale landschap te behouden 

of verder te ontwikkelen. Op basis hiervan richt de structuurvisie zich op drie hoofdbelangen:  

 Klimaatbestendigheid: de provincie zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving in 

harmonie met water en gebruik van duurzame energie;  

 Ruimtelijke kwaliteit: de provincie zorgt voor behoud van het Noord-Hollandse landschap 

door verdere ontwikkeling van de kwaliteit en diversiteit;  

 Duurzaam ruimtegebruik: de provincie zorgt voor een regionale ruimtelijke hoofdstructuur 

waarin functies slim gecombineerd worden en goed bereikbaar zijn nu, en in de 

toekomst.  

 

Deze drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.  

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 zijn voor de gronden ter plaatse van het projectgebied 

de volgende kwalificaties opgenomen: ‘fijnmazige waterberging’, ‘calamiteitenberging De Ronde 

Hoep’, ‘kleinschalige oplossingen voor duurzame energie’, ‘weidevogelleefgebied’, ‘aardkundig 

waardevol gebied’, ‘aardkundig monument’, ‘Bufferzone groen om de stad en recreatie’, Groene 

Hart’, ‘Stelling van Amsterdam’, ‘Veenrivierenlandschap’ en ‘gebied voor gecombineerde 

landbouw’. De gebouwen zijn voorts geduid als ‘Bestaand Bebouwd Gebied’. 

 

 

Afbeelding: uitsnede van de kaart ‘cultuurlandschappen’ van de 

structuurvisiekaart. Zichtbaar is dat de gronden ter plaatse van het 

projectgebied zijn aangewezen als onderdeel van de Stelling van 

Amsterdam (de arcering). 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot het behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen en de 

aardkundige waarden wordt in de visie gesteld dat de verschillende landschappen en de rijkdom 

aan cultuurhistorie de kracht zijn van Noord-Holland. De landschappen zijn van groot belang voor 

de aantrekkelijkheid van Noord-Holland als vestigingsplaats voor internationaal concurrerende 
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bedrijven en hun kenniswerkers. De Provincie Noord-Holland wil deze (cultuur)landschappen 

optimaal gebruiken door hun kenmerken te koesteren en te benutten bij nieuwe ontwikkelingen.  

 

Doel van de bufferzones in Noord-Holland is dat zij gevrijwaard blijven van verdere verstedelijking 

en dat ze zich verder kunnen ontwikkelen tot relatief grootschalige groene gebieden. De 

bufferzones zijn een belangrijk onderdeel van de hierboven beschreven metropolitane 

landschappen. De Provincie Noord-Holland behoudt de landschappelijke kwaliteit en identiteit 

van deze voormalige Rijksbufferzones en vergroot de mogelijkheden voor ontspanning en 

dagrecreatie in deze gebieden.  

 

Aangaande de kwalificatie gecombineerde landbouw is in de structuurvisie vermeld dat de zone 

voor gecombineerde landbouw landschappelijk kwetsbare gebieden zijn zoals 

veenweidegebieden of cultuurhistorisch waardevolle gebieden karakteristiek. Het landschap 

bepaalt waar en welke ruimte wordt geboden aan de bedrijfsontwikkeling. In de gebieden waar 

schaalvergroting niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, wordt meer ruimte geboden voor nieuwe 

economische activiteiten (verbreding).  

 

De Provincie Noord-Holland heeft de polder De Ronde Hoep aangewezen voor 

calamiteitenberging als ruimtelijke nevenfunctie. Dit zal geschieden met inachtneming van de 

ruimtelijke kwaliteit en de unieke cultuurhistorische waarde van deze polder. De 

calamiteitenberging dient om de gevolgen van wateroverlast bij calamiteiten te beperken.  

 

Ten aanzien van de kwalificatie als weidevogelleefgebied wordt het volgende gesteld. 

Weidevogels zijn karakteristiek voor Noord-Holland. Ze gedijen goed in het open 

(veen)weidelandschap. Weidevogels hebben zowel een ecologische als cultuurhistorische 

waarde die bescherming blijft verdienen. Dit doet de Provincie door de weidevogelleefgebieden te 

beschermen tegen inbreuken op de openheid.  

 

Het Noord-Hollandse landschap is gevarieerd, open, heeft hoge cultuurhistorische waarden en is 

over het algemeen goed bereikbaar vanuit de stad. De bescherming en het bevorderen van de 

bereikbaarheid van groene gebieden rond steden houdt deze aantrekkelijk en leefbaar. De 

Provincie Noord-Holland vindt een goede toegankelijkheid van groen voor haar bewoners en 

bezoekers belangrijk, zowel voor de leefbaarheid als voor het vestigingsklimaat. De Provincie 

Noord-Holland streeft naar meer samenhang in de totale recreatieve structuur: verbindingen 

tussen bestaande recreatiegebieden en het recreatief medegebruik van natuur en 

landbouwgebieden. 

 

Provinciale ruimtelijke verordening  

 

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 3 februari 2014 de provinciale 

ruimtelijke verordening opnieuw vastgesteld. Deze vaststelling betreft een beleidsarme wijziging 

ten opzichte van de eerder vastgestelde verordening op 21 juni 2010, hetgeen inhoudt dat er 

geen beleidswijziging is doorgevoerd. Voorts is de verordening op 26 juli 2016 en op 16 

december 2016 nog aangepast. De nieuwste versie van de verordening is per 1 maart 2017 in 

werking getreden. 
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Doel van de ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening’ is het stellen van algemene regels over de 

inhoud van ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen. Daarnaast heeft de verordening tot 

doel doorkruising van provinciaal beleid zoals vastgelegd in de provinciale structuurvisie te 

voorkomen. Verder voorziet de verordening in de uitwerking van thema’s opgedragen door het 

Rijk.  

 

De projectgronden zijn binnen de verordening aangewezen als ‘20ke-contour’ (artikel 5), 

‘aardkundig waardevolle gebieden’ (artikel 8), ‘UNESCO-erfgoederen van uitzonderlijke 

universele waarden/ Stelling van Amsterdam’ (artikel 20), ‘bufferzone’ (artikel 24), 

‘weidevogelleefgebied’ (artikel 25), en als ‘gebieden voor grootschalige en gecombineerde 

landbouw’ (artikel 26). De bestaande gebouwen binnen het projectgebied zijn voorts aangewezen 

als ‘bestaand bebouwd gebied’ 

 

De projectgronden zijn gelegen binnen de 20 Ke-contour die in relatie tot het functioneren van de 

luchthaven Schiphol (geluid en veiligheid) is ingesteld. Hiertoe gelden restricties ten aanzien van 

het toestaan van (gevoelige) functies.  

 

Als erfgoed van uitzonderlijke universele waarden is de Stelling van Amsterdam aangewezen; het 

projectgebied maakt deel uit van dit gebied. In de verordening is gesteld dat uitsluitend mag 

worden voorzien in nieuwe functies en uitbreiding van de bebouwing van bestaande functies 

binnen deze gebieden voor zover deze de kernkwaliteiten van de erfgoederen met uitzonderlijke 

universele waarde behouden of versterken. In relatie tot de Stelling van Amsterdam richt dit zich 

in hoofdzaak op het behoud van de inundatiegebieden, de schootsvelden, de waterstaatkundige 

elementen en het stelsel van forten. 

 

De gronden zijn gekwalificeerd als ‘aardkundig waardevol gebied’ en als ‘aardkundig monument’. 

In de verordening wordt gesteld dat in de toelichting van een bestemmingsplan wordt 

aangegeven in hoeverre rekening is gehouden met de in het gebied voorkomende bijzondere 

aardkundige waarden zoals beschreven in het bijlage-rapport Actualisatie Intentieprogramma 

Bodembeschermingsgebieden. Raadpleging van dit rapport leert dat de aardkundige 

bescherming betrekking heeft op de bijzondere kenmerken van het aanwezige veenweidegebied. 

Aardkundige monumenten zijn voorts beschermd via de Provinciale Milieuverordening.  

 

In de verordening is gesteld dat voor de gebieden die vallen binnen de begrenzing van de 

zogeheten ‘bufferzones’ een bestemmingsplan verdere verstedelijking in de vorm van nieuwe 

bebouwing buiten BBG niet mogelijk maakt. 

 

Met betrekking tot het ‘weidevogelleefgebied’ wordt in de verordening verwoord dat een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft een dergelijk gebied niet voorziet in de mogelijkheid van 

nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een uitbreiding daarvan, en in 

andere verstorende activiteiten.  

 

Voor de ‘gebieden voor grootschalige en gecombineerde landbouw’ wordt in de verordening 

gesteld dat hier, onder voorwaarden, primair agrarische activiteiten gefaciliteerd dienen te 

worden.  
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Projectgebied 

Afbeelding: uitsnede van de kaart ‘Aardkundige Waarden’ 

behorend bij de verordening ruimte van de provincie Noord-

Holland. Zichtbaar is dat het projectgebied aangewezen is als 

onderdeel van een aardkundig waardevol gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie  

 

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma van 

de structuurvisie en beschrijft de kernkwaliteiten van de verschillende Noord-Hollandse 

landschappen. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie geeft de provincie haar visie op de 

gewenste ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland. Daarbij is aangegeven welke kernkwaliteiten 

van het landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang zodat deze kwaliteiten op een 

zorgvuldige wijze kunnen worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen. De Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie geeft aan welke kernkwaliteiten van landschap en cultuurhistorie 

van provinciaal belang zijn.  

 

Uit de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland blijkt 

dat het projectgebied en de omgeving in historisch-geografisch opzicht tot het 

veenrivierenlandschap behoren. Er kan een onderscheid gemaakt worden in droogmakerijen en 

veenontginningen, waarbij het projectgebied tot de veenontginningen behoort. Het gaat daarbij 

om vanaf de Middeleeuwen in cultuur gebrachte gebieden, gekenmerkt door een min of meer 

regelmatige strokenverkaveling met boerderijen op de koppen van de kavels. Omdat het gebied 

nu voornamelijk gebruikt wordt als wei- en hooiland wordt het ook wel veenweidegebied 

genoemd. Binnen Amstelland neemt de Ronde Hoep in cultuurhistorisch opzicht een bijzondere 

plaats in door de gaafheid van het gebied en de representativiteit voor de middeleeuwse 

ontginningen en de bestaande waaierverkaveling.  

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat betreft het toestaan van het 

gebruik van de bestaande voormalige agrarische bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning. Het feitelijke gebruik van het bestaande pand, het bijgebouw en de 

bijbehorende gronden als woning/woonperceel verandert met het initiatief niet, er wordt derhalve 

geen nieuwe (gevoelige) functie in het buitengebied mogelijk gemaakt. Het initiatief gaat niet 

gepaard met uitbreidingsmogelijkheden, dan wel activiteiten die van invloed zijn op de 

landschappelijke, natuurlijke en aardkundige waarden en de (agrarische) gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden. Het initiatief beantwoord aan de doelstelling van het provinciale 

beleid om een nieuwe invulling voor voormalige agrarische percelen te vinden.  
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Conclusie  

 

Het initiatief is in lijn met het provinciale beleid.  

 

2.4. Regionaal beleid 

 

Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040  

 

In het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 voor Metropoolregio Amsterdam wordt op regionale 

schaal verwoord en verbeeld welke ruimtelijke opgaven er in de regio zijn. Het 

Ontwikkelingsbeeld is bedoeld als basis voor de in komende jaren op te stellen structuurvisies 

van de verschillende overheden in de Noordvleugelregio. In het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 

2040 worden de volgende aandachtspunten benoemd:  

 de zorg om de internationale concurrentiepositie;  

 de noodzaak van voortgaande stedelijke intensivering en herstructurering;  

 de dreigende versnippering en sluipende verrommeling van het landelijk gebied;  

 de achterblijvende interne en extern bereikbaarheid van de regio;  

 en de aanwezige samenhang op dat schaalniveau tussen nieuwe grote projecten.  

 

Gebiedsperspectief en Beeldkwaliteitplan De Ronde Hoep 

 

De gemeente Ouder-Amstel ligt voor een groot deel binnen de Amstelscheg. Dit is 

het landelijk gebied tussen Amstelveen, Amsterdam en Uithoorn/De Ronde Venen. 

Ook de Ronde Hoep valt binnen dit gebied. Er is vanuit diverse sectoren grote druk op schaarse 

ruimte in dit gebied. Om die reden hebben de betrokken overheden (provincie Noord-Holland, 

gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, de stadsdelen Zuid, Oost en Zuidoost en het 

Waterschap Amstel Gooi en Vecht) besloten samen te werken om de Amstelscheg te 

ontwikkelen tot een metropolitaan landschap van allure met groen en recreatie om 

de stad. Hiertoe is in 2010 een intentieverklaring ondertekend. 

 

Om daadwerkelijk uitvoering te geven aan deze ambitie zijn het Gebiedsperspectief en 

Beeldkwaliteitplannen (BKP) opgesteld. Het gebiedsperspectief geeft de opgaven voor de 

ontwikkeling van de Amstelscheg weer. De drie hoofdopgaven zijn: de Amstelscheg als eenheid 

te versterken, ruimte voor diversiteit en vergroten van de toegankelijkheid. 

 

In de BKP’s zijn deze opgaven per deelgebied uitgewerkt. De centrale opgave voor het 

Beeldkwaliteitsplan De Ronde Hoep, dit is het gebied waarvan het projectgebied deel uitmaakt,  

is het waarborgen van het gave karakter van De Ronde Hoep. Om dit te kunnen bewerkstelligen 

is het van groot belang de agrarische functie binnen de polder te handhaven. Daarom ligt de 

nadruk op het met respect voor de karakteristieken van de polder, plaats bieden aan agrarische 

verbreding en schaalvergroting. In de polder ligt tevens een succesvol weidevogelgebied. Waar 

het gaat om de opgave van schaalvergroting is het van belang om de openheid 

van het gebied te bewaren. In het BKP wordt aan de hand van een aantal ontwerpprincipes 

beschreven op welke wijze de openheid van de polder kan worden gewaarborgd, indien er 

ontwikkelingen plaats vinden binnen de polder. 
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Conclusie  

 

Het initiatief betreft uitsluitend het toestaan van het gebruik van een bestaande bedrijfswoning als 

plattelandswoning. Het initiatief gaat niet gepaard met ontwikkelingsmogelijkheden/activiteiten die 

een negatief effect op de bestaande landschappelijke en gebiedswaarden kunnen hebben. Ook 

heeft het initiatief geen negatief effect op de ambities en ordeningsprincipes voor de toekomstige 

ruimtelijke structuur van de regio. Het initiatief is in lijn met het regionale beleid.  

 

2.5. Gemeentelijk beleid 

 

Structuurvisie gemeente Ouder-Amstel 2007 

 

In de ‘Structuurvisie gemeente Ouder-Amstel 2007’ (vastgesteld 2008) verwoordt de gemeente 

haar visie op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van haar grondgebied voor de lange termijn.  

 

De gemeente omvat drie kernen waaronder Ouderkerk aan de Amstel. In de kernen van de 

gemeente ligt de nadruk op de woonfunctie. Er zijn voldoende voorzieningen om aan de lokale 

behoefte te voldoen.  

Uit de structuurvisie blijkt dat het beleid van de gemeente er sterk op is gerecht om de 

ecologische en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Hierbij is het huidige 

agrarische karakter is leidend.  

 

De combinatie van open landschap (Ronde Hoep) en stedelijke agglomeratie op korte afstand 

van elkaar dient beter te worden benut. De Ronde Hoep is in potentie recreatief aantrekkelijk. Dit 

zal in hoofdzaak in combinatie met natuur plaats vinden. Het versterken van de beleefbaarheid 

van kan plaats vinden door een versterking van de fietsroute ‘Rondje Hoep’. Er zijn geen 

grootschalige ruimtelijke aanpassingen voorzien. Het uitgangspunt is om met kleine en relatief 

simpele details de beleefbaarheid van de polder de Ronde Hoep te versterken.  

 

Ontwikkelingskansen dienen in te steken op het versterken van de groen-blauwe kwaliteiten van 

het landschap. Ook wordt een versterking van de Stelling van Amsterdam (SvA) voorgestaan. De 

polder is thans zeer beperkt toegankelijk. In de visie wordt in minimale vorm het ontsluiten van 

het vogelreservaat in de polder voorgestaan. Bij het vogelreservaat moet gedacht worden aan 

relatief natte natuur met hoge waarde. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief betreft uitsluitend het toestaan van het gebruik van een bestaande bedrijfswoning als 

plattelandswoning. Het initiatief gaat niet gepaard met ontwikkelingsmogelijkheden/activiteiten die 

een negatief effect op de bestaande landschappelijke en gebiedswaarden en (agrarische) 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden kunnen hebben. Het initiatief heeft geen 

negatieve effecten op de doelstellingen uit de Structuurvisie Ouder-Amstel 2007.  
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Bijbehorende 

melkveehouderij 

 

Open 

veenweidegebied 

 

HOOFDSTUK 3:  GEBIEDSVISIE   
 

3.1. Bestaande situatie (omgeving) projectgebied  

 

Het projectgebied is, ten zuidoosten van de kern Ouderkerk aan de Amstel, langs de westelijke 

zijde van de Oude Waver binnen het landelijk gebied gelegen. Het projectgebied is kadastraal 

bekend onder gemeente Ouder-Amstel, sectie K, nummer 518.  

 

Het projectgebied is gelegen langs en wordt ontsloten via de Waver. Deze weg is gelegen op het 

dijklichaam dat het water van de Oude Waver scheidt van het achtergelegen open 

veenweidegebied. De Waver (60 km/u) maakt deel uit van de dijkring die de droogmakerij de 

Ronde Hoep omringt en verbindt Ouderkerk aan de Amstel met zuidelijker gelegen gebieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: de foto’s geven een impressie van het projectgebied (bij benadering met een rood kader weergegeven) en 

de directe omgeving. De Oude Waver is met een blauwe lijn weergegeven en de parallel daaraan gelegen verkeersweg 

de Waver met een gele lijn. De foto linksboven toont de weg de Waver met enkele langsgelegen woonpercelen. Op de 

foto rechtsboven is het, aan de zuidkant van het projectgebied, gelegen woonperceel zichtbaar. Linksonder wordt het 

bijbehorende bedrijf aan de Waver 33 afgebeeld. Rechtsonder wordt zicht gegeven op het achterliggende open 

veenweidegebied.  
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Langs de Waver zijn diverse percelen gelegen, welke plaats bieden aan bedrijfsmatige functies 

(waaronder agrarische bedrijven) en woonfuncties. De percelen vormen een bebouwingslint dat 

qua dichtheid varieert. De percelen bevatten veelal diverse gebouwen, waarbij de 

woonbebouwing hoofdzakelijk langs de dijk is gelegen en de bedrijfsgebouwen dieper op de 

kavels is gesitueerd. 

 

Vanaf het dijklichaam wordt tussen de lintbebouwing door zicht op het droogmakerijlandschap 

geboden. De droogmakerij wordt gekenmerkt door een kavelstructuur in de vorm van een waaier. 

De gronden zijn in gebruik als grasland en als natuurgronden.  

 

Het projectgebied zelf betreft een kavel van circa 2445 vierkante meter. Aan alle zijden wordt het 

projectgebied door middel van een kavelsloot gescheiden van omliggende gronden. Aan de 

noordzijde van het projectgebied is het bedrijf gelegen, een melkveehouderij met een 

bedrijfswoning, waar het projectgebied in planologische zin deel van uitmaakt. Ten zuiden grenst 

het projectgebied aan een kavel met grasland dat deel uitmaakt van het open veenweidegebied 

dat ten oosten van het projectgebied gelegen is. Het projectgebied wordt door een strook 

natuurgronden van het dijklichaam langs de Oude Waver gescheiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: de foto’s geven een impressie van de gronden en bebouwing ter plaatse van het projectgebied. De foto 

rechtsboven toont de in- en uitritconstructie, het perceel wordt begrensd door een kavelsloot (foto midden boven). De 

foto’s links geven de verschillende zijden van de woning, inclusief bijgebouw, en de aangrenzende tuin en het erf weer.  
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Op het projectgebied is een vrijstaande woning gerealiseerd. De woning, welke in 1995 is 

opgericht, bestaat uit één bouwlaag met een kapconstructie. Bij de woning staat een bijgebouw 

dat middels een laag bouwdeel met de woning verbonden is. In totaal beslaat de bebouwing een 

grondoppervlak van circa 140 vierkante meter. De gronden rondom de woning zijn als tuin en erf 

in gebruik. Het woonperceel wordt via een in- en uitritconstructie op de Waver ontsloten. Ter 

plaatse van de in- en uitritconstructie wordt geparkeerd.  

 

3.2. Visie van gewenste initiatief en bijbehorende motivering  

 

De strekking van het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat is om de 

bestaande tweede (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning te kunnen gebruiken.  

 

De betreffende woning aan de Waver 33a heeft in het verleden dienst gedaan als tweede 

bedrijfswoning bij de melkveehouderij welke direct ten noorden van het projectgebied aanwezig 

is. Deze melkveehouderij, welke grondgebonden is, een veestapel heeft van circa 140 stuks en 

over circa 46 hectare land beschikt, is nog steeds actief.  

 

De (voormalige) tweede bedrijfswoning maakt privaatrechtelijk (qua eigendomsverhoudingen) 

nog deel van het bedrijf uit. De bedrijfswoning mag conform de vigerende planologische status 

echter uitsluitend bewoond worden door bewoners die gelieerd zijn aan het bijbehorende bedrijf. 

De bedrijfswoning en het bijbehorende perceel zijn evenwel niet meer nodig voor de 

bedrijfsvoering. Als gevolg van de modernisering, automatisering en wijziging van de 

bedrijfsvoering zijn minder mankracht en toezicht nodig. Daarbij kan gesteld worden dat het 

bedrijf buiten de bedrijfswoning aan de Waver 33a nog over een andere bedrijfswoning ter 

plaatse van Waver 33 beschikt, welke momenteel daadwerkelijk als bedrijfswoning bewoond 

wordt.  

 

De wens van de familie De Groot, als initiatiefnemers, is om de tweede voormalige bedrijfswoning 

te kunnen benutten als woonruimte voor, niet aan het bedrijf gelieerde, derden. Verkoop of 

verhuur van de voormalige tweede bedrijfswoning aan derden is zoals gesteld niet mogelijk. 

Zonder planologisch ingrijpen ontstaat derhalve een ruimtelijk probleem: er ontstaat leegstand, 

waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied onder druk komt te staan.  

 

Het herbestemmen van een voormalige bedrijfswoning in een burgerwoning is als 

oplossingsrichting vaak niet mogelijk daar bij het toestaan van een burgerwoning 

milieutechnische belemmeringen ontstaan als gevolg van de nabijgelegen melkveehouderij en de 

mogelijkheden die dit bedrijf heeft op basis van het activiteitenbesluit.  

 

Met de invoering van de Wet Plattelandswoningen (nader beschreven in hoofdstuk 2.2) heeft de 

overheid getracht om aan de gestelde problematiek, welke als gevolg van de ontwikkelingen 

binnen de agrarische sector wijdverspreid is, het hoofd te bieden. De wet regelt dat 

bedrijfswoningen, waarvoor een lager beschermingsregime ten opzichte van het bijbehorend 

agrarisch bedrijf geldt, onder voorwaarden, tevens als plattelandswoning door derden mogen 

worden bewoond. 
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Het initiatief sluit aan bij de mogelijkheid die de Wet Plattelandswoning biedt. De insteek is om de 

huidige voormalige tweede bedrijfswoning aan de Waver 33a als plattelandswoning te 

kwalificeren en om daarmee het gebruik van de woning voor derden, welke niet met het bedrijf 

verbonden zijn, mogelijk te maken.  

 

Met de kwalificatie van de (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning blijft de agrarische 

bestemming alsmede de bedrijfswoning, conform het vigerende bestemmingsplan van kracht. 

Hiermee blijft tevens de planologische eenheid met het agrarische bedrijfsperceel in stand. 

 

Door het gebruik van de (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning toe te staan ontstaat 

de mogelijkheid om de woning aan derden te verkopen, dan wel te verhuren. Op deze wijze wordt 

een toekomstbestendig invulling aan het projectgebied gegeven, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit 

ter plaatse van de kavel en de omgeving ten goede komt.  

 

Het initiatief gaat uitsluitend uit van het gebruik van de (voormalige) bedrijfswoning als 

plattelandswoning. Het initiatief gaat niet gepaard met nieuwe bouwmogelijkheden of andere 

gebruiksmogelijkheden.  
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HOOFDSTUK 4:  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 
 

4.1 Water 

 

Inleiding 

 

Het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen hebben in februari 2001 de 

“Startovereenkomst Waterbeheer 21ste eeuw” ondertekend. Hierin is vastgelegd dat de 

betrokken partijen de “watertoets” toepassen op alle relevante ruimtelijke plannen met 

waterhuishoudkundige consequenties. In het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat de 

betrokken waterbeheerders moeten worden geraadpleegd bij het opstellen van ruimtelijke 

plannen en bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning die in strijd is met het 

bestemmingsplan. De watertoets is een instrument om ruimtelijke plannen, zoals 

bestemmingsplannen en een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen in strijd met het 

bestemmingsplan”, te toetsen op de mate waarin rekening wordt gehouden met 

waterhuishoudkundige aspecten. Het gaat daarbij onder meer om aspecten als waterkwaliteit en 

waterkwantiteit (ruimte voor water) en veiligheid (bescherming tegen overstroming). 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning. 

 

Het projectgebied maakt onderdeel uit van het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht. 

 

Het projectgebied is gelegen binnen een zogeheten calamiteitenberging.  

 

Het oostelijke deel van het projectgebied is gelegen binnen de beschermingszone van de 

waterkering langs de Oude Waver. 

 

Het initiatief betreft uitsluitend een gebruikswijziging van de bestaande woning. De feitelijke 

situatie verandert niet. Het initiatief heeft geen invloed op de waterstaatkundige elementen of op 

de waterhuishouding.  

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot het aspect water uitvoerbaar.  

 

4.2 Bodem 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke ontwikkelingen aan 

te worden getoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. In het algemeen 

geldt dat verontreiniging van de bodem (grond en grondwater) moet worden voorkomen. 

Uitgangspunt is dat de bodem schoon is en dat dat zo moet blijven (zorgplicht). Voor vervuilde 

bodems geldt dat deze functiegericht en kostenefficiënt gesaneerd moeten worden. Voorwaarde 
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is dat hierbij geen verspreiding van of ontoelaatbare blootstelling aan verontreiniging optreedt. De 

Wet bodembescherming geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het 

gehalte van een stof in de grond of in het grondwater de voor de stof geldende streefwaarde 

overschrijdt. Onderzoek naar bodemkwaliteit dient gedaan te worden wanneer initiatieven uitgaan 

van bodemroerende activiteit, dan wel functies mogelijk maken waarbij dezelfde mensen 

gedurende een langere periode minstens 2 uur per dag op de betreffende gronden verblijven. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

De woning en het bijbehorende perceel kennen reeds een woonfunctie. Dit gebruik verandert niet 

met het initiatief.  

 

Er zijn geen problemen met de bodemkwaliteit bekend.  

 

Gesteld kan worden dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het beoogde gebruik 

van de woning als plattelandswoning. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot het aspect bodem uitvoerbaar.  

 

4.3 Flora en fauna 

 

Op basis van wetgeving is bepaald dat ruimtelijke initiatieven geen (onevenredige) nadelige 

effecten mogen hebben op eventueel voorkomende beschermde flora en fauna. 

 

De bescherming van ecologische waarden en van planten- en diersoorten is geregeld in de Wet 

natuurbescherming.  

 

Wet natuurbescherming  

 

Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en  

Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet  

natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn  

opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde  

soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in 

de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere 

soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de 

provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’  

vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde  

soorten.  

 

In de verordening vrijstelling soorten (d.d. 3 oktober 2016) van de provincie Noord-Holland is voor 

de volgende soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

Aardmuis, Gewone bosspitsmuis, Ondergrondse woelmuis, Bastaardkikker, Gewone pad, Ree, 
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Bosmuis, Haas, Rosse woelmuis, Bruine kikker, Huisspitsmuis, Tweekleurige bosspitsmuis, 

Dwergmuis, Kleine watersalamander, Veldmuis, Dwergspitsmuis, Konijn, Vos, Egel, Meerkikker 

en de Woelrat 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

Met het initiatief verandert het feitelijke gebruik van het perceel voor een woonfunctie niet. Het 

initiatief gaat niet gepaard met nieuwe bouwmogelijkheden of een verandering van de 

gebruiksintensiteit.  

 

Het initiatief heeft daarmee geen negatieve effecten op eventueel aanwezige (beschermde) flora 

en fauna.  

 

Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 

Conclusie 

 

Het voorliggende initiatief is daarmee in relatie tot de aspecten flora en fauna uitvoerbaar. 

 

4.4 Cultuurhistorie en archeologie 

 

Erfgoedwet 

 

Op 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988, samen met enkele andere wetten op het gebied van 

de bescherming van cultureel erfgoed, samengevoegd tot de Erfgoedwet. Ten aanzien van het 

ruimtelijk domein regelt deze wet de omgang met rijksbeschermde gebouwde en archeologische 

monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten. 

De Erfgoedwet werkt door in de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

 

Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (2009) (MoMo) 

 

Het doel van de MoMo is het doorvoeren van veranderingen in de monumentenzorg. 

Bij de uitwerking heeft de Minister zich op drie pijlers gericht. Eén van de pijlers uit de 

Modernisering Monumentenzorg van het Rijk is het opnemen van cultuurhistorische waarden in 

de ruimtelijke ordening. Deze wijziging is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Wro/Bro 

 

In het Bro wordt het bestemmingsplan genoemd als instrument waarin cultuurhistorische waarden 

kunnen worden verankerd. Het Bro is een uitwerkingsbesluit van de Wro. 

Dit besluit verplicht gemeenten om in de toelichting bij een ruimtelijk plan te beschrijven op welke 

wijze met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 

verwachten monumenten rekening is gehouden (Artikel 3.1.6, lid 5). Belangrijk daarbij is dat het 
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cultuurhistorische belang uitdrukkelijk als afwegingsgrond in het ruimtelijk plan moet worden 

genoemd, omdat anders een juridische grond voor toetsing op basis van dit beleidsterrein 

ontbreekt. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

Het initiatief gaat niet gepaard met nieuwe bouwmogelijkheden of andere ontwikkelingen die van 

negatieve invloed kunnen zijn op eventueel voorkomende archeologische en cultuurhistorische 

waarden.  

 

Conclusie  

 

Voorliggend initiatief is in relatie tot de aspecten cultuurhistorie en archeologie uitvoerbaar. 

 

4.5 Geluid 

 

In de Wet geluidhinder zijn geluidsnormen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 

industrielawaai opgenomen. Wanneer er een nieuwe geluidsgevoelige functie wordt gerealiseerd 

op een locatie waar momenteel geen geluidsgevoelige functie aanwezig of toegestaan is en deze 

locatie binnen de geluidszones van industrie, rail- of wegverkeer valt, dient middels een 

akoestisch onderzoek onderzocht te worden of de geluidniveaus in relatie tot de geluidgevoelige 

functie aanvaardbaar zijn. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

De bestaande (voormalige) bedrijfswoning is gelegen binnen de geluidzone van de Waver.  

 

Er wordt met het initiatief geen nieuwe geluidgevoelige functie in de zin van de Wet geluidhinder 

mogelijk gemaakt. Nadere verantwoording in het kader van de Wet geluidhinder is daarmee niet 

nodig.  

 

Conclusie 

 

Voorliggend initiatief is in relatie tot het aspect geluid uitvoerbaar. 
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4.6 Lucht 

 

Wet milieubeheer / Wet luchtkwaliteit 

 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in 

de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat 

deze ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt 

in Amvb's en ministeriële regelingen. De nieuwe wetgeving kent een dubbele doelstelling: 

1. De overheid wil een belangrijke impuls geven aan het treffen van maatregelen zodat in 

ons land de Europese normen worden gehaald; 

2. De overheid wil er ook voor zorgen dat er meer mogelijkheden zijn om projecten door te 

laten gaan. Dat was nodig om dat in het verleden veel plannen door de rechter werden 

stilgelegd vanwege het niet halen van de normen. 

 

De Wet luchtkwaliteit vereist een genuanceerde toetsing of koppeling tussen (ruimtelijke) 

besluiten en de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Een ruimtelijk plan is in overeenstemming met de 

Wet luchtkwaliteit als de planvorming niet leidt tot een overschrijding of een verdere 

overschrijding van de normen. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de 

concentraties, hoeven niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de 

buitenlucht. Voor projecten die wel in betekenende mate bijdragen aan de concentratie is het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) relevant. 

 

Amvb Niet In Betekenende Mate en Regeling Niet In Betekenende Mate (NIBM) 

 

De Amvb NIBM en Regeling NIBM bevatten criteria waarmee kan worden bepaald of een project 

van een bepaalde omvang wel of niet als “in betekenende mate” moet worden beschouwd. NIBM 

pro-jecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd 

worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, 

aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de 

luchtkwaliteit achterwege blijven. Er is een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine 

ruimtelijke projecten. Een project is klein als het slechts in geringe mate (ofwel ‘niet in 

betekenende mate’) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een 

verslechtering van maximaal 3% van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Een verslechtering 

van maximaal 3% komt overeen met een nieuwbouwproject van 1.500 woningen of 100.000 m2 

kantoorvloeroppervlak. Grotere projecten kunnen worden opgenomen in het NSL-programma, 

mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen 

door de maatregelen van het NSL. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

Het initiatief blijft daarmee ver onder de grenzen van de regeling Niet in betekenende mate en 

heeft daarmee niet of slechts in geringe mate invloed op de luchtkwaliteit. Er hoeft daarom niet 

getoetst te worden aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof PM10/PM2,5. 

Aanvullend onderzoek naar luchtkwaliteit is derhalve niet noodzakelijk. 
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Ook met het oog op de heersende achtergrondwaarden kan gesteld worden dat de voorgestane 

ontwikkeling niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden.  

 

Conclusie 

 

Voorliggend initiatief is daarmee in relatie tot het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar. 

 

4.7 Externe veiligheid 

 

Algemeen 

 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving als gevolg van 

gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen bij bedrijven, het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

weg, het water, het spoor en door  buisleidingen. De risicobenadering externe veiligheid kent 

twee begrippen om het risiconiveau van transport en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in 

relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico (GR).   

 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde 

plaats in de omgeving van een transportroute of inrichting bevindt, overlijdt door een ongeval met 

het transport van gevaarlijke stoffen op die route of binnen die inrichting. Plaatsen met een gelijk 

risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Voor nieuwe 

situaties is voor kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen) de grenswaarde voor het PR gesteld 

op een niveau van 10-6/jr. Voor beperkt kwetsbare objecten (bijvoorbeeld bedrijven) is dit een 

richtwaarde. 
 

Het GR geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de 

omgeving van de beschouwde transportroute of inrichting. Het aantal personen dat in de 

omgeving van de route of inrichting verblijft, bepaalt daardoor mede de hoogte van het GR. 

 

Risicovolle inrichtingen 

 

Voor risicovolle inrichtingen is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing. 

Voorbeelden van deze risicovolle bedrijven zijn LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en 

chemische fabrieken. Het Bevi is opgesteld om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 

worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven te beperken. De normstelling van het Bevi 

richt zich zowel op vergunningverlening als ruimtelijke ordening. Indien een ruimtelijk plan de 

aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object in het 

invloedsgebied toelaat, dient tevens het groepsrisico te worden verantwoord. 

 

Externe veiligheid transport  

 

In het Besluit externe veiligheid transportroutes, dat per 1 april 2015 in werking is getreden, heeft 

het Rijk het beleid vastgelegd met betrekking tot de afweging van veiligheidsbelangen die een rol 

spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het besluit zijn regels opgenomen voor het 

realiseren van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de zogeheten basisnetafstanden van een 

transportroute voor gevaarlijke stoffen. Deze basisafstanden zijn vastgelegd in de Regeling 

Basisnet. Het besluit is onder meer van toepassing op omgevingsbesluiten, zoals het vaststellen 

van een bestemmingsplan.   
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Buisleidingen 

 

Voor buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, is het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) van toepassing. Op grond van het Bevb geldt voor de aanleg, bouw of 

vestiging van een kwetsbaar object dichtbij dergelijke buisleiding, een grenswaarde van 10-6 per 

jaar voor het plaatsgebonden risico. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als 

richtwaarde. 

 

Indien een ruimtelijk plan de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt 

kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van een buisleiding toelaat, dient tevens het 

groepsrisico te worden verantwoord. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

Een woning wordt gekwalificeerd als een kwetsbaar object.  

 

Met het initiatief verandert het feitelijke gebruik van het perceel als woonperceel niet. De 

personendichtheid op de kavel neemt niet toe.  

 

Met het initiatief wordt geen nieuwe risicobron geïntroduceerd.  

 

Uit een raadpleging van de risicokaart blijkt dat het projectgebied niet is gelegen in de nabijheid 

of binnen het invloedsgebied van risicobronnen.  

 

Het initiatief heeft daarmee geen negatieve gevolgen voor de bestaande veiligheidsniveaus. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot het aspect externe veiligheid uitvoerbaar. 

 

4.8 Geur 

 

Op 1 januari 2007 is de nieuwe ‘Wet geurhinder en veehouderij’ (Wgv) in werking getreden. De 

Wgv ziet toe op geurhinder vanuit veehouderijen. De Wgv bevat daartoe onder meer wettelijke 

geurnormen, waaraan in principe moet worden voldaan, maar de wet biedt aan gemeenten 

tevens de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen (artikel 6 Wgv) eigen gemeentelijke 

geurnormen toe te passen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) beschermen geurgevoelige 

objecten tegen de geurhinder van dierenverblijven van veehouderijen.  
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Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

Een woning valt onder de definitie van een geurgevoelig object zoals opgenomen in artikel 1 

Wgv. Voor een bedrijfswoning en daarmee ook voor een plattelandswoning geldt echter dat 

dergelijke woningen geen milieubescherming genieten ten opzichte van het bijbehorende bedrijf, 

in deze casus het bedrijf aan de Waver 33a. Wel worden deze woningen beschermd tegen 

eventuele geurhinder van andere bedrijven.  

 

Voor wat betreft het van toepassing zijnde beschermingsniveau voor de woning is het van belang 

om te bepalen of de woning binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen. Het gebied waarin de 

woning is gelegen wordt aangemerkt als buitengebied. Voor melkvee gelden voorts uitsluitend te 

respecteren vaste afstanden. Gelet op de ligging buiten de bebouwde kom, dient een afstand van 

50 meter te worden gerespecteerd tussen de bedrijfswoning/plattelandswoning en overige 

bedrijven. Een beschouwing van de ruimtelijke situatie leert dat overige bedrijven op veel ruimere 

afstand van de beoogde plattelandswoning aan de Waver 33a liggen, waardoor zich geen 

hindersituaties zullen voordoen.  

 

Ten opzichte van het bijbehorende bedrijf aan de Waver 33a geniet de plattelandswoning, 

ingevolge de strekking van de Wet plattelandswoning, evenals de bestaande bedrijfswoning geen 

bescherming van geurhinder. De rechten van het bijbehorende bedrijf worden derhalve niet 

aangetast en er ontstaat geen wijziging in de milieusituatie, waardoor geen nieuwe potentiële 

hindersituatie ontstaat. 

 

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

 

Om een afweging te kunnen maken over de toelaatbaarheid van een geurgevoelige bestemming 

op een specifieke locatie dient een beoordeling plaats te vinden van het woon- en leefklimaat als 

gevolg van de geuremissie van omliggende veehouderijen. Het woon- en leefklimaat wordt 

bepaald door de voorgrondbelasting én de achtergrondbelasting van veehouderijen. In het kader 

van eerdere procedures omtrent het toestaan van plattelandswoningen binnen De Ronde Hoep, 

waaronder een casus aan de Rondehoep West 54B, is reeds onderzoek uitgevoerd naar de 

bepalende factoren in de relatie geur en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De benadering 

uit dit onderzoek is toegepast op de situatie die in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat.  

 

Voorgrondbelasting 

 

De voorgrondbelasting betreft de geurbelasting door individuele bedrijven. Een analyse van de 

omgeving van het projectgebied leert dat in een straal van 500 meter om de woning geen 

intensieve veehouderijen zijn gelegen. De voorgrondbelasting als gevolg van dieren waarvoor 

een vastgestelde geuremissiefactor geldt, zal dan ook niet negatief worden beïnvloed ter 

plaats van de locatie Waver 33a. Aannemelijk is dat bij de woning een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat kan worden gegarandeerd. 
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Daarentegen is wel op relatief korte afstand de melkveehouderij aan de Waver 33 gelegen.  

gelegen. Indien wordt voldaan aan de afstandsnorm uit de Wet geurhinder en veehouderij, is in 

beginsel aannemelijk is dat bij de woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden 

gegarandeerd. Deze afstandsnorm wordt getoetst vanaf de emissiepunten van de dierverblijven. 

Meting leert dat de afstand van de dierverblijven tot de beoogde plattelandswoning Waver 33a 

circa 65 meter bedraagt. Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden daarmee worden 

gegarandeerd.  

 

Geurhinder is voorts in grote mate subjectief bepaald en afhankelijk van individuele 

omstandigheden. De gevoeligheid voor geur verschilt voor ieder mens en wordt onder andere 

bepaald door de beleving van de eigen gezondheid en van de privacy. Daarnaast spelen externe 

omstandigheden een rol, zoals de duur van de blootstelling en de aard van de omgeving. Ten 

aanzien van de hinderbeleving ten opzichte van de zogenaamde vaste afstand dieren wordt 

landelijk een geaccepteerde afstand van 100 en 50 meter gehanteerd in respectievelijk binnen en 

buiten de bebouwde kom. Hierbij is een gemiddelde hinderbeleving van de personen in stedelijke 

gebieden en landelijke gebieden gehanteerd. De te respecteren afstanden zijn hierbij niet 

afhankelijk van het aantal dieren die binnen de inrichting aanwezig zijn. De omgeving van de 

Waver 33a is een landelijke omgeving waarbij in het bebouwingslint de combinatie van wonen en 

agrarische activiteiten sterk met elkaar zijn verweven. Een dergelijk karakter van de omgeving 

resulteert in een afwijkende hinderbeleving ten opzichte van de gemiddelde situatie in Nederland; 

geurhinder wordt minder snel ervaren omdat deze behoort tot de lokale achtergrondgeur. Ook 

met het oog op deze verlaagde hinderbeleving kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

worden gegarandeerd bij de woning Waver 33a . 

 

Achtergrondbelasting 

 

De achtergrondbelasting betreft de gecumuleerde geuremissie van alle veehouderijen in een 

straal van 2000 meter om het plangebied. Voor de bepaling van de achtergrondgeurbelasting zijn 

uitsluitend veehouderijen met intensieve veesoorten relevant. In een straal van 500 meter om de 

beoogde plattelandswoning zijn geen intensieve veehouderijen zijn gelegen. In de zone van 500 

tot 2.000 meter rondom de planlocatie worden eveneens geen concentraties van intensieve 

veehouderijen verwacht die een relevante bijdrage kunnen leveren op de achtergrondbelasting te 

plaats van de locatie Waver 33a. Aannemelijk is dat bij de woning een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat kan worden gegarandeerd als gevolg van de lokale achtergrondbelasting. 

 

Conclusie  

 

Het bestemmingsplan is in relatie tot het aspect geur uitvoerbaar. 

 

4.9 Milieuzoneringen 

 

Bedrijven zijn milieubelastende bestemmingen die hinder ten opzichte van milieugevoelige 

bestemmingen (waaronder wonen) kunnen veroorzaken. Om deze hindersituaties te voorkomen 

dient er bij ruimtelijke plannen, waarin milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen in 

elkaars nabijheid mogelijk worden gemaakt, in principe uit te worden gegaan van scheiding van 
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functies. Hiertoe zijn in de VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering (2009; hierna te noemen 

B&M) richtafstanden opgesteld.  

 

In deze handreiking wordt afstanden, zogeheten milieuzoneringen, tussen bedrijfsactiviteiten en 

milieugevoelige functies aangegeven waarmee wederzijdse hinder voorkomen wordt. Zo zorgt de 

milieuzonering ervoor dat nieuwe bedrijven op een passende afstand ten opzichte van woningen 

worden gesitueerd en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bestaande 

bedrijven worden gepland.  

 

De invloed van een bedrijf op de omgeving hangt op de (milieubelastende) karakteristieken van 

het bedrijf. In de handreiking worden daarom zes milieucategorieën met de daarbij behorende 

richtafstanden onderscheiden (zie tabel). Deze afstanden zijn gebaseerd op de mate van 

verspreiding van de hinderaspecten geluid, stof, gevaar en geur. 

 

Voorts wordt onderscheid gemaakt in afstanden tot een rustige woonwijk en tot een gebied met 

een menging van functies. De gedachte daarbij is dat gebieden met gemengde functies hogere 

achtergrondwaarden voor wat betreft de hinderaspecten kennen, waardoor milieubelasting van 

een specifiek bedrijf meer op zal gaan in de omgeving en minder snel als hinder zal worden 

ervaren.  

 

Milieucategorie Richtafstanden tot rustige 

woonwijk 

Richtafstanden tot gemengd 

gebied 

1 10 meter 0 meter 

2 30 meter 10 meter 

3 50 tot 100 meter 30 tot 50 meter 

4 200 tot 300 meter 100 tot 200 meter 

5 500 tot 1000 meter 300 tot 700 meter 

6 1500 meter 1000 meter 

Afbeelding: Richtafstanden per milieucategorie. 

 

De VNG-publicatie voorziet in richtafstanden. Deze richtafstanden zijn bepaald op basis van 

gemiddelde productieprocessen. Door middel van een gedegen op een specifieke situatie 

toegespitste onderbouwing kan gemotiveerd van deze richtafstanden worden afgeweken.  

Naast het VNG-stelsel moeten bedrijven op basis van een vergunning krachtens de Wet 

milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning milieu) of op 

basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) aan 

voorschriften voldoen. Deze voorschriften dienen onder andere ter regulering van de hinder voor 

de omgeving en kunnen daarmee relevant zijn voor de beschouwing van hindersituaties. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

De plattelandswoning kent gelijk aan de bestaande bedrijfswoning milieubescherming ten 

opzichte van omliggende bedrijven. De omliggende bedrijven anders dan het bijbehorende bedrijf 

Waver 33a zijn op ruime afstand en buiten de in relatie tot deze bedrijven geldende 
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richtafstanden gelegen. De omliggende bedrijven worden daarmee niet aangetast in de 

bestaande rechten en ondervinden geen wijziging in de milieusituatie, waardoor geen nieuwe 

potentiële hindersituatie ontstaat.  

 

Ten opzichte van het bijbehorende bedrijf aan de Waver 33 geniet de plattelandswoning, 

ingevolge de strekking van de Wet plattelandswoning, evenals de bestaande bedrijfswoning geen 

milieubescherming. De rechten van het bijbehorende bedrijf worden derhalve niet aangetast en er 

ontstaat geen wijziging in de milieusituatie, waardoor geen nieuwe potentiële hindersituatie 

ontstaat. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot het aspect milieuzonering uitvoerbaar. 

 

4.10 Besluit milieueffectrapportage 

 

In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling uitgevoerd moet 

worden als een project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het gaat dan om een 

project dat genoemd is in de bijlage onder C of D van het Besluit m.e.r. . 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning. Een dergelijke ontwikkeling wordt niet benoemd in bijlage D van het Besluit 

m.e.r. Het opstellen van een m.e.r.-beoordeling of plan M.E.R. is niet nodig. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in het kader van het Besluit milieueffectrapportage uitvoerbaar.  

 

4.11 Verkeer en parkeren 

 

Een ruimtelijk initiatief kan tot wijzigingen in verkeerstromen en de parkeervraag leiden. Omwille 

van een goede ruimtelijke ordening dient beargumenteerd te worden dat het wegennet de nieuwe 

verkeersintensiteiten voldoende aankan en dat er geen onaanvaardbare parkeerdruk ontstaat. 

 

Beschouwing  

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

Het feitelijke gebruik van de kavel als woonperceel verandert niet, waardoor geen wijzigingen 

zullen optreden met betrekking tot verkeersintensiteiten en de parkeervraag. De bestaande in- en 

uitritconstructie blijft ongewijzigd. Op het erf is voldoende ruimte aanwezig om diverse auto’s te 

parkeren. 
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Er zijn geen problemen bekend met de verkeersafwikkeling in de omgeving van het 

projectgebied.  

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot de aspecten verkeer en parkeren uitvoerbaar.  
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HOOFDSTUK 5:  UITVOERBAARHEID 
 

5.1. Financiële uitvoerbaarheid 

 

In het kader van artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de financieel-

economische uitvoerbaarheid van een afwijkingsbesluit te worden aangetoond. Op grond van het 

bepaalde in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een 

exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorzien. De gemeenteraad, dan wel, 

indien deze bevoegdheid gedelegeerd is, het college van burgemeester en wethouders, kan 

besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen als het verhaal van kosten anderszins verzekerd 

is.  

 

De beoogde ontwikkeling betreft een particulier initiatief. De kosten van het initiatief zijn voor 

rekening van de initiatiefnemer. Voor de gemeente zijn aan onderhavig plan geen financiële 

consequenties verbonden. De gemeente Ouder-Amstel heeft met initiatiefnemer een 

planschadeovereenkomst gesloten. De kosten voor de uitvoering van het project zijn voor 

rekening van de initiatiefnemer. Het plan is hiermee economisch uitvoerbaar. Het opstellen van 

een exploitatieplan is niet nodig.  

 

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

Ingevolge het bepaalde bij wet wordt het ontwerpbesluit voor zes weken ter inzage gelegd. Een 

ieder heeft hierbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.  
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HOOFDSTUK 6:   MOTIVERING 
 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als 

plattelandswoning.  

 

Door het gebruik van de tweede (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning toe te staan 

ontstaat de mogelijkheid om de woning aan derden te verkopen. Op deze wijze wordt een 

toekomstbestendig invulling aan het projectgebied gegeven, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse van de kavel en de omgeving ten goede komt.  

 

In de voorgaande hoofdstukken is het relevante beleid in relatie tot het initiatief beschreven. Het 

initiatief past binnen de kaders van de beleidsuitgangspunten van het vigerende Rijks-, 

provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook is het project uitvoerbaar in relatie tot geldende milieu- en 

omgevingsaspecten.  

 

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project voldoet aan de uitgangspunten van 

een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

 



2.b Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte (2018/49)

1 Dossier 911 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 911 

Vertrouwelijk Nee 
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Agendapunt 2.b 

Omschrijving Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan 

openbare ruimte (2018/49) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 21 juni 2018 

 

 



1 Raadsvoorstel 2018/49: Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 

 

 

Nummer 2018/49 

 

 
Wat is de juridische grondslag? 

De openbaarheid van wegen in de zin van de openbare toegankelijkheid ervan is 

geregeld in de Wegenwet. Op grond van artikel 7 kan een weg door de gemeenteraad 

aan de openbaarheid worden onttrokken.  
 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van De 

Nieuwe Kern (hierna: DNK) door de grondeigenaren, is vast komen te staan dat Ajax 

haar trainingscomplex niet zal verplaatsen, maar zal uitbreiden op de huidige locatie. 

 

Ajax deelde het trainingscomplex tot 2017 met honkbalvereniging Ban Topa. 

Een deel van De Toekomst is al lange tijd in eigendom van Ajax. Direct naast het 

parkeerterrein ligt het trainingscomplex van Ajax. Met het vertrek van Ban Topa heeft 

gemeente Amsterdam aan Ajax een erfpachtaanbieding gedaan voor het overige gedeelte 

van het gebied. Deze is in door Ajax geaccepteerd waardoor onder andere het 

parkeerterrein in eeuwigdurende erfpacht bij Ajax ligt. 

 
Waarom dit raadsvoorstel? 
Momenteel is het parkeerterrein (260 plaatsen) op De Toekomst voor iedereen openbaar 

toegankelijk. De bedoeling is steeds geweest dat dit parkeerterrein gebruikt zou worden 

om het hier sporten te faciliteren. Omdat het niet was afgesloten, kan echter iedereen 

hier (gratis) parkeren. Bij verkeersbesluit uit 1996 vindt er bij bepaalde wedstrijden en 

ArenA-evenementen nu al een afsluiting van dit parkeerterrein plaats, behalve voor 

aangewezen bezoekers van Ajax. 

 

Aangezien door het vertrek van Ban Topa nu geen andere partijen dan Ajax voor dit 

sport-doel gebruik maken van het parkeerterrein, wil Ajax als erfpachter de toegang tot 

het complex op alle tijden gaan reguleren middels het plaatsen van een slagboom. 

Hierdoor wordt het parkeerterrein onttrokken aan de openbaarheid. Hiervoor is de 

toestemming van de gemeenteraad van Ouder-Amstel nodig. 

 

 

datum raadsvergadering : 5 juli 2018 

onderwerp : Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan 

openbare ruimte 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 29 mei 2018 

Samenvatting 
 

Voorgesteld wordt om het parkeerterrein De Toekomst, dat door Amsterdam als 

grondeigenaar aan Ajax in erfpacht is uitgegeven, te onttrekken aan de openbaarheid in de 

zin van de Wegenwet.  Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van De 

Nieuwe Kern is duidelijk geworden dat Ajax ook in de toekomst op deze locatie haar 

trainingscomplex houdt. Aangezien Ajax de enige gebruiker is van het complex, wil zij het 

complex kunnen afsluiten ivm privacy en veiligheid. 
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Wat gaan we doen? 
Het parkeerterrein wordt onttrokken aan de openbaarheid. Ajax zal zelf zorg dragen voor 

de uitvoering hiervan. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Momenteel kan er door iedereen gratis geparkeerd worden op het betreffende 

parkeerterrein. Ajax heeft door Ecorys onderzoek laten uitvoeren naar de herkomst en 

bestemming van de mensen die gebruik maken van het parkeerterrein (zie bijlage).  

 

Uit de verkeerstelling blijkt dat ongeveer een kwart van de auto’s een bestemming buiten 

het complex van De Toekomst heeft. Daarnaast zijn er 112 automobilisten geïnterviewd 

over hun bestemming en motief. Hieruit blijkt dat 41% van de automobilisten een 

bestemming buiten De Toekomst had en alleen omdat deze in de omgeving werkzaam 

zijn, hier parkeren.  

Wanneer het parkeerterrein alleen gebruikt kan worden door Ajax, valt te verwachten dat 

deze bezoekers elders een parkeerplaats zullen gaan zoeken. 

 

Volgens het parkeerbeleid van Ouder-Amstel hebben bedrijven de verplichting om zelf in 

de parkeervraag te voldoen, die hun bedrijfsactiviteit oproept. Dit geldt dus ook voor de 

bedrijven in de omgeving van het parkeerterrein, die nu hiervan gebruik maken. In de 

praktijk blijkt niet ieder bedrijf hier toe in staat te zijn. Automobilisten van een bedrijf op 

Amsterdam-Duivendrecht kan – als het haar parkeren niet op eigen terrein kan oplossen 

– volgens de daarvoor geldende regels een vergunning aanvragen om op de openbare 

weg te parkeren. Voor het bedrijventerrein zijn nog ruim voldoende vergunningen 

beschikbaar.   

Gebruikers met een bestemming in de omringende Amsterdamse gebieden kunnen 

terecht in de gebouwde parkeervoorzieningen onder de kantoren en de winkels. Deze 

parkeervoorzieningen zijn hiervoor ook expliciet bedoeld.  

Zoals gezegd is reeds vastgelegd dat het voor bezoekers van evenementen in de Johan 

Cruijff Arena niet mogelijk is te parkeren op het parkeerterrein van De Toekomst. 

Hiervan valt dus geen verplaatsing te verwachten. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
In de samenwerkingsovereenkomst voor De Nieuwe Kern is ook vastgelegd dat Ajax zal 

uitbreiden op het huidige parkeerterrein P2. Hiermee wordt het gehele trainingscomplex 

opnieuw ingedeeld. Duidelijk is al wel dat de openbare onderdelen van het complex op P2 

komen te liggen. De locatie die Ajax in het verzoek aanwijst als grens houdt hier 

rekening mee. Daarbij blijft het mogelijk om het fietspad vanaf de Burgemeester 

Stramanweg naar de Borchlandweg te gebruiken. 

 

Voordelen voor Ajax van het onttrekken aan de openbaarheid van het parkeerterrein en 

de bijbehorende openbare weg zijn de verhoogde privacy en de verbetering van de 

(verkeersveiligheid) op het complex doordat het aantal auto’s afneemt. 

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een deel van het parkeren op te heffen en 

deze ruimte te gebruiken voor trainings- en opleidingsfaciliteiten en groen. Dit zal in 

afstemming met de gemeente gebeuren.  

 

Het verlies aan parkeerplaatsen op de Toekomst is verkeerskundig gezien geen 

probleem.  
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Wat hebben we hiervoor nodig? 
Ajax is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de aanpassingen die nodig zijn om het 

parkeerterrein af te sluiten. Op grond van de erfpachtovereenkomst is zij ook 

verantwoordelijk voor het overige beheer. Het is tevens de verplichting van Ajax om 

hierbij te zorgen dat de nood- en hulpdiensten nog steeds op haar terrein kunnen komen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De Toekomst is onderdeel van DNK, dus de overige grondeigenaren is gevraagd naar hun 

mening over het verzoek van Ajax. De NS, gemeente Amsterdam en VolkerWessels 

hebben geen bezwaren tegen het onttrekken aan de openbaarheid van het 

parkeerterrein.  

 

Nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met het verzoek tot privatiseren van het 

parkeerterrein, zal dit Ajax medegedeeld worden. Het is aan Ajax om dit verder te 

communiceren met de gebruikers van het parkeerterrein. 

 

Wat is het vervolg? 
Het onttrekken aan de openbaarheid is een besluit gericht op rechtsgevolg. Op grond van 

de Algemene wet bestuursrecht staat hier bezwaar– en beroep tegen open. 

 

Nadat het besluit definitief is geworden, is het parkeerterrein een particulier terrein 

geworden.  

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De mogelijkheid bestaat dat de automobilisten die nu op De Toekomst parkeren en dat in 

de toekomst niet meer kunnen, hun plek elders gaan zoeken. In principe zijn er 

voldoende alternatieven in de omgeving; deze zullen echter niet gratis zijn. De capaciteit 

op Amsterdam-Duivendrecht is voldoende om hen te accommoderen. 
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2018/49, 

 

 

BESLUIT : 
 

Het parkeerterrein op trainingscomplex De Toekomst te onttrekken aan de openbare 

ruimte. 
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Gemeente Ouder-Amstel
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 35
1190 AA Ouderherh aan de Amstel

Amsterdam, 23 februari 2018

GEMEENTE OUDER-AMSTEL

Ing. 0 7 MAM 2018

Ztype:

Zknr:

Landst^ampioenschap 33x 
KNVBbefïer 18x 

Johan Cruijff Schaal 8x 
Europacup l/Champions League 4x 

Europacup II lx 
UEFA Cup lx 

Europese Supercup 3x 
Wereldbeher 2x

Geachte college.

Al geruime tijd is de gemeente Ouder-Amstel in gespreh over de ontwihheling van De Nieuwe Kern 
met AFC Ajax en de overige grondeigenaren in het gebied. Met de ondertehening van de 
Samenwerhingsovereenhomst tussen deze partijen is hiervoor een belangrijhe stap gezet.

Onderdeel van de ontwihheling van de Nieuwe Kern is de ontwihheling van het trainings- en 
opleidingscomplex van Ajax, Sportparh De Toehomst, tot Europees topniveau. Een eerste stap in 
deze ontwihheling is onlangs gezet, door de acceptatie van Ajax van de erfpachtaanbieding van de 
gemeente Amsterdam. Deze erfpachtaanbieding betreft o.a. de huidige huun/elden van Ajax, het 
voormalige honhbalveld en clubgebouw van Ban Topa, het opslagterrein van stadsdeel Zuidoost en 
het tussengelegen parheerterrein. Hiermee homt het volledige Sportparh in eigendom dan wel 
eeuwigdurende erfpacht van Ajax.

Doordat AFC Ajax hiermee de enige bewoner en gebruiher van het Sportparh wordt, ontstaat de 
mogelijhheid om het tussengelegen parheerterrein en bijbehorende openbare weg aan de 
openbaarheid te onttrehhen. Hierdoor zal de privacy en (verheers)veiligheid op het complex 
verbeteren, wat bijdraagt aan het beoogde topsporthiimaat.

Wij hebben door Ecorys het gebruih van het parheerterrein en het effect van de onttrehhing ervan 
laten onderzoehen. Hieruit blijht dat in de huidige situatie meer dan 40% van het autoverheer niet 
voor De Toehomst homt, maar de hantoren rondom de Amsterdam ArenA. Dit terwijl er op die 
momenten voldoende vrije parheerplaatsen zijn in de garages in en rondom de Amsterdam Arena. 
Het rapport met de resultaten van het onderzoeh vindt u bijgevoegd, bijlage 4.

De onttrehhing van het parheerterrein aan het openbaar gebied zal dan ooh leiden tot aanzienlijh 
minder auto's in het hart van het sportparh. Vanzelfsprehend zal dit direct een positief effect 
hebben op het hlimaat en de sfeer op het Sportparh. Daarnaast biedt het de mogelijhheid om een 
deel van het parheren op te heffen en de ruimte te gebruihen voor trainings- en 
opleidingsfaciliteiten en groen. Vanzelfsprehend zullen we deze plannen nauw afstemmen met uw 
ambtenaren.

AFC Ajax NV
Arena Boulevard 29 11101AX Amsterdam 

Postbus 12522 I 1100 AM Amsterdam 
T 020 677 7334 I F 020 3111480 

debiteuren(p)ajax.nl 
BICABNANL2A 

IBAN: NL16ABNA0548346801 
KvK: 33.302.453 

BTW: NL 80.67.68.289.B01



Landskampioenschap 33x 
KNVGbeher 18x 

Johan Cruijff Schaal 8x 
Europacup I/Champions League 4x 

Europacup It lx 
UEFA Cup Ix 

Europese Supercup 3x 
Wereldbeher 2x

Zoals u begrijpt is de onttrehbing van het parkeerterrein een belangrijke stap in de ontwikkeling van 
onze thuisbasis en jeugdopleiding. Een stap die bovendien past in de ontwikkeling van De Nieuwe 
Kern. Wij verzoeken u daarom om de het parkeerterrein aan de Borchlandweg en een deel van de 
weg ernaartoe, zoals aangegeven op bijgaande tekening (bijlage 3), aan de openbaarheid te 
onttrekken.

Uiteraard zijn wij graag bereid ons verzoek nader toe te lichten of aanvullende informatie te 
verstrekken.

Met vriendelijk gjoet,^ 
AFCv

eRukier
neel Directeur

Bijlagen:
1. Tekening Raamwerk De Nieuwe Kern (bijlage bij SOK grondeigenaren)
2. Schetsplan De Nieuwe Toekomst, d.d. 18.04.2017
3. Kaart te onttrekken gebied, d.d. 25.07.2017
4. Onderzoek Parkeerterrein De Toekomst, Ecorys, d.d. 04.12.2017

AFCAjaxNV

Arena Boulevard 29 I 1101AX Amsterdam 
Postbus 12522 I 1100 AM Amsterdam 

T 020 677 7334 I F 020 3111480 
debiteuren(p)ajax.nl 

BIC:ABNANL2A 
IBAN: NL16ABNA0548346801 

KvK; 33.302.453 
BTW: NL 80.67.68.289.B01
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1 Inleiding

Sportcomplex De Toekomst is de thuisbasis van Jong Ajax (Jupiler League), Ajax Vrouwen, 
(Eredivisie vrouwen), en het in de hoofdklasse spelende Ajax Zaterdag 1. Het sportpark, eigendom 
van AFC Ajax, wordt verder gebruikt voor wedstrijden van de Ajax jeugdelftallen en overige 
zaterdagamateurs. Daarnaast is het de trainingslocatie van deze genoemde elftallen en de 
hoofdselectie van AFC Ajax.

Bij het sportcomplex ligt een openbaar toegankelijk parkeerterrein met een capaciteit van 260 
plaatsen (incl. 4 algemene invalidenplaatsen). Parkeren is hier gratis. Voorheen maakten ook, hier 
inmiddels verdwenen sportverenigingen, gebruik van dit parkeerterrein. Tijdens grote evenementen 
in de Amsterdam ArenA is dit terrein afgesloten. Doordeweeks overdag wordt dit parkeerterrein nu 
gebruikt door de sporters en medewerkers die op De Toekomst hun activiteiten uitvoeren. De 
indruk bestaat echter dat hier ook (gratis) geparkeerd wordt door auto's met een bestemming 
elders.

Figuur 1.1 Parkeerrein Sportcomplex De Toekomst

Sv. X ^

Met het oog op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied wenst AFC Ajax het 
parkeerterrein af te sluiten en daarmee te onttrekken aan de openbare ruimte. Hiermee wordt 
voorkomen dat het terrein ook wordt gebruikt door parkeerders zonder een bestemming bij De 
Toekomst.

De gemeente Ouder-Amstel staat hier niet onwelwillend tegenover, maar vraagt ter onderbouwing 
van de aanvraag om een onderzoek naar het gebruik van deze parkeerplaatsen en eventuele 
gevolgen van afsluiting voor de omgeving. AFC Ajax heeft Ecorys gevraagd dit onderzoek uit te 
voeren.

In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Tevens wordt de 
analyse van het te verwachten effect van afsluiting van het P-terrein op het parkeergedrag 
toegelicht.

Onderzoek Parkeerterrein De Toekomst
ECORYSA
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1.1 Onderzoek verantwoording

Het onderzoek vond plaats op het parkeerterrein bij De Toekomst op een drukke dag van de week, 
namelijk op dinsdag 7 november 2017. Van 6,00 tot 17.00 uur zijn hier de aankomende en 
vertrekkende auto’s geteld. Daarbij is gekeken of de bestuurders een bestemming hadden bij De 
Toekomst of elders. Tevens zijn in deze periode 112 aankomende automobilisten ondervraagd 
naar hun herkomst, bestemming, bezoekmotief en verwachte vertrektijd. Het was droog en circa 
9 graden.

Er werden via taxibusjes en auto’s van ouders tientallen kinderen afgezet of opgehaald voor 
trainingen of een wedstrijd. Deze auto’s zijn niet meegeteld bij de parkeerteling, omdat deze direct 
na het afzetten of ophalen weer vertrokken en niet parkeerden.

Onderzoek Parkeerterrein De Toekomst
ECORYS A /r



2 Onderzoeksresultaten

2.1 Telling en enquêtes

Aankomsten en vertrekken
Om 6.00 uur stonden er 4 auto’s. Het maximaal aantal geparkeerde auto's op dinsdag 
7 november 2017 bedroeg 195. De drukste periode was tussen 15.30 en 16.30 uur.
Om 17.00 stonden er nog 183 auto’s, waarvan 58 met een andere bestemming dan De Toekomst.

Bij de telling is geregistreerd of de aankomende/vertrekkende automobilisten naar/van De 
Toekomst gingen/kwamen. Van de tussen 6.00 en 17.00 uur aankomende 357 auto’s had 73% een 
bestemming op De Toekomst en 27% elders. Van de in deze periode vertrekkende 177 auto’s was 
dit respectievelijk 78% en 22%.

Figuur 2.1 Aankomsten en vertrekken P-terrein De Toekomst, 7 november 2017

Parkeerterrein Sportpark De Toekomst 
dinsdag 7 november 2017
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Figuur 2.2 Bezetting P-terrein De Toekomst, 7 november 2017

Parkeerterrein Sportpark De Toekomst 
bezetting dinsdag 7 november 2017
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2.2 Herkomst en bestemming bezoekers

Naast de pat1<eertelling zijn 112 aankomende automobilisten ondervraagd. Dat is 31% van het 
totaal van de 356 aankomende auto’s tussen 6.00 en 17.00 uur.

De herkomst van de ondervraagde parkeerders laat een redelijke spreiding zien, maar wel een 
concentratie in Noord-Holland, inclusief Amstelveen en Amsterdam: totaal 62% van de 
respondenten komt hier vandaan. Van de ondervraagden had 59% een bestemming bij De 
Toekomst om te sporten of te werken.

Tabel 2.3 Herkomst en Bestemming aankomende parkeerders P-terreIn De Toekomst, 7 november 2017

Amstelveen
Amsterdam

Provincie Flevoland
Provincie Gelderland
Provincie Noord- 
Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Utrecht
Provincie Zeeland
Provincie Zuid-Holland

100%Percentage

Herkomst: Bestemming de 
toekomst

Bestemming elders Totaal Perc.

Van de 46 respondenten met een bestemming elders (41%), was er slechts 1 respondent die 
daarna met de metro/trein verder ging. De overige respondenten met een bestemming elders 
hadden een bestemming bij een instelling in de directe omgeving. ING, Deutsche Bank en FOX 
waren de meest genoemde bestemmingen, gevolgd door Tesla, Animal (?), Decathlon en Ziggo 
Dome.

Onderzoek Parkeerterrein De Toekomst
ecorysA



Tabel 2.4 Bestemming elders, respondenten P-terrein De Toekomst, 7 november 2017

:Besteniming elders Aantal Respondenten
ING

Deutsche Bank 
FOX

Tesla

Animal

Decathlon

Ziggo Dome 
Alpha tower

Amsterdam ArenA
Google

kantoor in de buurt

Media Markt

Metro-/trein station

Villa Arena

Onbekend / geen antwoord
Totaal

JO
46

2.3 Bezoekmotief

Van de respondenten met bestemming De Toekomst kwam de meerderheid om te werken, gevolgd 
door 'wedstrijd of training bekijken’, sporten en zakelijk bezoek.
Van de respondenten met een bestemming elders had iedereen als motief ‘werken’.

Tabel 2.5 Bestemmina en motief, respondenten P-terrein De Toekomst, 7 november 2017
Motief Bestemming De

Toekomst
Bestemming elders Totaal

1. Sporten 6 6

2. Werken 41 46 87

3. Zakelijk bezoek 5 5

4. Wedstrijd/training kijken 12 12

5. Wegbrengen/ophalen 2 2
Totaal Éf'

66 46 112

Inzittenden en parkeerduur

Het aantal inzittenden per auto bedroeg gemiddeld 1,2. Bij de respondenten met bestemming De 
Toekomst was dit 1,3, Bij de respondenten met een bestemming elders zat iedereen alleen in de 
auto.
De gemiddelde parkeerduur bedroeg 6 uur en 2 minuten. Dit was voor degenen met een 
bestemming op De Toekomst lager (4 uur 56 minuten) en voor degenen met een bestemming 
elders hoger (7 uur en 39 minuten).

Onderzoek Parkeerterrein De Toekomst
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Tabel 2.6 Parkeerduur, respondenten P-terrein De Toekomst, 7 november 2017

1. Sporten
2. Werken

3. Zakelijk bezoek

4. Wedstrijd/training kijker^

5. Wegbrengen/ophalen
6:02Totaal

Motief Bestemming De Toekomst Bestemming elders Totaal

Onderzoek Parkeertertein De Toekomst
ECORYS A i,



3 Effect afsluiting P-terrein

De vraag is nu wat het effect zal zijn van de afsluiting van het parkeerterrein, waardoor hier alleen 
nog auto's met een bestemming op De Toekomst kunnen parkeren.

Uit het onderzoek is gebleken dat er hier tussen 10.00 en 16.00 uur circa 80 auto’s parkeren die 
niet De Toekomst als bestemming hebben, maar een instelling op loopafstand, waar ze werken. 
Daarna neemt dit aantal af.

De belangrijkste reden om hier te parkeren is naar verwachting dat zij niet beschikken over een 
(gratis) parkeerplaats bij hun werkgever en dit parkeerrein als gratis alternatief op loopafstand 
gebruiken.

Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de bestemmingen van respondenten met een 
bestemming ‘elders’ ten zuiden van De Toekomst in Amsterdam Zuidoost zijn gelegen.

Daarom kan verwacht worden dat indien zij niet meer bij De Toekomst kunnen parkeren, zij een 
alternatief ten zuiden van De Toekomst in Amsterdam Zuidoost gaan zoeken. Bijvoorbeeld in de 
omgeving Keienbergweg, waar ook gratis geparkeerd kan worden en dat redelijk gunstig ligt t.o.v. 
de bestemmingen van deze respondenten. Het effect op de verkeersbewegingen en parkeerdruk 
zal dan gezien het aantal beperkt zijn.

Onderzoek Parkeerterrein De Toekomst
ecorvsA



Over Ecorys

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden 
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bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, 
milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze C02-uitstoot af, 
stimuieren we het ov-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- 
of PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze COz-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% 
afgenomen.
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2.c Afwijzing verzoek wijziging bestemmingsplan ABPZ (2018/55)

1 Dossier 929 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 929 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 21 juni 2018 

Agendapunt 2.c 

Omschrijving Afwijzing verzoek wijziging bestemmingsplan ABPZ 

(2018/55) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 21 juni 2018 

 

Toelichting 

Per brief van 10 oktober 2017 is door Van Diepen Van der Kroef advocaten, de advocaat van 

de bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat, een verzoek ingediend tot 

wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid (hierna: ABPZ). 

 

Het college van burgemeester & wethouders heeft (hierna: college) heeft op 20 februari 2018 

besloten het verzoek af te wijzen en daarover de bewoners via de advocaat geïnformeerd. De 

advocaat heeft via bezwaar laten weten van mening te zijn dat de bevoegdheid voor het 

nemen van dat besluit bij de gemeenteraad ligt. 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor om de bewoners te berichten dat zij niet voornemens 

is nu tot wijziging/herziening van het bestemmingsplan ABPZ over te gaan omdat op termijn 

wordt gewerkt aan één of meerdere bestemmingsplan(nen) voor het ABPZ (waaronder de 

Duivendrechtsevaart). 
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RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/55 
 

 

datum raadsvergadering : 5 juli 2018 

Onderwerp : Afwijzing verzoek wijziging bestemmingsplan 

Portefeuillehouder : Dhr. A.A.M. Boomgaars 

datum raadsvoorstel : 5 juni 2018 

 

Samenvatting 
Per brief van 10 oktober 2017 is door Van Diepen Van der Kroef advocaten, de advocaat 

van de bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat, een verzoek ingediend 

tot wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid (hierna: 

ABPZ). 

 

Het college van burgemeester & wethouders heeft (hierna: college) heeft op 20 februari 

2018 besloten het verzoek af te wijzen en daarover de bewoners via de advocaat 

geïnformeerd. De advocaat heeft via bezwaar laten weten van mening te zijn dat de 

bevoegdheid voor het nemen van dat besluit bij de gemeenteraad ligt.  

 

Om te beoordelen of voor een dergelijk verzoek een collegebesluit of raadsbesluit nodig is, 

zijn verschillende adviezen ingewonnen. Deze adviezen geven geen eenduidig antwoord op 

de vraag bij wie de bevoegdheid ligt om hierover te besluiten. De bewoners lijken het 

belangrijk te vinden dat ook de gemeenteraad zich uitspreekt over het verzoek. Gezien de 

unieke situatie vraagt het college daarom ook de gemeenteraad om een herbevestiging van 

eerder gedane uitspraken en genomen besluiten in het kader van de uitvoeringsstrategie 

voor de woonboten. 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor om de bewoners te berichten dat zij niet 

voornemens is nu tot wijziging/herziening van het bestemmingsplan ABPZ over te gaan 

omdat op termijn wordt gewerkt aan één of meerdere bestemmingsplan(nen) voor het 

ABPZ (waaronder de Duivendrechtsevaart). 

 

 

Wat is de juridische grondslag? 
Op het verzoek tot wijziging / herziening bestemmingsplan is artikel 3.9 van de Wet 

ruimtelijke ordening (hierna: “Wro”). 

Met betrekking tot de ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen: Afdeling 4.1.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”). 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) 

overweegt in haar uitspraak van 3 september 2014 (zaaknummer 201307633/1/R1 ) dat 

het besluit van uw raad om alle woonboten in het bestemmingsplan Amstel Business Park 

Zuid positief te bestemmen onvoldoende is onderbouwd. De Afdeling vernietigt 

dientengevolge het bestemmingsplan op dit onderdeel. Het college heeft naar aanleiding 

van deze uitspraak onderzoek laten verrichten omtrent de vraag of de woonboten in het 

Amstel Business Park Zuid onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen, of de 

woonboten daarbij ook voldoen aan de normen op basis van de Wet geluidhinder en of er 

sprake is van goede ruimtelijke ordening.  
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Parallel is op basis van een knelpuntenanalyse en een maatregelenprogramma de 

Ruimtelijk Economische Visie voor het bedrijvenpark opgesteld. Deze visie heeft in het 

voorjaar van 2017 ter inzage gelegen en is op 12 oktober 2017 door uw raad 

vastgesteld. De keuze om woonboten en het gebruik van de kade wel of niet positief te 

bestemmen heeft daarom een relatie met de ambitie zoals beschreven in de Ruimtelijk 

Economische Visie. 

 

De uitkomst van het onderzoek naar de woonboten is beschreven in de conceptnotitie 

‘Scenario’s woonboten Amstel Business Park Zuid’, waarin 4 scenario’s zijn beschreven. 

Het college heeft op 20 december 2016 en de raadscommissie van 12 januari 2017 

unaniem de voorkeur uitgesproken voor scenario 3. Dat betekent dat de doelstellingen 

ten aanzien van de Duivendrechtsevaart op termijn worden gerealiseerd door het 

persoonsgebonden overgangsrecht te respecteren. Op 14 december 2017 heeft de 

gemeenteraad de uitvoeringsstrategie voor scenario 3 vastgesteld.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Per brief van 10 oktober 2017 heeft Van Diepen Van der Kroef Advocaten namens de 

bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat een verzoek tot wijziging c.q. 

herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid (vastgesteld op 20 juni 

2013) ingediend. Omdat niet tijdig is gereageerd op dit verzoek, heeft uw raad op 13 

december 2017 van Van Diepen Van der Kroef Advocaten een ingebrekestelling als 

bedoeld in afdeling 4.1.3 Awb ontvangen. 

 

Op 20 februari 2018 heeft het college een besluit genomen over het verzoek. Op basis 

van dat verzoek is door Van Diepen Van der Kroef advocaten bezwaar ingediend, waarin 

de advocaat van de bewoners heeft aangegeven van mening te zijn dat de gemeenteraad 

bevoegd is te besluiten over het verzoek. 

 

Om te beoordelen of voor een dergelijk verzoek een collegebesluit of raadsbesluit nodig 

is, zijn verschillende adviezen ingewonnen. Deze adviezen geven geen eenduidig 

antwoord op de vraag bij wie de bevoegdheid ligt om hierover te besluiten. De bewoners 

lijken het belangrijk te vinden dat ook de gemeenteraad zich uitspreekt over het verzoek. 

Gezien de unieke situatie vraagt het college daarom ook de gemeenteraad om een 

herbevestiging van eerder gedane uitspraken en genomen besluiten in het kader van de 

uitvoeringsstrategie voor de woonboten. 

 

Wat gaan we doen? 
Het college stelt de gemeenteraad voor om de bewoners te berichten dat zij niet 

voornemens is nu tot wijziging/herziening van het bestemmingsplan ABPZ over te gaan 

omdat op termijn wordt gewerkt aan één of meerdere bestemmingsplan(nen) voor het 

ABPZ (waaronder de Duivendrechtsevaart). 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Door het afwijzen van het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan treedt geen 

wijziging op in het maatschappelijk effect. Het maatschappelijk effect blijft in zoverre 

gelijk aan het maatschappelijk effect zoals dat reeds volgde uit de keuze voor scenario 3 

in de conceptnotitie ‘Scenario’s woonboten Amstel Business Park Zuid’. 

Tegen dit besluit tot afwijzing staat beroep open bij de Rechtbank Amsterdam.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
In de REV is op hoofdlijnen de ambitie weergegeven om op een aantal strategische 

plekken de Duivendrechtsevaart vrij te maken van woonboten. In de op 14 december 

2017 vastgestelde uitvoeringsstrategie zijn alternatieve mogelijkheden beschreven voor 

de woonboten die weg zouden moeten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 

woonboten die onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen en woonboten die 

daar niet onder vallen. Hierover zijn alle woonbootbewoners per brief van 4 mei 2017 

geïnformeerd. 
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Daarbij is (per geval) tevens aangegeven of het college voornemens is om handhavend 

op te treden. In de brief is een termijn van twee maanden gesteld om te reageren. In 

reactie op deze brief hebben verschillende woonbootbewoners aanvullende informatie 

overgelegd om hun beroep op persoonsgebonden overgangsrecht te onderbouwen. Dit is 

meegenomen bij het vaststellen van de uitvoeringsstrategie. 

 

Gelet op het voorgaande wordt al enige tijd gewerkt aan de voorbereiding van besluiten 

omtrent het al dan niet positief bestemmen van de woonboten en de doorwerking 

daarvan in de planologische regelgeving. Momenteel is het te vroeg om te besluiten een 

nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Verder onderzoek naar bijvoorbeeld alternatieve 

mogelijkheden voor woonboten die niet positief bestemd kunnen worden is noodzakelijk. 

Dit is mede afhankelijk van verdere ontwikkelingen op het Amstel Business Park Zuid. 

Het is op dit moment dus nog te vroeg om bestemmingsplan(nen) in procedure te 

brengen. Dat zal echter wel zo snel als redelijk mogelijk gebeuren. Naar verwachting kan 

in de tweede helft van 2018 gestart worden met het opstellen daarvan. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
n.v.t.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat worden vertegenwoordigd 

door Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Afgelopen periode is contact geweest met de 

advocaat van de bewoners over het intrekken van het verzoek, omdat er op termijn zicht 

op een of meerdere bestemmingsplannen voor het Amstel Business Park Zuid. De 

advocaat heeft echter namens de bewoners laten weten het verzoek in stand te houden, 

omdat er onvoldoende zekerheid is over het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. 

De bewoners zullen via de advocaat op de hoogte gesteld worden van het besluit van de 

gemeenteraad. 

 

Wat is het vervolg? 

Op het moment dat het onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor de woonboten, 

waarvan het op basis van de REV en uitvoeringsstrategie niet wenselijk is dat ze blijven 

liggen, is afgerond en de verdere ontwikkelingen in het Amstel Business Park bekend 

zijn, zullen een of meerdere bestemmingsplan(nen) worden opgesteld en in procedure 

gebracht.  

.
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RAADSBESLUIT 
 

 
 

 
 
 

  

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2018, nummer 

2018/55, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

- De aanvragers te melden dat de gemeentertaad op dit moment niet voornemens is 

mee te werken aan wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business 

Park Zuid, omdat op termijn al wordt gewerkt aan één of meerdere 

bestemmingsplan(nen) voor het Amstel Business Park Zuid. 

 

 

- Het verzoek d.d. 10 oktober 2017 van Van Diepen Van der Kroef advocaten namens 

de bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat af te wijzen en de 

bewoners via de advocaat hierover te informeren. 

 

 

Ouder-Amstel, 5 juli 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets J. Langenacker 
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AANGETEKEND 

Gemeente Ouder-Amstel 

Gemeenteraad 

Postbus 35 

1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

Per e-mail vooruit: raad@ouder-amstelml 

uw kenmerk 
	

ons kenmerk 	 Datum 

AM170158/02-005 	10 oktober 2017 

Inzake 	 Bijlagen 	 e-mail 

Project Fenengastraat 46 t/m 70 2 
	 m.snippe@vandiepen.com  

Verzoek artikel 3.9 Wro 

Geachte raadsleden, 

In navolging OP onze inspraakreactie tijdens de commissievergadering van donderdag 5 oktober 

jongstleden, stuur ik u hierbij het aangekondigde verzoek tot wijziging c.q. herziening van het 

bestemmingplan Amstel Businesspark Zuid (hierna te noemen: "verzoek") namens clienten (BIJLAGE 

1). 

Dit verzoek is een vervolg op de door uw college op 4 mei 2017 verstuurde juridische statusbrief, 

waarbij clienten zijn geinformeerd over de (voorlopig) ingenomen standpunten ten aanzien van de 

juridische status van deze woonschepen. (Clienten hebben overigens allemaal dezelfde brief 

ontvangen) Clienten hebben reeds op 30 juni 2017 een zienswijze (c.q. "mening") (BIJLAGE 2) 

ingediend en hebben tot op heden niets vernomen. 

De standpunten van het college komen er tot no toe kortheidshalve op neer dat de woonschepen van 

clienten onder het persoonsgebonden overgangsrecht van het bestemmingsplan `Amstel 

Businesspark Zuid' (vastgesteld op 20 juni 2013) vallen. Voor wat betreft de aanwezige 

kadebebouwing is het standpunt ingenomen dat de kadebebouwing en het gebruik niet positief zijn 

bestemd, niet onder het overgangsrecht vallen en dos niet zijn toegestaan. 

Van Diepen Van der Kroef 	 Dijsselhofplantsoen 16-18 
	

t: +31  (0)20  574 74  74 	 www.vandiepen.com  

Advocaten 	 1077 81_ Amsterdam 	 f: +31 (0)20 574 74 75 
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Gevolgen uitspraak AbRvS van 3 september 2014 

Zoals bekend, heeft de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna 

te noemen: "AbRvS") van 3 september 2014 inzake het bestemmingsplan 'Amstel Businesspark Zuid', 

enorme consequenties voor clienten. In het bestemmingsplan waren de twaalf woonschepen van 

clienten door uw raad positief bestemd middels de aanduiding 'woonschepenligplaats'. De AbRvS 

heeft in haar uitspraak van 3 september 2014 het besluit van uw raad van 20 juni 2013, voor zover dit 

ziet op de plandelen met de aanduiding 'woonschepenligplaats', vernietigd in verband met 

onvoldoende onderzoek. Mede doordat het college vervolgens voortvarend aan de slag ging met het 

laten uitvoeren van geluidsonderzoeken, werd de indruk gewekt dat er alsnog gewerkt werd aan het 

legaliseren van de woonschepen. 

Helaas bleek niets minder waar, gezien de brief van 4 mei 2017 van het college, waarin is 

aangegeven dat de twaalf woonschepen onder het nadeliger en beperktere persoonsgebonden 

overgangsrecht vallen. Dit op grond van artikel 22.4 Overgangsrecht gebruik van de Regels van het 

bestemmingsplan 'Amstel Businesspark Zuid. Voornoemd artikel 22.4 luidt als volgt: 

"Het overgangsrecht voor gebruik als genoemd in voorafgaande lid is, voor zover het betreft 

het afmeren van of ligplaats innemen met een woonschip, slechts van toepassing op gebruik 

waarop het overgangsrecht van het voorgaande plan reeds van toepassing was. Het 

overganqsrecht is van toepassinq op de bewoner van het woonschip en is strikt 

persoonsqebonden."  

Echter, uit de Toelichting van het bestemmingsplan "Amstel Businesspark Zuid" blijkt dat het destijds 

door uw raad opgenomen persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan qeen  

betrekking had op clienten, aangezien zij reeds werden gelegaliseerd, maar dat vanuit het oogpunt 

van zorgvuldigheid een dergelijke regeling is opgenomen. Uw raad heeft het navolgende opgenomen 

in de Toelichting: 

"Tenslotte kent het bestemmingsplan een persoonsgebonden overgangsrecht voor 

woonboten die reeds onder het vorige bestemmingsplan overgangsrechtelijke bescherming 

genoten, maar niet positief zijn bestemd. Voor zover bekend ziin or geen liqplaatsen die aan  

deze criteria voldoen, maar zorgvuldiqheidshalve is toch een reqeling getroffen."  
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Tussenconclusie 

Bij de vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan heeft uw raad destijds expliciet de afweging 

gemaakt om het persoonsgebonden overgangsrecht niet van toepassing te laten zijn op de situatie 

van clienten (12 woonschepen). U heeft immers de woonschepen gelegaliseerd (positief bestemd). 

Vervolgens brengt u na de vernietiging door de Afdeling, de woonboten alsnog onder het 

persoonsgebonden overgangsrecht, terwijI dit niet door u is besloten op 20 juni 2013. Kortom, er heeft 

door uw raad geen zorgvuldige besluitvorming en belangenafweging plaatsgevonden. Daarnaast 

hebben clienten geen enkele rechtsbescherming genoten tegen dit effect c.q. standpunt. 

Aanvraag wijziging bestemmingsplan op grond van artikel 3.9 Wro 

Clienten hebben in de zienswijze (bijlage 2) gemotiveerd waarom zij niet onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht vallen en de gemeente in navolging van de uitspraak van de AbRvS een nieuw besluit 

dient te nemen. In navolging van deze zienswijze verzoeken clienten uw raad op grond van artikel 3.9 

Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: "Wro") het bepaalde in het bestemmingsplan 'Amstel 

Business Park Zuid', vastgesteld door uw raad op 20 juni 2013, te wijzigen c.q. te herzien. 

De AbRvS heeft in haar uitspraak inzake het bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid het 

navolgende overwogen (blz. 6/7): 

"De Afdeling overweegt voorts dat de raad mede aan de hand van het hiervoor bedoelde onderzoek 

bij het nemen van een nieuw besluit onderscheid kan maken tussen ligplaatsen voor woonschepen 

die niet vie/en onder het overgangsrecht van voorheen geldende plan en ligplaatsen voor 

woonschepen waarop dat overgangsrecht we/ van toepassing was. Wat betreft de laatste categorie 

ligt het op de weg van de raad am, indien een posit/eve bestemming niet mogelijk is, en nu een object 

in beginsel niet tweemaal onder het overgangsrecht mag worden gebracht, te bezien of een 

uitsterfregeling kan worden vastgesteld." 

Clienten verzoeken uw raad in elk geval het bestemmingsplan te wijzigen c.q. te herzien in die zin dat 

hun twaalf woonschepen, gezien de inmiddels plaatsgevonden onderzoeken, positief bestemd 

worden. 

Namens clienten moge ik u verzoeken zo spoedig mogelijk op deze aanvragen te besluiten. 

Volledigheidshalve verzoek ik u de ontvangst van deze aanvragen schriftelijk te bevestigen. 

3 
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In afwachting van uw beslissing. 

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

C.C. college van burgemeester & wethouders 
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BIJLAGE1 



BIJLAGE 1 

OVERZICHT GEGEVENS CLIENTEN INZAKE INSPRAAKREACTIE 9 MEI 2017 

WOONBOOTBEWONERS/EIGENAREN VAN DE ARKEN 

Nummer Naam Ad res Postcode en woonplaats 
1.  B.P. van Beem Willem Fenengastraat 46 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
2.  M. Beezhold Willem Fenengastraat 48 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
3.  N.A.M. Bart Willem Fenengastraat 50 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
4.  P. Bosch Willem Fenengastraat 52 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
5.  R. Eigenhuis Willem Fenengastraat 54 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
6.  D. Giannattasio Willem Fenengastraat 56 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
7.  W.H.C. Aukes Willem Fenengastraat 58 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
8.  D. Aukes Willem Fenengastraat 60 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
9.  A. Klaverstijn Willem Fenengastraat 62 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
10.  T. Bakker Willem Fenengastraat 64 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
11.  A. Bochem Willem Fenengastraat 66 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
12.  C.A.J. v.d. Bos Willem Fenengastraat 68 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 
13.  H. v.d. Bos Willem Fenengastraat 70 1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht 



VA\ DIEPEN 
VA\DER KROEF 

BIJLAGE2 



VA  \DIEPEN 
VA\  DER KROEF 

AANGETEKEND 

Gemeente Ouder-Amstel 

t.a.v. college van Burgemeester & wethouders 

Postbus 35 

1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

per e-mail vooruit:  clemeente0ouder-amstel.n1 

uw kenmerk 

2017-022549 

ons kenmerk 	 datum 

AM170158/02-003 	30 juni 2017 

inzake 

Project Fenengastraat 52 

bijlagen 

2 

e-mail 

m.snippe@vandiepen.com  

ZIENSWIJZE 

Geacht college, 

Namens clienten, familie P. Bosch, woonachtig te (1114 AH) Amsterdam-Duivendrecht, aan de Willem 

Fenengastraat 52, maak ik gebruik van de geboden mogelijkheid onn een zienswijze naar voren te 

brengen inzake de door u op 4 mei 2017 verstuurde brief betreffende de ''juridische status 

woonschepen Amstel Business Park Zuid" (hierna te noemen: "juridische statusbrief"). 

Voorafgaand aan de behandeling van de gronden van de zienswijze, vraag ik uw aandacht voor het 

volgende. Clienten hebben grote moeite met de gang van zaken en de wijze waarop uw college (en 

de gemeente Ouder-Amstel) omgaat met hun belangen. Het vertrouwen in de overheid is meermaals 

beschadigd en zoals u wellicht zult begrijpen draagt uw brief van 4 mei 2017 hier niet aan bij. Het is 

voor clienten niet te begrijpen dat, ondanks de vele toezeggingen van gemeentezijde, zowel 

mondeling als schriftelijk (bijIage 1), de reeds velen jaren bestaande situatie nog steeds niet formeel 

is gelegaliseerd. Integendeel, uit uw juridische statusbrief blijkt dat clienten onder het 

persoonsgebonden overgangsrecht zouden vallen, waardoor ieder zicht op legalisatie lijkt te zijn 

verdwenen. lmmers, het instrument van het persoonsgebonden overgangsrecht wordt normaliter 

ingezet als het bevoegd gezag de bedoeling heeft om een bestaande situatie juist niet (meer) te 

legaliseren. 

Van Dlepen Van der Kroef 	Dijsselhofplantsoen 16-18 	 t: +31(0)20 574 74 74 	 www.vandiepen.com  

Advocaten 	 1077 BL Amsterdam 	 f: +31(0)20 574 74 75 
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Vorenstaande koerswijziging valt niet te begrijpen in het licht van de recent uitgevoerde 

geluidsonderzoeken en het door uw college op 20 december 2016 ingenonnen standpunt ten aanzien 

de ambitie van het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid. Te weten: het creeren van een woon-

en werkgebied met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, het positief bestemmen van zeven 

woonschepen en het brengen van vijf woonschepen onder persoonsgebonden overgangsrecht. 

Bedoelde woonschepen zijn gelegen aan de Willem Fenengastraat 46 tot en met 70. Dit betreft 

voorkeursscenario 3 ''groeien naar visie". 

Daarnaast gaat uw college volledig voorbij aan de reeds vastgestelde 'Wet verduidelijking 

voorschriften woonboten' (hierna te noemen: "Wvvw")1, waardoor, naar verwachting in januari 2018, 

woonboten worden gelegaliseerd middels een van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen en gebruik (zie hiervoor het nieuwe artikel 8.2a lid 2 in de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht).2  Niet valt in te zien waarom uw college hier geen aandacht aan heeft 

besteed in de juridische statusbrief. 

Gron den 

	

1. 	In de brief van 4 mei 2017 (juridische statusbrief) stelt u zich op twee standpunten, die 

samengevat op het volgende neerkomen: 

I. Het woonschip valt onder het persoonsgebonden overgangsrecht; 

II. De kadebebouwing en het gebruik zijn niet toegestaan. 

Deze twee standpunten zullen hierna separaat worden behandeld. 

I. Status woonschepen 

	

2. 	Uw college stelt zich op het standpunt dat het woonschip van client valt onder het 

persoonsgebonden overgangsrecht, zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Amstel 

Businesspark Zuid' (vastgesteld op 20 juni 2013). Dit mode naar aanleiding van de uitspraak 

van de Afdeling bestuursrechtspraak Read van State (hierna: 'AbRvS) van 3 september 2014 

(201307633/1/R1). 

De wet is op 13 februari 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt op een nader te bepalen datum (bij Koninklijk 
besluit) in werking. Vermoedelijk is dit per 1 januari 2018 als ook het Bouwbesluit is gewijzigd. 

2 	Dit nu er in beginsel geen provinciale of gemeentelijke vergunning of ontheffing is vereist voor het bouwen of gebruik van 
een woonboot in de gemeente. 

2 
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Van belang hierbij is dat u heeft geconstateerd dat het woonschip op de peildatum van 20 

januari 1981 aanwezig was en dat clienten stonden ingeschreven op het adres vOOr 31 

augustus 2013. 

3. Ten eerste, het is voor clienten niet duidelijk wat de juridische status is van uw standpunt 

omtrent de toepasselijkheld van het persoonsgebonden overgangsrecht. Clienten verzoeken u 

hieromtrent duidelijkheid te geven, zodat zij, indien van toepassing, de benodigde 

nnaatregelen kunnen treffen. Ten tweede delen clienten uw standpunt niet en menen zij dat ze 

niet onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen. 

Overgangsrecht 

4. Niet ter discussie staat dat het woonschip van clienten op de peildatum 20 januari 1981 

(datum goedkeuring gedeputeerde staten van het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 

1977") aanwezig was. Het gevolg hiervan is dat het woonschip (evenals het gebruik) onder 

het algemene overgangsrecht van voornoemd bestemmingsplan valt. 

5. In dit kader wordt verwezen naar de "Notitie van Wieringa Advocaten (Silvan Boer), van 6 

september 2016" (bijlage 2), gericht aan uw college, inzake de overgangsbepalingen zoals 

opgenomen in de voorschriften van het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977". In 

deze notitie wordt zelfs aangegeven dat er sprake is van legaliserend overgangsrecht'. 

"Niet gebleken is dat het college het bestaand gebruik ten behoeve van woonboten 

nadrukkelijk heeft gewraakt vOor 20 januari 1981, Voor zover op doze datum sprake 

was van bestaand gebruik ten behoeve van woonboten, is dat gebruik dus 

gelegaliseerd op grond van het overgangsrecht van het bestemmindsplan  

"Industriegebied Amstel 1977'." 

6. Zoals bekend heeft uw gemeenteraad bij vaststelling van het opvolgend bestemmingsplan 

"Amstel Businesspark Zuid" op 20 juni 2013, 21 woonschepen, waaronder het woonschip van 

client, positief bestemd. Echter heeft de AbRvS op 3 september 2014 het vaststellingsbesluit 

vernietigd, voor zover dat ziet op de plandelen met de aanduiding "woonschepenligplaats". 
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Consequentie hiervan is dat voor dit planonderdeel moet worden teruggevallen op het "oude" 

bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977", dit onderdeel herleeft, totdat de 

gemeenteraad is overgegaan tot het nemen van een nieuw besluit.3  

Persoonsgebonden overgangsrecht 

7. Clienten betwisten dat door de vernietiging van het betreffende plandeel door de AbRvS, zij 

onder het in het bestemmingsplan "Amstel Businesspark Zuid" opgenomen 

persoonsgebonden overgangsrecht (artikel 22.4) zijn konnen to vallen. 

a) Gemeente hoe ft nagelaten uitvoerind te geven aan uitspraak AbRvS 

8. Primair geldt dat een object in beginsel niet tweemaal onder het overgangsrecht kan worden 

gebracht. In dat kader overweegt de AbRvS (rechtsoverweging 3.8) in haar uitspraak dat de 

gemeenteraad bij het nemen van een nieuw besluit (mode aan de hand van het hiervoor 

bedoelde nader te verrichten onderzoek) onderscheid kan maken tussen ligplaatsen voor 

woonschepen die wel en niet onder het overgangsrecht van het voorheen geldende 

bestemmingsplan vallen. Ten aanzien van de categorie woonschepen die wel onder dit 

overgangsrecht vallen (onderhavige situatie), geeft de AbRvS vervolgens aan, dat het op de 

weg van de gemeenteraad ligt onn te bezien of een uitsterfregeling kan worden vastgesteld, 

indien een positieve bestemnning niet mogelijk is. 

9. De AbRvS geeft de gemeenteraad een richting mee voor het 'nieuw te nemen besluit. Echter 

geeft de gemeente daar in zijn geheel geen invulling aan en is or door de gemeenteraad geen 

enkel nieuw besluit genomen. Daarentegen stelt uw college zich simpelweg op het standpunt 

dat het veel nadeliger en beperkter persoonsgebonden overgangsrecht uit het 

bestemmingsplan "Amstel Businesspark Zuid'' ineens op clienten van toepassing is. De 

gemeente (zowel uw college als de gemeenteraad) gaan volledig voorbij aan hetgeen de 

AbRvS stelt en mode op grond van het rechtszekerheidsbeginsel en de benodigde 

rechtsbescherming voor clienten cruciaal is: een besluitvormingsproces waarbil een  

zorovuldioe belaroenafweoino plaatsvindt en waarteqen rechtsmiddelen open staan.  

3 Indien uw college van mening is dat als gevoIg van de vernietiging van het plandeel, toch het nieuwe bestemmingsplan 
"Amstel Business Park Zuid" op onderhavige situatie van toepassing is, kan slechts het algemene overgangsrecht van 
toepassing zijn. 
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b) Persoonsgebonden overganusrecht uit bestemmingsplan is niet bedoeld voor clienten 

10. Daarnaast blijkt uit de Toelichting van het bestemmingsplan "Amstel Businesspark Zuid" dat 

het persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan destijds niet is opgenomen 

ten behoeve van clienten, aangezien zij reeds werden gelegaliseerd, maar dat vanuit het 

oogpunt van zorgvuldigheid een dergelijke regeling is opgenomen. 

"Tenslotte kent het bestemmingsplan een persoonsgebonden overgangsrecht voor 

woonboten die reeds onder het vorige bestemmingsplan overgangsrechtelijke 

bescherming genoten, maar niet positief zijn bestemd. Voor zover bekend zijn er aeon  

liaplaatsen die aan daze criteria voldoen, maar zoravuldigheidshalve is toch een  

regelinu getroffen."  

11. Aan de toepasselijkheid van persoonsgebonden overgangsrecht dient een specifieke 

belangenafweging ten grondslag te liggen. Onder meer omdat een beperking van het 

overgangsrecht tot de persoon van de gebruiker op de peildatum, niet zonder meer kan 

gelden voor alle vormen van gebruik waarop het algemene overgangsrecht van toepassing 

was.4 Vooropgesteld, persoonsgebonden overgangsrecht houdt een aanzienlijke beperking in 

van het gebruik en ziet op de specifieke omstandigheden van het geval; dit kan niet zonder 

een zorgvuldige motivering 'alsnog' worden toegepast op onderhavige situatia 

Consequenties van uw standpunt voor clienten en gecreeerde verwachtingen door qemeente 

12. Uw standpunt betekent een aanzienlijke verslechtering van de rechtspositie van clienten. Het 

persoonsgebonden overgangsrecht heeft tot gevolg dat het gebruik (en de functie) aanzienlijk 

wordt beperkt. De woonboot kan alleen nog maar worden gebruikt door de huidige bewoner 

(eigenaar) en wordt (hierdoor) onverkoopbaar. Dit terwijl op de woonboot een hypotheek is 

gevestigd, made op basis van de schriftelijk door uw college verstrekte toezegging (bijlage 2). 

Uw ingenomen standpunt heeft grote nadelige financiele consequenties voor clienten. 

Clienten hebben zich niet kunnen verweren tegen doze gevolgen, onndat clienten tot voorkort 

in de veronderstelling waren dat er sprake was van legalisatie van de bestaande situatie. Ook 

na de uitspraak van de AbRvS heeft de gemeente niet uitgedragen dat u de intentie heeft 

gehad om de woonschepen onder het persoonsgebonden overgangsrecht te brengen, of dat 

daar inmiddels, uwer inziens, sprake van was. 

4 Zie onder meer AbRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304 
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13. Sinds de uitspraak van de AbRvS ging uw college voortvarend van start en heeft u diverse 

opdrachten verstrekt voor het laten uitvoeren van (nadere) geluidsonderzoeken. Dit om te 

bepalen of het mogelijk was de ligplaatsen alsnog te legaliseren. In maart 2016 en februari 

2017 heeft u clienten bericht, dat het op grond van de huidige milieuwetgeving mogelijk is de 

woonboten te legaliseren, aangezien het maximaal aantal db(A) niet wordt overschreden. 

Dergelijk handelen komt niet overeen met het door u ingenomen standpunt, omdat de 

achterliggende gedachte van persoonsgebonden overgangsrecht gevonden dient te worden in 

het op termijn staken van het bestaande gebruik. 

14. Samenvattend, clienten zijn van mening dat zij niet onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht vallen. De woonboot en het gebruik valt onder het legaliserende' algemene 

overgangsrecht uit het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977". Daarnaast is het in 

beginsel niet mogelijk een object tweemaal onder het overgangsrecht to brengen. Voor zover 

het bevoegd gezag voornemens is de woonboot c.q. het gebruik onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht te laten vallen of een uitsterfregeling wil vaststellen, zal hiervoor een nieuw 

besluit genomen moeten worden en kan niet worden naangehaakt" op het in het 

bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid opgenomen persoonsgebonden 

overgangsrecht, wat slechts is opgenomen vanuit een zorgvuldigheidsoogpunt. De gemeente 

heeft nagelaten om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de uitspraak van de AbRvS door 

hieromtrent geen nieuw besluit te nemen. 

II. Kadebebouwing en gebruik 

15. Uw college gaat bij het bepalen van dit standpunt volledig voorbij aan de reeds jaren geleden 

ontstane aanleiding voor clienten om over te gaan tot het afschermen van de 'tuinen' en hun 

eigendomnnen. Aangezien het gebied afgelegen is, trok het bedrijventerrein allerlei 

ongewenste bezoekers aan. Het enkele felt dat clienten in de loop der jaren hun 

eigendommen hebben willen beschermen en ongenodigde bezoekers buiten de woonboot 

hebben willen houden, kan hun nu niet worden tegengeworpen. 

16. Ten aanzien van het kadegebruik verwijst u slechts naar de huidige bestemming in het 

bestemmingplan "Amstel Business Park Zuid" en stelt u dat elk ander gebruik niet is 

toegestaan. 

6 



VA N  DIEPEN 
VANDER KROEF 

U gaat hierbij volledig voorbij aan de legaliserende werking van overgangsrecht van het 

bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977". Hierbij wordt nogmaals verwezen naar het 

bepaalde in bifiage 2. 

17. Daarnaast stelt u ten aanzien van de kadebebouwing dat alleen bouwwerken waarvoor reeds 

een bouwvergunning is verleend of verleend had kunnen worden voor oktober 1979 onder het 

overgangsrecht kunnen vallen en dat daar geen sprake van is. Uw college gaat er aan voorbij 

dat op voornoemde peildatum in ieder geval kadebebouwing aanwezig was, zoals u kunt 

afleiden op basis van de foto's die u heeft gebruikt bij het bepalen van het bestaande gebruik 

(van de woonboot) op de peildatum 20 januari 1981. In dit kader wordt naar de reeds bij u in 

het bezit zijnde foto's verwezen. Aangezien u deze informatie reeds in uw bezit heeft, kunt u 

van clienten niet verlangen dat zij deze informatie nogmaals bij u dienen aan te leveren. 

18. In het kader van de kadebebouwing gaat u niet in op de reeds jarenlange bestaande 

(feitelijke) situatie voor dit gebied, waarbij door medewerkers van de gemeente mondeling 

toestemming is verleend voor de bebouwing of er werd aangegeven dat een bouwvergunning 

(tegenwoordig omgevingsvergunning) niet noodzakelijk was. De bewoners kregen de ruimte 

om de bebouwing te realiseren met medeweten van de gemeente. 

19. In uw juridische statusbrief van 4 mei 2017 verwijst u naar de concept "Ruimtelijk - 

economische visie voor het Amstel Businesspark Zuid" van juli 2016 (hierna: "De Visie"). In dit 

kader wordt verwezen naar de mede door clienten ingediende inspraakreactie van 9 mei 

2017, welke als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Specifiek wordt hierbij 

opgemerkt dat uw voorkeursscenario 3 "groeien naar visie", nog niet is verwerkt in de concept 

Visie en dat De Visie nog meet worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

20. Tot slot, clienten menen dat de juridisch statusbrief niet kan worden aangemerkt als een 

vooraankondiging c.q. een voornemen om handhavend op te treden door de gemeente nu 

deze brief onvoldoende concreet is. In uw brief van 4 mei 2017 geeft u aan dat de gemeente 

(bevoegd gezag?) aan clienten een last onder dwangsom zal opleggen, waarin een termijn zal 

worden gesteld om de overtredingen ongedaan te maken. De mogelijke overtreding(en) en de 

last zijn echter niet (of nauwelijks) geformuleerd. Het is thans niet duidelijk wanneer er sprake 

is van een overtreding en wanneer een dwangsom wordt verbeurd. 

7 
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Het uitblijven van de formulering van de overtredingen en de last, levert derhalve een 

zodanige rechtsonzekerheid op voor clienten, dat de juridische statusbrief in ieder geval 

onaanvaardbaar is als voornennen c.q. vooraankondiging. Opgemerkt wordt dat een en ander 

niet getuigt van een zorgvuldige voorbereiding. 

Resumerend, gezien de op handen zijnde legalisatie van de onderhavige situatie via de WvvW en het 

voornemen am over te gaan tot legalisatie, mede op basis van de ambities voor het gebied 

(functiemenging wonen en werken), is het voor clienten onbegrijpelijk dat uw college tot deze 

standpunten is gekomen en van mening is dat er sprake is van persoonsgebonden overgangsrecht. 

lk verzoek u nadrukkelijk am rekening te houden met de belangen van clienten in de verdere 

besluitvorming, Uiteraard zijn clienten bereid met u in gesprek te gaan. Aangezien clienten zich 

hebben verenigd (Willem Fenengastraat 46 tot en met 70) en ik eveneens optreed als hun 

gezamenlijk gemachtigde, kunt u zich, voor het maken van een afspraak, tot mij wenden. 

Met vriendelijke groet, 

8 
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WIERINGA ADVOCATEN 

NOTITIE 

Aan: 	Gemeente Ouder-Arnstel, Paul Cottaar en Serge van Donkelaar 
Van: 	Wieringa Advocaten, Silvan Boer 
d.d.: 	6 september zoi.6 
Inzake: 37450 Gemeente Ouder-Amstel / Advies woonboten 

Gevraagd is te adviseren over de (interpretatie van) de overgangsbepalingen zoals 
weergegeven in de voorschriften van het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 
1977n. 

Het overgangsrecht voor botrwwerken is neergelegd in artikel 18 lid ivan de 
voorschriften; het overgangsrecht voor gebruik staat in artikel 18 lid 3. 

Bouwovergangsrecht 
Op grond van recente jurisprudentie? is een woonboot een bouwwerlc. Deze recente 
jurisprudentie wijkt af van eerdere jurisprudentie, waarin als uitgangspunt werd 
genomen dat een woonboot gen bouwwerk is.' In een wetswijziging die in 
voorbereiding is, wordt voorzien in een overgangsrecht dat er kort gezegd op 
neerkomt dat woonboten die zijn geplaatst in overeenstemming met de op dat 
moment geldende regels, als 4vergund' kunnen worden beschouwd. 

Ten tijde van de goedkeuring van het bestemmingsplan (op zo januari 1981) was de 
algemene consensus dat een woonboot geen bouwwerk is. In lijn hiermee client in 
redelijkheid tot uitgangspunt genomen te worden genomen dat het overgangsrecht 
voor bouwen (art. 18 lid i voorschriften) niet van toepassing is althans niet aan de 
woonbooteigenaren kan worden tegengeworpen, voor zover zij wel oncler het 
gebruiksovergangsrecht vallen (zie hierna). Het rechtszekerheidsbeginsel en het 
vertrouwensbeginsel verzetten zich daar tegen. 

Gebruiksovergangsrecht  
Het gebruiksovergangsrecht zoals dat is neergeIegd in artikel i8 lid 3 van de 
voorschriften kent de volgende uitgangspunten: 

het op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemtningsplan 
bestaand gebruik mag worden voortgezet; 
verb oden om de afwijking van het gebruik (ten opzichte van het bestem-
rningsplan) op enigerlei wijze, ook naar de aard te vergroten of te 
verzwaren; 
indien gebruik 2, jaar onafgebroken is gestaakt vervalt het overgangsrecht; 
het is verb oden om het afwijkend gebruik te wijzigen in een ander van het 
plan afwijkend gebruik, tenzij dat gebruik minder afwijkt van het plan. 

ABRS i6 aprit 2014, 2.01.306684/1/Ai; ECI1NT.:RVS:2034:1331. 
2  Bijvoorbeeld: ABRS 1.2 juli 2006, ECLINL:RVS:AY3703. 



- 2 - 

Het ijk moment is dus de inwerldngtreding van het bestemmingsplan, dat is in dit 
geval het moment van goedkeuring door Gedeputeerde Staten op zo januari 1981. 
In het overgangsrecht is niet als voorwaarde gesteld dat het bestaand gebruik op 
dat moment liegaar moat zijn. Het gaat dus om tlegaliserend overgangsrecht'. 
In jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is 
uitgemaakt dat een dergelijke overgangsbepaling ('legaliserend overgangsrecht') 
that zover strekt dat zij made kan warden ingeroepen in een geval waarin het 
bevoegd gezag onder vigeur van de vroegere regaling het in het geding zijnde 
gebruik heeft gewraakt en rechtens kon wraken, en het gebruik desondanks is 
voortgezet. Voor wraking is voldoende, dat het bevoegl gezag op ondubbelzinnige 
wijze te kennen heeft gegeven dat sprake is van illegaal gebruik en dat in (voortge-
zette) overtreding van dit illegale gebruik niet zal worden berust.3  

Niet gebleken is dat het college het bestaande gebruik ten behoeve van woonboten 
nadrukkelijk heeft gewraakt voor zo januari 1981. Voor zover op deze datum sprake 
was van bestaand gebruik ten behoeve van woonboten, is dat gebruik dus gelegali-
seerd op grond van het overgangsrecht van het bestemmingsplan Industriegebied 
Amste11977. Gelet hierop kan in het midden blijven of de planologische regeling 
voorafgaand aan dit bestemmingsplan reeds gebruik ten behoeve van woonboten 
toestond. 

Voor zover op 20 januari 1981 sprake was van bestaand gebruik ten behoeve van 
woonboten, valt dat gebruik dus onder het overgangsrecht. Voor de verdere 
interpretatie van dat overgangsrecht kunnen naar mijn mening de volgende 
uitgangspunten warden gehanteerd. 

- verb ouwen van een boot: 
Het ve_rbouwen van een boot is toegestaan. Overgangsrecht voor bouwen is gelet 
op het voorgaande niet van toepassing c.q. kan niet aan de eigenaren worden 
tegengeworpen. Onder het gebruiksovergangsrecht is verb ouwen niet geregeld; 
zolang het gebruik niet verandert mag dit dus. 

- Vervangen van een boot 
Onder het gebruiksovergangsrecht is vernieuwen c.q. vervangen niet geregeld. 
Bepalend is of het gebruik minimaal 2 jaar onafgebroken is gestaakt, pas daarna 
vervalt het overgangsrecht. Wel brengt redelijke uitleg van het gebruiksovergangs-
recht mee dat het vervangen van een boot door een substantieel grotere boot niet 
is toegestaan: op grand van art. 18 lid 3 is het immers verboden am het afwijkende 
gebruik te vergroten of te verzwaren. De exacte maatvoering is hierbij in mijn ogen 
niet doorslaggevend. Wanneer een nieuwe boot min of meer dezelfde afmetingen 
heeft kan in redelijkheid niet worden gesteld dat het afwijkend gebruik daardoor 
worth verzwaard. Wel zou naar mijn mening sprake kunnen zijn van verzwaring 

3  Zie onder meer:ABRS 25 maart 2009, or, 200803773h alsmede ABRS io juli 2002, or. 200302089h. 
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wanneer bijvoorbeeld een boot die geschikt is voor een huishouden is vervangen 
door een boot die geschikt is voor meerdere huishoudens. 

- Verplaatsen van een boot 
Het gebruiksovergangsrecht staat naar mijn mening in de weg aan het permanent 
verplaatsen van een woonboot. Zie ter vergelijldng de toelichting bij de wetswijzi-
ging waarmee wordt geregeld dat woonboten als `bouwwerken' worden 
aangemerkt, waarin ook is voorzien in overgangsrecht (p. 7). Uitgangspunt is daar 
dat het tijdelijk verplaatsen zonder nieuwe vergunnffig moet kunnen, permanent 
verplaatsen niet omdat daarvoor een nieuwe ruimtelijke afweging gemaakt moet 
worden. In lijn hiermee brengt redelijke uitleg van het gebruiksovergangsrecht mee 
dat dit niet meer van toepassing is wanneer de woonboot idefinitief (meer dan 2. 
jaar) op een andere plek is afgemeerd. De verplaatsing moet wel ruimtelijk relevant 
zijn: daarvan is in mijn ogen sprake wanneer in redelijlcheid niet meer kan won:len 
geoordeeld dat het om dezelfde ligplaats gaat. 
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VA\  DIEPEN 
VA\  DER KROEF 

AANGETEKEND 

Gemeente Ouder-Amstel 

Gemeenteraad 

Postbus 35 

1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

Vooraf per email: raad@ouder-amstel.n1  

ons kenmerk 	 datum 
uw kenmerk 	 AM170158/03-040 	 13 december 2017 

inzake 	 bijlagen 	 e-mail 

Geen reactie op verzoek artikel 	1 	 m.snippe@vandiepen.com  
3.9 Wro 

Geachte raadsleden, 

In navolging van de aanvraag van 10 oktober 2017, betreffende de wijziging c.q. herziening van het 

bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid', op grond van artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening (hierna: 

`Wro'), bericht ik u als volgt. 

Tot op heden heb ik van u nog geen reactie mogen ontvangen op voornoemde aanvraag, met 

uitzondering van de ontvangstbevestiging (zie bijlage). Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wro dient een 

gemeenteraad zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen acht weken na ontvangst van de 

aanvraag, te besluiten als er sprake is van een afwijzing van de aanvraag. Aangezien de aanvraag op 

10 oktober 2017 is ingediend en het reeds 13 december 2017 is, zijn er inmiddels meer dan 8 weken 

verstreken. U zult begrijpen dat met het verstrijken van de wettelijke termijn van 8 weken, u de indruk 

heeft gewekt positief te beslissen op onderhavige aanvraag. Om duidelijkheid te krijgen, verzoek ik u 

binnen twee weken na heden, clienten te informeren over de uitkomst van uw besluitvorming. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat u deze brief kunt aanmerken als een ingebrekestelling in 

verband met het uitblijven van een beslissing op de aanvraag. 

Van Diepen Van der Kroef 	Dijsselhofplantsoen 16-18 
	

t: +31 (0)20 574 74 74 	 www.vandiepen.com  

Advocaten 	 1077 BL Amsterdam 	 f: +31 (0)20 574 74 75 



M. Sni 

VA\  DIEPEN 
VANDER KROEF 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende geInformeerd te hebben en zie uw reactie graag bin nen twee 

weken na heden tegemoet. 

Met vriendelijk 

d-cul 

Bijlage(n) 



Willie Uriot 

Van: 	 Raad Ouder-Amstel [raad@ouder-amstel.nl] 
Verzonden: 	 woensdag 11 oktober 2017 9:17 
Aan: 	 Willie Uriot 
Onderwerp: 	 RE: Project Fenengasteaat 46 Um 70, verzoek artikel 3.9 Wro 

Beste Willie Uriot, 

Hartelijk dank voor onderstaande e-mail. We zorgen dat deze onder de aandacht wordt gebracht bij de raadsleden. 

Met vriendelijke groet, 
Amanda Koning 
Bestuurssecretaresse/griffiemedewerkster gemeente Ouder- Amstel 

bestuurssecretariaat@ouder-amstel.n1/ raad@ouder-amstel.n1 
Bezoekadres: Vondelstraat 1 OUDERKERK AAN DE AMSTEL 
Telefoon: 020- 496 21 21 

Aanwezig: Maandag t/m donderdag 

Van: Willie Uriot [mailto:w.uriot@vandiepen.corn]  
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 16:09 
Aan: Raad Ouder-Amstel <raad@ouder-amstel.nl> 
Onderwerp: Project Fenengasteaat 46 t/m 70, verzoek artikel 3.9 Wro 

In de bijlage treft u een brief aan van mr. Marieke Snippe. 

Met vriendelijke groet, 	 VA:N,IDIEPEN 
Willie Uriot 
	 VANDER KROEF 

-: +31 (0)20 574 74 46 Dijsselhofplantsoen 16-18 
F: +31 (0)20 574 74 75 1077 BL Amsterdam 

www.vandiepen.com  

Disclaimer 
Van Dicpen Van der Idmoef Advocaten is een maatschap die merle beroep, ennootschappen airs at Iedere aansprateliikheid is beperht rot has bcdrac that in het desbetreftencle par al antler 011, 

beroepsaanspralcelijkheidsc erzeherinc wordt unbetaald. Indien di, berichr nica roof n besreind is, wilt at dot clan aan de verzender laten weLen door een antwoord ennailh Wilt n be, bet ichi en e:01-1[1.1,1, buladmi 
verstoNens onnaiddellijk sslssen zoncler dire te itopieren al Le ,ersprelden? 

Van Diepen Van der Firmer _Ads °oaten is a partnership which includes professional. corporations. Ant liability shall be timired to the amount which is paid our under the firm' s professional iiabilit s policy in the matter 
concerned. If you have recent ed tins message in error, please advise the sender by reply e-mail and immediatet, delete the message and any attachments ,ithout cops la or disctosinn the contents. 

Van: w.uriot@vandiepen.com  [mailto:w.uriot@vandiepen.corn]  
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 15:58 
Aan: Willie Uriot 
Onderwerp: Scan van Ricoh machine 
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AANGETEKEND 

Wieringa Advocaten 

Mr. S.A.B. Boer 

Postbus 10100 

1001 EC AMSTERDAM 

Gemeente Ouder-Amstel 

Gemeenteraad 

Postbus 35 

1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

Per e-mail vooruit: raad@ouder-amstel.nl en boer(5)wierinqa.nl 

uw kenmerk ons kenmerk datum 

AM170158/02-018 12 januari 2018 

Inzake bijlagen e-mail 

Handhaven verzoek tot wijziging n.v.t. m.snippe@vandiepen.com 

bestemmingsplan artikel 3.9 

Wro 

Geachte raadsleden en confrère, 

Naar aanleiding van de e-mail van 2 januari 2018 van mr. Boer en het telefoongesprek van gelijke 

datum, over de behandeling door de gemeente, van het door cliënten ingediende wijzigingsverzoek ex 

artikel 3.9 Wro d.d. 10 oktober 2017 (hierna: wijzigingsverzoek), bericht ik u beiden, gelijktijdig, als 

volgt. 

Mr. Boer heeft in voornoemd telefoongesprek aangegeven dat de gemeente Ouder-Amstel aan een 

nieuw bestemmingplan werkt. Tevens heeft mr. Boer aangegeven dat het niet mogelijk is om binnen 

de door cliënten gestelde termijn te starten met dit bestemmingsplan c.q. een wijzigingsprocedure. 

Vanwege deze omstandigheid bent u voornemens om het wijzigingsverzoek van cliënten af te wijzen. 

Naar aanleiding van dit voornemen, zijn cliënten in de gelegenheid gesteld het wijzigingsverzoek in te 

trekken. 

V a n D i e p e n Van d e r K r o e f 

A d v o c a t e n 

D i j sse iho fp lan tsöén 16-18 

1077 BL A m s t e r d a m 

t: +31 ( 0 ) 2 0 574 74 74 

f: +31 ( 0 ) 2 0 574 74 75 

w w w . v a n d i e p e n . c o m 



VA 
VA 

Nu door mr. Boer geen enkel zicht is gegeven over het moment waarop het nieuwe bestemmingsplan 

in procedure zal worden gebracht, nog welke omvang (plangebied) het bestemmingsplan betreft, 

handhaven cliënten het wijzigingsverzoek. Het belang van cliënten verzet zich tegen een nog langere 

periode van onduidelijkheid ten aanzien van de planologische status van de woonboot c.q. de 

ligplaats. Nu door het college in mei 2017 het standpunt is ingenomen dat de woonboten vallen onder 

het 'persoonsgebonden overgangsrecht', zijn cliënten extra gedupeerd. Om maar eens een voorbeeld 

te geven. Indien een van mijn cliënten zou komen te overlijden, zijn de gevolgen voor de 

nabestaanden, met dit gehanteerde uitgangspunt, enorm. Dit behoeft geen verdere toelichting. 

Cliënten wachten sinds de uitspraak van de Raad van State van 3 september 2014 op duidelijkheid 

van uw raad. In dit kader wordt nog opgemerkt dat cliënten van mening zijn dat de Raad van State u 

ook handvaten heeft meegegeven voor de situatie na vernietiging van het bewuste plandeel, zodat u 

hier ook, overeenkomstig de uitspraak, uitvoering aan kan geven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

M. Snippe 

Advocaat 
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VA\ DIEPEN 
VA\ DER KROEF 

AANGETEKEND 

Gemeente Ouder-Amstel 

Gemeenteraad 

Postbus 35 

1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

Per e-mail vooruit: raad@ouder-amstel.n1 

AANGETEKEND 

Gemeente Ouder-Amstel 

College van burgemeester en wethouders 

Postbus 35 

1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

Per e-mail vooruit: gemeenteouder-amstel.n1  

leder afzonderlijk 

uw ken merk ons kenmerk datum 

AM170158/02-021 12 maart 2018 

Inzake bijlagen 

Willem Fenengastraat 46 t/m 70 1 

Verzoek artikel 3.9 Wro 

e-mail 

m.snippe@vandiepen.com 

Geachte raadsleden, 

Geacht college, 

Graag breng ik het navolgende onder uw aandacht. Op 10 oktober 2017 heb ik namens clienten een 

verzoek bij de gemeenteraad ingediend tot herziening c.q. wijziging van het vigerende 

bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid, ter legalisering van 12 ligplaatsen in de 

Duivendrechtsevaart op grond van artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening (hierna: "Wro"). Vervolgens heb 

ik bij brief van 13 december 2017 de gemeenteraad een ingebrekestelling gestuurd, aangezien u nog 

niet op dit verzoek had beslist. Daarnaast heb ik de gemeenteraad per brief op 12 januari 2018 bericht 

dat clienten, ondanks een verzoek van uw advocaat tot intrekking, het wijzigingsverzoek handhaven. 

Op 22 februari 2018, verzonden op 27 februari 2018, (zie bijlage) heeft het college een (afwijzend) 

besluit genomen op het bij de gemeenteraad ingediende verzoek. Het college stelt in zijn besluit ten 

aanzien van de bevoegdheid: 



VA DIEPEN 
VA DER KROEF 

"Het college is van mening dat het besluit van het college volstaat en daarmee tegemoet 

gekomen wordt aan uw ingebrekestelling. Het college zal de gemeenteraad infomeren over 

het besluit om uw verzoek af te wijzen". 

In dit kader wijs ik op hetgeen is bepaald in artikel 3.9 lid 2 Wro: 

"Tot een afwijzing als bedoeld in het eerste lid [toevoeging: afwijzing van een aanvraag om 

een bestemmingsplan vast te stellen] besluit de gemeenteraad zo spoedig mogelijk doch in 

elk geval binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag." 

Het college meent over de bevoegdheid te beschikken, terwijI de wetgever nadrukkelijk heeft bepaald 

dat de betreffende bevoegdheid aan (het bestuursorgaan) de gemeenteraad toekomt en niet aan het 

college. Resultaat: een onbevoegd genomen besluit. Daarnaast meent het college te kunnen volstaan 

met het informeren van de gemeenteraad. Dit doet op geen enkele wijze recht aan de door de 

gemeenteraad meermaals benadrukte "zorgplicht" die de gemeente Ouder-Amstel heeft bij de 

behandeling van dit dossier. 

Daarnaast hanteert het college een volstrekt onredelijke standpunt in de brief van 22 februari 2018, nu 

het moment van totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan (en de legalisatie) afhankelijk wordt 

gesteld van: nader onderzoek en de ontwikkelingen binnen het plangebied. Het felt dat clienten sinds 

3 september 2014 in grate onzekerheid verkeren, nu zij, volgens het college en de gemeenteraad, 

slechts onder het "persoonsgebonden" overgangsrecht vallen, vormt blijkbaar geen aanleiding om 

vaart te zetten achter de legalisatie. Zoals reeds meermaals aangegeven, heeft de huidige situatie 

voor clienten en nabestaanden, als een van hen komt te overlijden, grote nadelige consequenties. 

Blijkbaar is de ernst van de situatie en het effect van het uitblijven van een bestemmingsplanwijziging 

onvoldoende doorgedrongen, vandaar dat ik nogmaals een beroep doe op de gemeenteraad om te 

komen tot zorgvuldige besluitvorming binnen een redelijke termijn, waarbij de belangen van clienten 

warden meegewogen. 

lk verzoek uw gemeenteraad om binnen een redelijke termijn (binnen vier weken na verzending 

van deze brief), alsnog een besluit te nemen op het verzoek van clienten. Tevens verzoek ik u de 

ontvangst van deze brief te bevestigen. 

Het college dient deze brief aan te merken als een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 22 

februari 2018. 



VA\ DIEPEN 
VA\ DER KROEF 

Onder voorbehoud van rechten en weren. 

et-vriendelijke groet, 

M. Snippe 

Advocaat 



Ouder-

 

:\.) 
ti) Amstel 

 

Behandeld door 

mevr. D. Tielemans 
Telefoon 

(020) 496 21 21 
E-mail 

genneente@ouder-amstel.n1 

Van Diepen Van der Kroef Advocaten 
T.a.v.: mr. M. Snippe 
Dijsselhofplantsoen 16-18 
1077 BL AMSTERDAM 

Betreft 

Verzoek tot wijziging c.q. herziening van het 

bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid 

Verzonden 

Ouderkerk aan de Amstel 

22 februari 2018 

Geachte mevrouw Snippe, 

Per brief van 10 oktober 2017 heeft u namens B.P. van Beem, M. Beezhold, N.A.M. 

Bart, P. Bosch, R. Eigenhuis, D. Giannattasio, W.H.C. Aukes, D. Aukes, A. Klaverstijn, 

T. Bakker, A. Bochem, C.A.J. van de Bos en H. van de Bos een verzoek tot wijziging 

c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid (vastgesteld op 

20 juni 2013) ingediend. 

Het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) heeft besloten uw 

verzoek af te wijzen en niet over te gaan tot een wijziging/herziening van het 

bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid. In deze brief lichten wij u het besluit van 

het college nader toe. 

Motivatie 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) overweegt 

in haar uitspraak van 3 september 2014 (zaaknummer 201307633/1/R1 ) dat het 

besluit van de raad om alle woonboten in het bestemmingsplan Amstel Business Park 

Zuid positief te bestem men onvoldoende is onderbouwd. De Afdeling vernietigt 

dientengevolge het bestemmingsplan op dit onderdeel. Het college heeft naar 

aanleiding van deze uitspraak onderzoek laten verrichten omtrent de vraag of de 

woonboten in het Amstel Business Park Zuid onder het overgangsrecht vallen, of de 

woonboten daarbij ook voldoen aan de normen op basis van de Wet geluidhinder en of 

er sprake is van goede ruimtelijke ordening. 

Parallel is op basis van een knelpuntenanalyse en een maatregelenprogramma de 

Ruimtelijk Economische Visie voor het bedrijvenpark opgesteld. Deze visie heeft in het 

voorjaar van 2017 ter inzage gelegen en is op 12 oktober 2017 door de raad 

vastgesteld. De Ruimtelijk Economische Visie spreekt de ambitie uit om het 

bedrijvenpark te laten groeien van een klassiek werkgebied naar een gemengd gebied 

waar ruimte is voor andere functies zoals horeca, hotel, wonen, creatieve industrie en 

recreatie. Hierbij wordt overwogen dat de Duivendrechtsevaart de potentie heeft om 

door het herstellen van de relatie met het water, daarin een belangrijke ruimtelijke 

drager te worden. De keuze om woonboten en het gebruik van de kade wel of niet 

positief te bestemmen heeft daarom een relatie met de ambitie zoals beschreven in de 

Ruimtelijk Economische Visie. 
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De uitkomst van het onderzoek naar de woonboten is beschreven in de conceptnotitie 

'Scenario's woonboten Amstel Business Park Zuid'. De conceptnotitie beschrijft met 

betrekking tot de woonboten een viertal scenario's: 1. bestemmen; 2. illegale 

woonboten verdwijnen; 3. groeien naar de ruimtelijk economische visie; en 4. 

verwerven. Naar aanleiding van de conceptnotitie heeft het college op 20 december en 

de raadscommissie van 12 januari 2017 unaniem de voorkeur uitgesproken voor 

scenario 3. Dat betekent dat de doelstellingen ten aanzien van de 

Duivendrechtsevaart op termijn worden gerealiseerd, door het persoonsgebonden 

overgangsrecht te respecteren. Op 14 december 2017 heeft de raad de 

uitvoeringsstrategie voor scenario 3 vastgesteld. 

De vereisten voor een succesvol beroep op het persoonsgebonden overgangsrecht zijn 

op grond van de Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid: 1. is de 

woonboot voor 20 januari 1981 aangemeerd?; 2. heeft de woonboot onafgebroken 

gelegen? en 3. wordt de woonboot door de huidige bewoner per uiterste datum van 31 

augustus 2013 bewoond? De woonboten die niet vallen onder het persoonsgebonden 

overgangsrecht en derhalve illegaal zijn worden in beginsel verwijderd. 

Alle woonbootbewoners zijn per brief van 4 mei 2017 geInformeerd over het wel of 

niet van toepassing zijn van het overgangsrecht van het bestemmingsplan en de 

concept Ruimtelijk Economische Visie. Daarbij is (per geval) tevens aangegeven of het 

college voornemens is om hand havend op te treden. In de brief is een termijn van drie 

nnaanden gesteld om te reageren. In reactie op deze brief hebben verschillende 

woonbootbewoners aanvullende informatie overgelegd om hun beroep op 

persoonsgebonden overgangsrecht te onderbouwen. 

Gelet op het voorgaande wordt al enige tijd gewerkt aan de voorbereiding van 

besluiten omtrent het al dan niet positief bestemmen van de woonboten en de 

doorwerking daarvan in de planologische regelgeving. Daarvoor is verder onderzoek 

noodzakelijk naar onder meer alternatieve mogelijkheden voor woonboten die niet 

positief bestemd worden. Dit is mede afhankelijk van verdere ontwikkelingen in het 

Amstel Business Park Zuid. Om deze redenen is het op dit moment nog te vroeg om 

een bestemmingsplan in procedure te brengen. Dat neemt echter niet weg dat dat wel 

zo snel als redelijk mogelijk zal gebeuren. Het moment waarop een nieuwe 

bestemmingsplan in procedure wordt gebracht is afhankelijk van de voortgang van 

verder onderzoek en de planvorming voor de ontwikkelingen. Naar verwachting kan 

na de zomer van 2018 het bestemmingsplan opgesteld worden. 

Ingebrekestelling 

Uw verzoek tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business 

Park Zuid van 10 oktober heeft u gericht aan de gemeenteraad. Vervolgens heeft u op 

13 december 2017 u de raad in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op uw 

verzoek. Het college is van mening dat het besluit van het college volstaat en daarmee 

tegemoet gekomen wordt aan uw ingebrekestelling. Het college zal de gemeenteraad 

informeren over het besluit om uw verzoek af te wijzen. 



de burgemeester, 

0,ct7 

. Langenacker 

Besluit 

Het college van de gemeente Ouder-Amstel: 

Gelezen het verzoek van u namens B.P. van Beem, M. Beezhold, N.A.M. Bart, P. 

Bosch, R. Eigenhuis, D. Giannattasio, W.H.C. Aukes, D. Aukes, A. Klaverstijn, T. 

Bakker, A. Bochem, C.A.J. van de Bos en H. van de Bos d.d. 10 oktober 2017 tot 

wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid; 

Besluiten: 

- Het verzoek d.d. 10 oktober 2017 tot wijziging c.q. herziening van het 

bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid af te wijzen. 

- De indiener van het verzoek/ingebrekestelling over het besluit te informeren. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, 

L.J. Heijlman 



3.b Lange termijn agenda

1 Lange termijn agenda 

Lange termijn agenda 2018
Commissie 31 mei 2018

Onderwerp Bron Commissie Bij wijziging planning: oorzaak 

RAADSVERGADERING 5 JULI 2018

1e BURAP incl 2e nieuwsbrief en begrotingswijziging 28-6-2018

jaarrekening 2017 begroting 2017 28-6-2018

kadernota 2019 28-6-2018

Begroting 2019 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Centrum Seksueel 

Geweld en Jaarplan 2018 Regioaanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling.

Uitvoeringsprogramma 2018 en jaarverslag 2017 VTH

begroting jaarstukken AM Match 28-06-18

Jaarrapportage 2017 en Uitvoeringsovereenkomst 2018 Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied

Aanvraag plan van scholden 28-06-18

Vangnetuitkering 2017

RAADSVERGADERING 11 OKTOBER 2018

gezondheidsnota 4-10-18 i.v.m. inspraaktrajecten naar oktober 2018

3e nieuwsbrief 4-10-18

Bestemmingsplan evenementen en terrassen 27-09-18

Plan moet nog in ontwerp ter inzage. Behandeling vaststelling 

na de zomer. 

RAADSVERGADERING 8 NOVEMBER 2018

Begroting 2019 18-10-18

Bestemmingsplan Compierterrein 1-11-18

Plan moet nog in ontwerp ter inzage. Behandeling vaststelling 

bestemmingsplan is najaar 2018.

Afvalstoffenverordening 1-11-18

RAADSVERGADERING 13 DECEMBER 2018

2e BURAP incl 4e nieuwsbrief en begrotingswijziging 6-12-18

Speelplaatsenbeleid actualisatie 7-06-18

GROSLIJST 2018, n.t.b. welke raadsvergadering

Visie 2030

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (gebiedsvisie) Projectplan Centrumplan

Veiligheidsplan

DNK: concept MER & Structuurvisie begroting 2017

Deelontwikkelingen ABP

Financiele besluiten ABP begroting 2017



Bestemmingsplan(nen) ABP begroting 2017

Entrada samenwerkingsovereemkomst

Entrada-stedenbouwkundig/beeldkwal.plan

Notitie transitie naar transformatie begroting 2017

Nieuwbouw scholen begroting 2017

Oplossingsmodel Kerkbrug Projectplan verkeersproject Kerkbrug nog niet gereed, wordt besproken in de klankbordgroep

Ruimtelijke visie twee percelen nabij de Ouderkerkerplas (voorheen bekend 

onder naam 'drie woningbouwlocaties Holendrechterweg') Visie ingetrokken i.v.m. toegezegde participatie omwonenden.

Richtlijnen voor ontwikkeling en beeldkwaliteitsplan ABP nog niet gereed, wordt besproken in de klankbordgroep 

Bestemmingsplan verbreding A9

Onttrekken openbare ruimte t.b.v. trainingscomplex Ajax

Paraplu-bestemmingsplan Parkeernormen

Cultuurnota



6.a Jaarrapportage 2017 en Uitvoeringsovereenkomst 2018 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

1 Dossier 896 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 896 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 21 juni 2018 

Agendapunt 6.a 

Omschrijving Jaarrapportage 2017 en Uitvoeringsovereenkomst 

2018 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 21 juni 2018 

 

 



1 Memo college over Jaarrapportage 2017 en Uitvoeringsovereenkomst 2018 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

MEMO 
 
 

 
 
 

Aan 

Gemeenteraad Ouder-Amstel 
 Van 

College van B&W 
 Datum 

28 mei 2018 

Kopie 

 

Betreft 

Jaarrapportage 2017, uitvoeringsovereenkomst 2018 

Vanaf 1 januari 2013 neemt de gemeente Ouder-Amstel de zogenaamde basistaken af 

bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). In 2017 is door het 

Algemeen Bestuur van de ODNZKG besloten dat de OD NZKG gaat werken met een 

andere type financiering, namelijk prestatiegericht financieren. Hiermee wordt 

flexibiliteit betracht en de opdrachtgevers betalen verschillende uurtarieven voor 

verschillende werkzaamheden. Complexe werkzaamheden worden zwaarder belast als 

makkelijke.  

 

Elk jaar wordt met de Omgevingsdienst een uitvoeringsovereenkomst (verder als UVO) 

afgesloten. Om dit verder vorm te geven zijn met de OD NZKG gesprekken gevoerd 

over de UVO. Vorenstaande heeft geresulteerd in een UVO 2018 waarin zowel de 

basistaken als aanvullende taken zijn opgenomen. Deze UVO wordt u ter kennisgeving 

aangeboden.  

 

Daarnaast wordt u de jaarrapportage 2017 van de OD NZKG ter kennisname 

aangeboden.  

 

 

Inhoudelijke informatie 

 

Bij de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling OD NZKG is besloten en 

afgesproken jaarlijks een UVO aan te gaan voor de werkzaamheden die door de OD 

NZKG voor ons worden verricht. Dit voorstel gaat over de UVO 2018. Echter hierbij 

dient gemeld te worden dat vanaf 2017 de OD NZKG gebruikmaakt van een nieuwe 

financieringsmethode, het zogenaamde prestatiegericht financieren. De OD NZKG 

brengt alleen die kosten in rekening waar zij ook de werkzaamheden voor heeft 

verricht.  

 

Daarnaast dient er betaald te worden voor een randvoorwaardelijk pakket. In het 

randvoorwaardelijk pakket gaat het om werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de 

taken van de OD NZKG uit te voeren die niet direct gekoppeld kunnen worden aan de 

individuele producten voor de opdrachtgevers. Uitgangspunt hierbij is dat deze taken 

bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering voor alle opdrachtgevers. Daarom dragen 

alle opdrachtgevers naar rato bij. De taken zijn onder andere bestuurs-en 

beleidsondersteuning, accountmanagement, administratie en procesondersteuning. 

 

Verder dient opgemerkt te worden dat in 2018 ook bouwpiket zal worden afgenomen 

bij de OD NZKG. Dit onderdeel is belangrijk en verplicht om te hebben. Bovendien 

heeft de provincie middels haar bevoegdheid in het kader van interbestuurlijk toezicht 

ons hierop geattendeerd. 

 

Door het vertrek van een milieukundige blijft er minder tijd over voor het verrichten 

van alle taken. Bovendien kan het zijn dat door het vertrek van een milieuadviseur niet 
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alle milieukennis en kunde meer in huis is (zowel de gemeente als Duo+), zodat ook 

deze adviserende werkzaamheden uitbesteed zullen moeten worden aan de OD NZKG. 

Al met al heeft het vorenstaande geleid dat er meer budget nodig is dan geraamd. De 

extra taken kunnen echter worden gefinancierd uit vacaturegelden van de 

milieukundige die voorheen bij de gemeente Ouder-Amstel in dienst was en bij vorming 

van de gemeenschappelijke regeling Duo+ mee is gegaan en vanuit projectgelden 

(bedoeld voor projecten zoals geluidsbelastingkaarten, bodemkwaliteitskaarten).  

 

Jaarrapportage 

Over het voorgaande jaar legt de Omgevingsdienst verantwoording af in het 

jaarrapportage. In deze jaarrapportage vindt verantwoording plaats over de in de UVO 

2017 gemaakte afspraken. De UVO 2017 gemeente Ouder-Amstel is getekend op 6 

november 2017.  

 

Het belangrijkste doel van deze de jaarrapportage is om aan te geven of er ten 

opzichte van de in de UVO 2017 afgesproken aantallen producten en diensten grote 

afwijkingen gerealiseerd zijn en de bestuurlijke aandachtspunten toe te lichten.  

 

Met ingang van 1 januari 2017 is de wijze van begroten van de OD NZKG veranderd en 

gebaseerd op Prestatie Gericht Financieren (PGF) conform besluit AB 12 december 

2016. Hiermee is de huidige Uitvoeringsovereenkomst opgesteld. De eerste twee jaren 

(2017, 2018) wordt deze methode gevalideerd. In dit proces zijn de opdrachtgevers 

nauw betrokken. In dit validatieproces wordt zowel de kengetallen, geraamde aantallen 

en kwaliteit getoetst.  

 

Algemeen beeld 

De jaarproductie voor de gemeente Ouder-Amstel in 2017 is behaald. De begrote inzet 

in de UVO 2017 met de gemeente Ouder-Amstel is € 113.067. Het nieuwe 

bedrijvenbestand per 1 september levert een incidenteel voordeel op. Het resultaat 

over 2017 is een voordeel van € 21.904. In het eerste kwartaal van 2018 over 2017 

wordt de eindfactuur verstuurd. Ouder-Amstel heeft middels de voorschotfactor reeds € 

107.000 voldaan en ontvangt in de afrekening € 15.837 terug.  

 

Conclusie 

 

Uw raad wordt in kennis gesteld van het de uitvoeringsovereenkomst 2018 alsmede 

van de jaarrapportage 2017.  
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A. UITVOERINGSOVEREENKOMST 2018 - 2020 

OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 

 

Gemeente Ouder-Amstel 

 

PARTIJEN 

1. gemeente Ouder-Amstel, gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel aan de Vondelstraat 1, hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Langenacker, handelend ter uitvoering van het 

besluit van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel van 16 juni 2015 en (datum)….. 

(kenmerk ………) hierna te noemen: ‘opdrachtgever’. 

 

en 

 

1. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gevestigd Ebbehout 31 te Zaandam (Postbus 209, 

1500 EE), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E.M.J. Meijers, directeur 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, handelende ter uitvoering van het Besluit mandaat, 

volmacht machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 van het Algemeen en 

Dagelijks bestuur van 9 januari 2013, hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’; 

 

Gezamenlijk te noemen Partijen, 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 in het Besluit VTH de package deal afspraken zijn vastgelegd van het Rijk, het Interprovinciaal 

Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de uitvoering van een 

basistakenpakket door verscheidene regionale uitvoeringsdiensten; 

 deze Uitvoeringsovereenkomst is opgesteld binnen het kader van de Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het Dienstverleningshandvest Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied 2017; 

 Opdrachtgever ter bevordering van de doelmatige en doeltreffende uitvoering van de in de 

Uitvoeringsovereenkomst genoemde taken mandaat heeft verleend aan Opdrachtnemer; 

 Opdrachtnemer sinds 1-1-2013 taken uitvoert zoals opgenomen in deel B en C van deze 

Overeenkomst; 

 het Algemeen bestuur van Opdrachtnemer op 14-12-2016 heeft besloten om per 1-1-2017 het 

prestatie gericht financieren in te voeren; 

 dit besluit van het Algemeen bestuur gevolgen heeft voor de opzet van de tussen Partijen sinds 1-

1-2013 overeengekomen Dienstverleningsovereenkomst en het Dienstverleningshandvest 

Omgevingsdienst 2013; 

 

GELET OP: 

 dat deze Uitvoeringsovereenkomst een Dienstverleningsovereenkomst is, als bedoeld in artikel 36 

van de Regeling en met terugwerkende kracht tot 1-1-2017 de vanaf 1-1-2013 gesloten 

Dienstverleningsovereenkomsten vervangt met uitzondering van de gemaakte werkafspraken; 



 

 

 

 

 

4 

 

   

 

 

  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
 

  

 dat op deze Uitvoeringsovereenkomst het Dienstverleningshandvest Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied 2017 van toepassing is; 

 dat in 2017 en 2018 verificatie van de kengetallenmethodiek zal plaatsvinden; 

 § 5.2 van de Wabo en het Besluit VTH en de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht 

en handhaving omgevingsrecht 12-10-2017; 

 de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016;  

 het Dienstverleningshandvest 2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

 de ‘Toelichting methodiek Uniform Uitvoeringsniveau’ vastgesteld door het AB d.d. 14-12-2016; 

 de ‘Notitie Prestatiegericht financieren’ van november 2016 vastgesteld door het AB d.d. 14-12-

2016. 

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen: 

 

 

I   ALGEMEEN 

Artikel 1 Begrippen 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. Algemeen bestuur: het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

b. Dagelijks bestuur: het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

c. Dienstverleningsovereenkomst: de Dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 36 van de 

Regeling die Opdrachtgever en Opdrachtnemer op 1-1-2013 zijn overeengekomen en vervangen 

wordt door deze Overeenkomst met uitzondering van de gemaakte werkafspraken. 

d. Directeur: de secretaris van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als bedoeld in artikel 26 

van de Regeling; 

e. DVH: het Dienstverleningshandvest 2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zoals 

opgenomen in art. 35 van de Regeling, waarin de algemene voorwaarden voor de dienstverlening 

van de OD NZKG aan de Opdrachtgever worden geregeld; 

f. Opdracht: de afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarin de Opdrachtnemer zich 

verbindt de overeengekomen werkzaamheden te verrichten zoals opgenomen in onderdeel B en C 

van deze Overeenkomst tegen een afgesproken vergoeding door de Opdrachtgever. 

g. Opdrachtgever: de organisatie die aan Opdrachtnemer de Opdracht verstrekt om de taken uit te 

voeren zoals opgenomen in onderdeel B en C van deze Overeenkomst. 

h. Opdrachtnemer: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die de Opdracht van de 

Opdrachtgever aanneemt. 

i. Overeenkomst: deze Uitvoeringsovereenkomst; 

j. Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016; 

k. Schriftelijk: in of op schrift, dat kan zowel op papier als digitaal; 

l. Uitvoeringsovereenkomst: een Dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 36 van de 

Regeling; 

m. Verordening: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht van de gemeente Ouder-Amstel 
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n. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

Artikel 2 Doel 

 Het doel van deze Overeenkomst is om afspraken te maken tussen Partijen over de wijze waarop 

en de voorwaarden waaronder zij overeenkomen om de taken als beschreven in artikel 3 uit te 

voeren. 

 

Artikel 3 Opdrachtomschrijving 

3.1   De Opdrachtgever verleent aan de Opdrachtnemer de Opdracht tot het uitvoeren van de taken 

zoals opgenomen in onderdeel B en C van deze Overeenkomst. 

3.2  De Opdrachtnemer aanvaardt de Opdracht en voert de taken uit conform de door het Algemeen 

bestuur vastgestelde uitgangspunten, alsmede door de Opdrachtgever vastgestelde beleidskaders 

en wettelijke kaders. 

3.3  Op de Opdracht bedoeld in het eerste lid is het DVH van toepassing. 

3.4 De taken genoemd in onderdeel B en C van deze Overeenkomst kunnen binnen de kaders van het 

DVH jaarlijks worden geactualiseerd indien Partijen dit Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

 

Artikel 4 Mandaat 

4.1 De Opdrachtgever heeft als bevoegd gezag met betrekking tot de uitvoering van de taken als 

opgenomen in onderdeel B van deze Overeenkomst mandaat verleend aan de Directeur op basis 

van het door Opdrachtnemer vastgestelde sjabloon modelmandaat. 

4.2 De taken worden door Opdrachtnemer uitgevoerd binnen de kaders van het verleende mandaat 

tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

4.3 De Directeur heeft ingestemd met het verleende mandaat als bedoeld in lid 1 dit artikel. 

4.4  Mandaatgever is en blijft in de zin van de Algemene wet bestuursrecht verantwoordelijk voor de 

aan de gemandateerde opgedragen taken. 

 

Artikel 5 Duur en wijziging Overeenkomst  

5.1 Deze Overeenkomst treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018 en wordt 

aangegaan voor de duur van 3 jaar voor de basistaken en 1 jaar voor de aanvullende taken 

(kalenderjaar 2018). 

5.2 Indien een van de Partijen tijdens de looptijd van de Overeenkomst constateert dat het voor een 

behoorlijke uitvoering geboden is om wijziging aan te brengen in de te verlenen diensten, dan wel 

deze aan te vullen, treden Partijen hierover in overleg.  

5.3 Uiterlijk 6 maanden voor afloop van deze Overeenkomst treden Partijen met elkaar in overleg over 

een eventuele aanpassing van deze Overeenkomst. Indien in dit overleg niet tot overeenstemming 

wordt gekomen of als het overleg niet plaatsvindt, wordt de Overeenkomst na afloop van de 

termijn telkens met een periode van 4 jaar stilzwijgend verlengd.  

5.4 Deze Overeenkomst kan tussentijds slechts worden gewijzigd of aangevuld indien Partijen dit 

Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 
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5.5 Deze Overeenkomst eindigt per datum van uittreding van Opdrachtgever uit de Regeling met 

inachtneming van het daaromtrent bepaalde in art. 54 van de Regeling. 

 

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtnemer 

6.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit als bedoeld in artikel 11 van het geleverde 

advies, de vergunning, of de toezicht of handhaving. 

6.2 De Opdrachtnemer verplicht zich tot een juiste en zorgvuldige uitoefening van de Opdracht, met 

inachtneming van de daarbij te geven instructies, en met inachtneming van de wet. 

6.3 Op verzoek van Opdrachtgever licht Opdrachtnemer haar verleende diensten toe. 

6.4 De Opdrachtnemer rapporteert na 4, 8 en 12 maanden van ieder kalenderjaar aan de 

Opdrachtgever over de voortgang van de Opdracht. 

 

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever 

7.1 Bij het verstrekken van een Opdracht aan Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever alle informatie en 

documenten beschikbaar die noodzakelijk zijn om de Opdracht uit te kunnen voeren. De 

Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden bij het 

beschikbaar stellen van dossiers en documenten aan de Opdrachtnemer. 

7.2 Als de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht aanvullende informatie ontvangt met 

betrekking tot de Opdracht, dan is zij verplicht deze direct aan de Opdrachtnemer ter beschikking 

te stellen.  

 

Artikel 8 Leveringstermijnen 

8.1 Voor adviezen in het kader van een Omgevingsvergunning worden door de Opdrachtnemer 

zodanige termijnen in acht genomen dat een tijdige besluitvorming door Opdrachtgever binnen de 

wettelijke termijnen niet in het geding komt. 

8.2 Voor adviezen en overige producten die niet in het kader van een Omgevingsvergunning worden 

verstrekt, gelden de termijnen, zoals die bij opdrachtverstrekking tussen de Opdrachtnemer en de 

Opdrachtgever worden of zijn afgesproken. 

 

Artikel 9 Relatiebeheer  

9.1 Partijen wijzen relatiebeheerders aan die bij de uitvoering van de Overeenkomst optreden als 

aanspreekpunt.  

9.2 De relatiebeheerders van Partijen voeren zo vaak als nodig is overleg over de voortgang van de 

dienstverlening en de inhoud en werking van de in en krachtens deze Overeenkomst gestelde 

rechten en verplichtingen. 

 

II  UITVOERING VAN TAKEN 

Artikel 10 Digitale werkwijze 
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10.1 De Opdrachtnemer voert haar Opdracht volledig digitaal uit, tenzij dat wettelijk niet is toegestaan. 

10.2 De Opdrachtgever levert alle informatie die nodig is voor uitvoering van de afgesproken Opdracht 

binnen twee werkdagen na het verzoek daartoe van Opdrachtnemer en voor zover mogelijk digitaal 

aan de Opdrachtnemer conform de eisen uit de Archiefwet. 

10.3 De Opdrachtnemer beheert digitale zaakdossiers conform de eisen uit de Archiefwet en biedt deze 

na afronding zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 jaar, aan het e-depot naar keuze van 

de Opdrachtgever aan. 

 

Artikel 11 Kwaliteit 

11. 1 De Opdrachtnemer levert een advies, een vergunning, toezicht of handhaving van adequaat niveau. 

Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de wijze waarop de toetsing van aanvragen plaatsvindt, 

duidelijk, eenduidig, transparant, juridisch correct en herleidbaar dient te zijn. Bij adviezen en 

vergunningen wordt altijd het aspect van handhaafbaarheid meegenomen. 

11.2 Adviezen, brieven en beschikkingen betreffende regulering, toezicht en handhaving worden tijdig 

geleverd, komen zorgvuldig tot stand en zijn deugdelijk gemotiveerd. 

11.3 De Opdrachtnemer volgt de gestelde doelen omtrent kwaliteit als genoemd in de Verordening. 

 

III   FINANCIELE BEPALINGEN 

Artikel 12 Bijdrage en facturering 

12.1 Er wordt gewerkt met verschillende uurtarieven. 

12.2 De uurtarieven en de hoogte daarvan worden door het Algemeen bestuur jaarlijks vastgesteld. 

12.3 Financiering, facturering en verrekening vindt plaats op de wijze zoals is opgenomen in het DVH 

2017. 

12.4 Het jaarlijkse bedrag exclusief BTW voor de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 3 lid 1 

van deze Overeenkomst is gespecificeerd in onderdeel C van deze Overeenkomst. 

 

IV   SLOTBEPALINGEN 

Artikel 13 Citeertitel 

Deze Overeenkomst wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsovereenkomst 2018 Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied en gemeente Ouder-Amstel’. 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Zaandam op ………….. 

       

De voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

namens deze, 
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Mevrouw Drs. E.M.J. Meijers  

Algemeen Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

  

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Ouder-Amstel op ………….. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, de burgemeester 
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B. Afspraken 2018 

 

1. Inleiding 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: de opdrachtnemer) staat voor de bewaking en 

bevordering van de veiligheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het Noordzeekanaalgebied. De 

opdrachtnemer doet dat in opdracht van 8 gemeenten en 3 provincies.  

 

Deze Uitvoeringsovereenkomst (UVO) beschrijft het overeengekomen werkpakket tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer en bouwt voort op die van 2017. 

Om eenduidig te kunnen begroten zijn samenhangende taken in één pakket ondergebracht. In de 

uitvoeringsovereenkomst is sprake van een kernpakket Milieu, Bouw en Bodem. Dit zijn de uitvoerende 

VTH-taken die rechtstreeks worden gekoppeld aan de bedrijven, de bouwactiviteiten en bodemactiviteiten. 

Alle productieactiviteiten worden zo veel mogelijk begroot op basis van uniforme kengetallen die zijn 

afgeleid van een uniform uitvoeringsniveau. Alle productieactiviteiten worden dus op gelijke wijze begroot 

en uitgevoerd. Vervolgens worden, op basis van het omgevingsprofiel en samen met de opdrachtgever, de 

prioriteiten bepaald. Deze worden (deels) vertaald in de concrete invulling in het VTH-

Uitvoeringsprogramma (hierna VTHUP). Daarnaast is sprake van een aanvullend pakket waarin per 

opdrachtgever specifieke taken en projecten zitten.  

Het randvoorwaardelijk pakket bevat taken van algemeen nut die nodig zijn voor de dienstverlening 

van de opdrachtnemer. Deze taken worden door alle opdrachtgevers afgenomen en de kosten worden naar 

rato verdeeld. In deel C van de uitvoeringsovereenkomst is de technische vertaling van de werkafspraken 

samengevat in een begrotingstabel met de aantallen en begrote uren per product of activiteit.   

 

1.1 PGF en Uniform uitvoeringsniveau 

Bij de uitvoering van het overeengekomen werkpakket past een transparant en prestatiegericht sturings- 

en financieringssysteem (PGF) waarbij de opdrachtgever, binnen de meerjarig vastgestelde financiële 

kaders, kan sturen op inzet en beleidsmatige keuzes kan maken. Met de prestatiegerichte 

financieringsmethodiek, die sinds 2017 is ingevoerd, wil de opdrachtnemer aansluiten op de behoefte van 

de opdrachtgevers en meedenken met ontwikkelopgaves. Uitgangspunt is dat er een transparante 

methodiek ontstaat voor zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemer waardoor een stabiele (financiële) 

situatie ontstaat.  

Naast de hierboven beschreven financieringsystematiek, heeft de opdrachtnemer de afgelopen jaren de 

manier waarop VTH-taken worden uitgevoerd, vanuit de verschillende opdrachtgevers, doorontwikkeld tot 

naar een meer geüniformeerde werkwijze binnen zijn eigen organisatie. Meerdere ontwikkelingen hebben 

hierin een plek gekregen, zoals verandering van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de 4e tranche 

Activiteitenbesluit), ontwikkelingen van de kwaliteit (bijvoorbeeld door toepassen van de Kwaliteitscriteria), 

digitaal werken en bestuurlijke ambities (bijvoorbeeld op gebied van energiebesparing). Deze manier van 

werken is ook in de PGF systematiek vastgelegd. Het uniform uitvoeringsniveau, als onderdeel van de 

invoering van PGF, is op 14 december 2016 door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bestuurlijk vastgesteld. 

Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, milieu en veiligheid ligt bij de 

gebruiker/eigenaar. De opdrachtnemer beziet namens de opdrachtgever of die verantwoordelijkheid 

(voldoende) wordt genomen en onderneemt acties op basis van ingeschat risico (op basis van data-analyse 
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en ervaring) en wettelijke voorschriften en spant zo als het ware een vangnet om de grootste milieu- en 

veiligheidsrisico´s te beperken. Dit betekent dat de capaciteit vooral daar in wordt gezet waar de 

opdrachtgever het beste rendement van zijn werk kan behalen. Het maatschappelijk belang en de 

ingeschatte gevolgen voor de omgeving bepalen de intensiteit van de inzet. Dit is de basis voor het 

uniforme uitvoeringsniveau. Door het uniforme uitvoeringsniveau ontstaat er ook een uniforme werkwijze. 

Standaardisering en digitalisering zorgen voor vlotte afhandeling. Specialistische kennis is aanwezig en 

wordt ingezet waar nodig. 

 

Door te werken met een uniform uitvoeringsniveau is de sturingsruimte in de kernpakketten milieu, bouw 

en bodem per opdrachtgever beperkt. Hiertoe is in het AB 14 december 2016 besloten, om zo binnen het 

Noordzeekanaalgebied ‘gelijke gevallen gelijk te kunnen behandelen’. Bestuurlijke wensen en andere 

accenten kunnen in het aanvullend pakket worden opgenomen en kunnen eventueel leiden tot een 

verschuiving in prioritering in het kernpakket. Prioriteren binnen het kernpakket houdt in dat de 

opdrachtgever binnen de inzet van het uniforme uitvoeringsniveau kan bepalen welke branches, welke 

gebieden of welke thema’s aan bod moeten komen. Daarnaast kunnen er aanvullende taken worden 

ingebracht: taken die voorheen niet verplicht ingebracht moesten worden, extra taken en extra kwaliteit in 

kernpakket. Dit laatste kan extra frequentie zijn boven op het kernpakket, of extra ambitie op energie voor 

bijvoorbeeld midden-grootverbruikers. 

 

In 2017 en 2018 ligt het accent vooral op het invoeren, valideren en evalueren van het PGF. 

In de doorontwikkeling van het PGF worden de komende jaren de sturingsmogelijkheden binnen het 

uniform uitvoeringsniveau samen met de opdrachtgevers verder uitgewerkt. Dit moet leiden tot een betere 

aansluiting op het strategische beleidskader van de opdrachtgever.  

 

1.2 VTH-strategie  

Een belangrijke reden voor de oprichting van de omgevingsdiensten was om de kwaliteit en samenwerking 

in een bepaald regionaal gebied op het vlak van VTH te verbeteren. De wetgever heeft er een schepje 

bovenop gedaan door per 1 juli 2017 het Besluit omgevingsrecht (Bor) aan te passen. Een belangrijke 

aanpassing is dat bestuursorganen die deelnemen in een omgevingsdienst er gezamenlijk zorg voor dragen 

dat een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid (VTH-strategie) voor de taken, bedoeld in artikel 7.1, 

eerste lid, wordt vastgesteld in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke 

doelen de omgevingsdienst moet behalen bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten daartoe 

door de omgevingsdienst worden uitgevoerd. En de deelnemers stemmen dit, indien nodig, gezamenlijk af 

met andere bestuursorganen en met de organen die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving. Het 

handhavingsbeleid wordt vastgesteld in overeenstemming met het Openbaar Ministerie. 

 

In de strategie zijn de beleidsdoelstellingen (voor zover van toepassing op de ingebrachte taken) van de 

deelnemers, gezamenlijke prioriteiten op basis van omgevings-/risicoanalyse, en werkwijze opgenomen 

over vergunningverlening, toezicht, handhaving en samenwerking met externe partners. De strategie 

vormt daarmee een groot deel van de beleidscyclus (of Big 8), zoals vastgelegd in het Besluit 

omgevingsrecht. Met de strategie wordt een belangrijke schakel gemaakt tussen beleid van de 

opdrachtgevers naar uitvoering en monitoring door de OD NZKG en vice versa.  

 

De totstandkoming van deze strategie is in volle gang. De VTH-strategie is meerjarig en zal een looptijd 

krijgen van 2018 t/m 2021. De strategie is levend, in die zin dat via plan-do-check-act een steeds meer 

efficiënte beleidscyclus ontstaat. De aanscherping zal meerdere cycli doorlopen. Waar de focus in het begin 

zal liggen op het zo scherp mogelijk aansluiten van (bestaand) beleid op de VTH-uitvoeringstaken van de 
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OD NZKG, zal daarna gekeken worden of bestaande verschillen tussen de verschillende deelnemers nader 

tot elkaar te brengen zijn en daarmee ook meer geüniformeerd kunnen worden. Dit vraagt tijd en goed 

overleg. De VTH-strategie zal een belangrijke meerjarige inhoudelijke basis gaan vormen voor UVO’s en 

VTH-uitvoeringsprogramma’s.  
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2 Kernpakketten 

 

2.1 Kernpakket Milieu 

 

Taken 

De inzet in het kernpakket milieu heeft als hoofddoel het zorgvuldig waarborgen van een veilig en leefbaar 

Noordzeekanaalgebied. Voor de opdrachtgever wordt hierbij rekening gehouden met de verdere 

ontwikkeling van de complexe bedrijvigheid en toenemend ruimtegebruik van het gebied.  

In het kernpakket Milieu worden hiervoor alle gebruikelijke VTH-instrumenten, zoals vergunningverlening, 

behandelen van meldingen, klachtbehandeling, toezicht en handhaving, inclusief specialistisch en juridisch 

advies ingezet. De werkzaamheden worden volgens het uniforme uitvoeringsniveau uitgevoerd. Basis voor 

de berekening is het bedrijvenbestand, zoals aan de opdrachtnemer is overgedragen.  

Per bedrijf is de inzet begroot afhankelijk van het uitvoeringsniveau. Het totale bedrijvenbestand is per 

branche gewaardeerd op negen milieuthema’s (zoals externe veiligheid, brandveiligheid, energiebesparing) 

en gerangschikt op risicoprofiel. Vervolgens is het uitvoeringsniveau toegekend, het uitvoeringsniveau 

geeft op vier niveaus aan hoe intensief het werk uitgevoerd wordt. Vervolgens wordt de gemiddelde inzet 

per uitvoeringsniveau met een kengetal uitgedrukt. De berekende inzet voor het kernpakket Milieu is terug 

te zien in het deel C begrotingstabel.  

De werkzaamheden in het kernpakket Milieu worden voor opdrachtgever op basis van het lage tarief 

uitgevoerd.  

 

Financiële afspraak 

De werkzaamheden in het kernpakket Milieu worden voor opdrachtgever op basis van het lage tarief 

uitgevoerd. Het werkprogramma 2018 is gebaseerd op de volgende aantallen bedrijven (peildatum 1 

september 2017): 

 

 

 

 

 

Activiteit Categorie bedrijven

Type 

bedrijf

Aantal 

bedrijven

 Inspectie(toezicht) Niveau 4 10                     

 Inspectie(toezicht) Niveau 3 12                     

 Inspectie(toezicht) Niveau 2 38                     

 Inspectie(toezicht) Niveau 1 7                       

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 4 Type B 7                       

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 4 Type C   1                       

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 3 Type B 11                     

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 3 Type C 1                       

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 2 Type B 25                     

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 2 Type C 5                       

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 1 Type B 5                       
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Begrote inzet 

 

Kernpakket Milieu Totaal uren Totaal in € 

 676 58.208 

 

Op basis van 67 bedrijven, verdeeld over de verschillende uitvoeringsniveaus, wordt op basis van de 

kengetallen een ureninzet berekend van 653 uur.  

 

Glastuinbouw en veeteelt 

In het nieuwe bedrijvenbestand per 01-09-2017 zijn glastuinbouwbedrijven en veeteeltbedrijven 

opgenomen in uitvoeringsniveau 2. Volgens het uniform uitvoeringsniveau worden bedrijven in dit 

uitvoeringsniveau 1 maal in de 20 jaar gecontroleerd. De gemeente Ouder-Amstel heeft geen 

glastuinbouwbedrijven maar wel veeteelt.  

In 2018 zal de OD NZKG extra inzet plegen op deze bedrijven in het kader van de emissie loze 

glastuinbouw 2018 - 2024. Ongeveer een derde van deze bedrijven, vier van de tien, zal in Ouder-Amstel 

in 2018 worden gecontroleerd. De extra inzet van 55 uur is op regiebasis opgenomen in het aanvullend 

pakket. 

In de validatie wordt bezien of deze bedrijven in het juiste uitvoeringsniveau zijn geplaatst.  

 

Veehouderijen 

Met ingang van 1 januari 2018 heeft de gemeente Ouder-Amstel een bestand met aanvullende 

veehouderijen ingebracht. Deze bedrijven zijn allen in 2017 door de gemeente Ouder-Amstel 

gecontroleerd. De inzet in 2018 zal bestaan uit enkele controles conform uitvoeringsniveau 2 zoals 

afgesproken. In het nieuwe bedrijvenbestand per 01-09-2018 zullen deze bedrijven zijn opgenomen in de 

bedrijvenlijst en worden afgerekend over 2018. De bedrijven zijn nu nog niet in het kernpakket milieu 

opgenomen. 

 

Natte koeltorens 

In 2018 zal de OD NZKG inventariseren of er natte koeltorens zijn die niet in beeld zijn. Dit kan eventueel 

effect hebben op het bedrijvenbestand per 01-09-2018. 

 

2.2 Kernpakket Bodem 

 

In het uniforme uitvoeringsniveau zijn de taken onderverdeeld naar wetgeving en de deelgebieden 

regulering en toezicht. De daartoe behorende handelingen, zoals handhaven bij illegale toepassingen en 

beoordelingen meldingen grootschalig grondverzet, zijn met het oog op de mogelijke milieugevolgen 

ingedeeld naar het benodigd niveau van adequate uitvoering. Het niveau is vastgesteld op basis van de 

aanwezige risico’s.  

 

De volgende aantallen werkzaamheden worden verwacht in 2018: 

 

Kernpakket Bodem 

Activiteit 
         

Aantal 
stuks 

grote/complexe saneringen          
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illegale sanering, handhavings-verzoek bevelsbeschikking      

illegale toepassing, handhavings-verzoek            

reguliere-sanering, nieuw geval  bodemverontreiniging, wijziging sanering, nazorg 
saneringslocaties, gesloten stortplaatsen          

 

BUS-mobiel/BUS-immobiel, wijziging BUS, tanksanering, handeling niet ernstig verontreinigd, 

sanering binnen inrichting, tijdelijke maatregel/voorziening 

 

grootschalige bodemtoepassing          

BUS tijdelijke uitplaatsing          

meldingsplichtig (niet) vormgegeven gebied specifieke toepassing,  nazorg GBT, 
verontreinigde grond (Industrie/Wonen), bagger (klasse A/B), opslag tijdelijke 

depots/grondbanken 

4 

10 m3/KGV-regeling          

toepassing schone grond, lozing buiten inrichting, niet meldingsplichtige toepassing   14 

 

Toelichting volume effecten  

Op basis van de eindejaarsverwachting 2017 zijn de aantallen voor 2018 naar beneden bijgesteld. 

 

Begrote inzet 

 

Kernpakket Bodem Totaal uren Totaal in € 

 32 2.740 

 

De werkzaamheden in het kernpakket Bodem worden op basis van het hoog – en laag tarief uitgevoerd. 

Zie de begrotingstabel in bijlage C. 

 

3 Aanvullend pakket 
 
In het aanvullende pakket zitten die taken en aanvullende wensen die niet behoren in het kernpakket. Dit 

kunnen taken zijn die al in de DVO 2016 of UVO 2017 wel voor opdrachtgever werden uitgevoerd, maar 

geen logische plek in een kernpakket konden krijgen, bijvoorbeeld om dat ze niet in het kengetal passen. 

De taken kunnen liggen op verschillende terreinen zodat de OD bijvoorbeeld een bijdrage levert aan de 

bestuurlijke prioriteiten zoals duurzaamheid. Specialistische kennis kan worden ingezet zoals voor lucht, 

geluid en het maken van de bodemkwaliteitskaarten.  

 

Ten opzichte van de begrote inzet in 2017 zijn er binnen de werkvelden verschillende volumewijzigingen. 

Hieronder volgt meer toelichting op de volume effecten. 

 

3.1 Aanvullend pakket Milieu 
 

Energiebesparing, EED en erkende maatregelen 

In het Uniform uitvoeringsniveau in het kernpakket is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van 

de nieuwe regelgeving. Een van deze taken betreft de EED. Het rijk heeft erkend dat er extra 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van de EED en geeft daarvoor compensatie aan 
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het bevoegd gezag voor 2017 en 2018. De werkzaamheden komen voort uit het toezicht op het besluit 

tijdelijke regeling energie efficiëntie EED.  

Extra acties die de ODNZKG in dat kader uitvoert zijn:  

- het aanpassen van systemen en ontwikkelen van werkinstructies,  

- vooroverleg met de bedrijven over de invulling van de audit,  

- beoordelen van keurmerken die als invulling gezien kunnen worden van de auditverplichting,  

- het beoordelen van de audit en een reactie aan het bedrijf,  

- registratie en verantwoording aan Europa.  

Sinds 2017 wordt ook aandacht besteed worden aan een nieuw milieuthema, te weten 

vervoersmanagement. Ook de kleingebruikers zijn een nieuwe groep waar de ODNZKG niet eerder een 

oordeel over gaf. En ten slotte het handhaven van de EED vanaf 2017 voor bedrijven (gemandateerd en 

niet gemandateerd) die niet uit zichzelf de audit uitvoeren.  

De kosten die gemaakt worden voor beoordeling van de EED worden deels vergoed door het Rijk 

(lastendrukgelden). Afgesproken is dat de gelden aan de opdrachtnemer worden overgemaakt 

overeenkomstig het ritme waarmee het Rijk de gelden heeft overgemaakt aan de gemeente. Dit komt voor 

Ouder-Amstel neer op 15 uur in 2018.  

Een globale inschatting van de werkvoorraad laat zien dat er ca. 50 uur nodig is om het voor 2018 

ingeplande werk te doen.  

 

De EED biedt handvaten om bedrijven te verplichten energiebesparingsmaatregelen in kaart te brengen en 

vast te leggen in een plan van aanpak. Daarmee worden er, daar waar er anders toezicht op 2 regelingen 

moet worden uitgevoerd, meer bedrijven in 1 keer afgehandeld. Dit komt ten goede van de ambities van 

de opdrachtgever, maar ook omdat er sprake is van volgordelijkheid in de afhandeling. Er moet eerst 

duidelijkheid zijn of een bedrijf valt onder de EED, zo ja, dan gelden de voorwaarden uit de EED waarbij de 

EED er voor zorgt dat wij energiebesparingsmaatregelen via de auditverplichting automatisch binnen 

krijgen. Bij bedrijven die niet vallen onder de EED wordt bijvoorbeeld teruggevallen op het 

activiteitenbesluit om maatregelen op te vragen.  

 

Programmatisch actualiseren 

Door een wetswijziging in 2016 is een strategische en programmatische aanpak voor het actualiseren bij 

vergunningverlening verplicht gesteld. De OD NZKG heeft hier gevolg aangegeven door een systematiek te 

ontwikkelen waarmee op eenduidige wijze overzicht wordt verkregen van de vergunningen die (mogelijk) 

moeten worden geactualiseerd. Deze systematiek is de grondslag voor een jaarlijks actualisatieprogramma, 

waarbij op basis van een toets van het gehele vergunningenbestand een actualisatieprogramma wordt 

opgesteld. Voor elk jaar wordt daarmee bepaald welke vergunningen worden geactualiseerd. Indien nodig 

worden prioriteiten gesteld waarbij de mogelijke veiligheidsrisico’s en milieueffecten, bestuurlijke 

afbreukrisico’s, maatschappelijke en economische belangen een rol spelen.  

 

In Ouder-Amstel zijn 7 type C bedrijven die in 2018 getoetst zullen worden. Hiervoor zijn ongeveer 70 uren 

benodigd.  

Tijdens de screening van de vergunning wordt gecontroleerd of deze aan de meest actuele wetgeving 

voldoet en getoetst of de vergunning de huidige bedrijfssituatie dekt. 

 

Streven is dat er op termijn sprake zal zijn van een beheersituatie waarbij de jaarlijks uit te voeren 

actualisatietoetsen en actualisaties een stabiel beeld geven met lichte fluctuaties (met uitzondering van 

periodes met excessieve hoeveelheden wetswijzigingen). 
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Milieuadvisering 

Met ingang van 1 januari 2018 voert de OD NZKG werkzaamheden op dit gebied uit voor de gemeente 

Ouder-Amstel. In de UVO 2018 zijn hiervoor 300 uren geraamd.  

 

De OD NZKG adviseert de gemeente Ouder-Amstel bij de ontwikkeling en implementatie van lokaal of 

regionaal uitvoeringsbeleid, ondersteunt beleidsmedewerkers van opdrachtgever, adviseert over 

activiteiten waarvoor opdrachtgever zelf de beschikking afgeeft (onder andere niet gemandateerde taken), 

verzorgt de beknopte beantwoording van vragen van medewerkers van opdrachtgever (‘helpdeskfunctie’) 

en ondersteunt bestuurders op basis van maatwerk. 

Milieuadviseringsproducten zijn vraag gestuurd. Per boekjaar fluctueert de vraag door moeilijk te 

beïnvloeden externe factoren. 

 

Beheer geluidzones 

Met ingang van 1 januari 2018 voert de OD NZKG werkzaamheden op dit gebied uit voor de gemeente 

Ouder-Amstel aanvullend op de werkzaamheden die de OD NZKG al uitvoerde voor het Amstel Business 

Park. In de UVO 2018 zijn hiervoor 80 uren geraamd. 

 

Namens opdrachtgever beheert en bewaakt opdrachtnemer de geluidsbelasting in de geluidzones van  

industrieterreinen, wordt informatie verstrekt over onder andere de status quo en de beschikbare 

geluidruimte en toetst opdrachtnemer bouwplannen binnen de zones.  

 

Verweer bezwaar en beroep 

De post Bezwaar en Beroep & Wob in het randvoorwaardelijk pakket is in het kader van de validatie 

gesplitst. De uren voor bezwaar en beroep zijn nu ondergebracht in het Aanvullend pakket Milieu (6 uur). 

 

Glastuinbouw en veeteelt 

Zoals in paragraaf 2.1 is beschreven is een extra inzet van 55 uur is op regiebasis opgenomen in het 

aanvullend pakket milieu. 

 

Aanvullend pakket Milieu Totaal uren Totaal in € 

 561 53.401 

 

3.2 Aanvullend pakket Bodem  

 

Bodemkwaliteitskaart 

In 2018 voert de OD NZKG een herziening van de huidige bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 

voor Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn uit. Het betreft een opdracht in 

samenwerking van deze vijf gemeenten met als resultaat 1 bodemkwaliteitskaart en 1 Nota bodembeheer. 

De werkzaamheden die de OD NZKG zal uitvoeren zijn de volgende: 

 Databewerking en statistiekberekeningen op de dataset Nazca (ter voorbereiding op het maken 

van de BKK) 

 Opstellen van de bodemkwaliteitskaart (met bijbehorende ontgravings- en toepassingskaart) met 

behulp van het pakket QGIS. 

 Opstellen van de Nota bodembeheer (inclusief generiek en/of gebiedsspecifiek bodem- en 

grondstromenbeleid, probleemstoffen, bagger, etc), met desgewenst nuances per gemeente 
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(zoveel mogelijk analoog aan Amsterdam en Haarlemmermeer om aan te sluiten op OD-breed 

beleid) 

 Advisering inzake bestuurlijk vaststellingsproces 

In deze UVO zijn 100 uur geraamd. 

 

Beleidsadvies bodem 

Er is een raming van 135 uur opgenomen voor o.a. advisering op het gebied van PFOS en advisering RO in 

2018. 

 

Controle niet gemelde werken 

Voor controle niet gemelde werken is in 2018 opnieuw 20 uur geraamd. 

 

Resultaat: het aanvullend pakket bodem bestaat in 2018 opnieuw uit 20 uur. 

 

Aanvullend pakket Bodem Totaal uren Totaal in € 

 255 24.523 

 

3.3 Aanvullend pakket Bouw 

 
Asbest 

In 2018 is hiervoor 20 uur geraamd. De OD NZKG voert daarvoor de volgende werkzaamheden uit: 

o diensten ter samenwerken en delen van kennis en informatie op het gebied van asbest;   

o het op verzoek ondersteunen van gemeenten 

o diensten op VTH-gebied en bij calamiteiten; zo nodig in dat kader bemonsteren van asbestverdacht 

materiaal;  

o het beheren van specifieke bestuurlijke gemeentelijke asbestdocumenten. 

 

Bouwpiket 

In de UVO 2018 is het bouwpiket opgenomen. In het randvoorwaardelijk pakket is een abonnementsprijs 

van €2.483 opgenomen. Bij daadwerkelijke inzet volgen de uren op basis van hoog tarief in het aanvullend 

pakket bouw.  

 

Aanvullend pakket Bouw Totaal uren Totaal in € 

 20 1.923 
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3.4 Totale begrote inzet aanvullende pakket 

 

 

Pakket Begroot 2018 

(uren) 

Begroot 2018 

(€) 

Aanvullend Milieu 561  

Aanvullend Bouw 20 

Aanvullend Bodem 255 

Aanvullend totaal 836 79.848 

 

De werkzaamheden in het aanvullend pakket worden op basis van het hoog tarief uitgevoerd. Zie de 

begrotingstabel in bijlage C.  
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4 Randvoorwaardelijk pakket 
 

In het randvoorwaardelijk pakket gaat het om werkzaamheden die voor de opdrachtnemer noodzakelijk 

zijn om de taken op een kwalitatief goed niveau uit te voeren, maar niet direct gekoppeld kunnen worden 

aan de individuele producten voor de opdrachtgever. Uitgangspunt hierbij is dat deze randvoorwaardelijke 

taken bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering voor alle opdrachtgevers. Daarom dragen alle 

opdrachtgevers naar rato bij.  

 

Deze taken zijn samen te vatten als:  

- Bestuurs- en beleidsondersteuning, accountmanagement, 

- Administratie en procesondersteuning, 

- Risico en informatie gestuurd werken, consignatie dienst, WOB. 

 

In het bestuur is afgesproken deze kosten gezamenlijk te dragen en te verdelen op basis van een 

verdeelsleutel (DVO 2015). Voor Ouder-Amstel bedraagt het aandeel in het randvoorwaardelijk pakket 

0,3%. 

 

Als plus in het randvoorwaardelijk pakket is een abonnementsprijs van €2.483 opgenomen voor het 

bouwpiket. 

 

Begrote inzet Randvoorwaardelijk pakket 

 

Randvoorwaardelijk 

pakket 

Uren OD NZKG 

totaal 

Aandeel 

opdrachtgever 

Totaal 2018 

(uren) 

Totaal 2018 

(€) 

 46.263 0,3% 184 16.315 

 

Bij het berekenen van de financiële bijdrage wordt een laag en een hoog tarief gehanteerd. Zie de 

begrotingstabel in bijlage C  
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5 Financiële bijdrage 
 

Op basis van de in deze uitvoeringsovereenkomst afgesproken werkzaamheden worden de aantallen door 

de opdrachtnemer te besteden uren vastgesteld. De werkzaamheden worden per pakket verdeeld over het 

hoge en het lage tarief. Deze tarieven zijn in het AB vastgesteld op respectievelijk € 96,20 voor het hoge 

en € 86,20 voor het lage tarief.  

 

De begroting is als volgt opgebouwd: 

 

 

 
 

Voor opdrachtgever bedraagt de financiële bijdrage € 157.111 en deze zal in één voorschotnota worden 

gefactureerd.  

 

Rapporteren  

Drie keer per jaar wordt er over de uitvoeringsovereenkomst gerapporteerd, te weten na 4 en 8 maanden 

en aan het eind van het jaar. De jaarrapportage bestaat uit een kernachtige bestuurlijke samenvatting met 

daarbij een uitgebreidere rapportage met de resultaten. Er wordt toegewerkt naar een planning die 

aansluit op de bestuurlijke cyclus van de jaarrekening van de opdrachtgever.  

 

Verrekenen  

De verrekening vindt plaats op basis van de door het algemeen bestuur van de opdrachtnemer 

vastgestelde systematiek. Hoe de verrekening precies vorm krijgt in de tweejarige ingroeiperiode en de 

periode daarna wordt in 2017 aan het bestuur voorgelegd. Het voorstel daartoe wordt voorbereid met de 

financiële werkgroep waar de opdrachtgevers deel van uitmaken.   

Totaaloverzicht Uren 2018  Bedrag 2018 

Bouw Kernpakket -                     -€                    

Bouw Aanvullend 20                      1.923€               

Bouw Materieel taakgebonden budgetten -€                    

Bouw totaal 20                      1.923€               

Bodem Kernpakket 32                      2.740€               

Bodem Aanvullend 255                    24.523€             

Bodem Materieel taakgebonden budgetten -€                    

Bodem totaal 287                    27.264€             

Milieu Kernpakket 676                    58.208€             

Milieu Aanvullend 561                    53.401€             

Milieu Materieel taakgebonden budgetten -€                    

Milieu totaal 1.237                111.609€           

BRZO Kernpakket -                     -€                    

BRZO Aanvullend -                     -€                    

Brzo Materieel taakgebonden budgetten -€                    

Brzo totaal -                     -€                    

Randvoorwaardelijk 184                    16.315€             

Randvoorwaardelijk totaal 184                    16.315€             

Totaal 1.727                157.111€           
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C. Begrotingstabel 

In dit deel C van de uitvoeringsovereenkomst is de technische vertaling van de werkafspraken samengevat 

in een begrotingstabel. Hierin zijn de aantallen en uren van 2017 en 2018 opgenomen. 

De begrotingstabel is bijgevoegd als aparte bijlage bij dit document. 

 

Op 2 november is de voortgangsrapportage over het validatieproces prestatiegericht financieren door het 

AB vastgesteld. Hierbij is geconcludeerd dat de wijze waarop de systemen deze acht maanden zijn 

ingericht van voldoende kwaliteit zijn om inzicht en informatie te leveren die nodig is om de validatie vorm 

te geven en dat de hoofdindeling in pakketten goed werkbaar is. In de verificatie- en begeleidingsgroep is 

een aantal aanpassingen die nodig zijn om de validatie beter vorm te geven besproken en daarna ook 

bestuurlijk vastgesteld. Hierbij is besloten dat deze wijzigingen al met de UVO 2018 worden verwerkt. Dit 

zijn kleine aanpassingen, waarbij het uitgangspunt is, dat ze aansluiten bij de oorspronkelijke bestuurlijke 

uitgangspunten waarbij de kengetallen in stand blijven en dat de wijzigingen voor de opdrachtgevers 

budgettair neutraal zijn; eventuele financiële effecten worden daarmee zichtbaar in het rekeningresultaat 

van de OD NZKG.  

 

Technische aanpassingen in de registratie 

Voor een beperkt aantal producten voldeed de registratie niet. Na bespreking in de verificatiegroep zijn 

aanpassingen doorgevoerd. Het betreft: 

1. Milieu.  

De uitbestede controles worden in aantallen geregistreerd en gerapporteerd waarbij de kosten van de 

uitbestede controles in de validatie alleen worden meegenomen in euro’s en niet in uren.  

2. Bodem.  

Grote complexe saneringen: Grote complexe saneringen hebben een startdatum als telmoment, dat 

vrijwel altijd in een eerder jaar is gelegen. Hierdoor wordt geen productie geteld terwijl er wel 

substantieel werk wordt verzet. Om dit ongewenst effect te voorkomen wordt de sanering geteld als in 

het lopende jaar een activiteit plaatsvindt in die notering. 

3. Bodem. 

Grootschalige bodemtoepassingen: in de begroting is voor dit product uitgegaan van het aantal 

bodemlocaties. De registratie van gerealiseerde productie telt het aantal bodem toepassingsmeldingen, 

dit is een veelvoud van het aantal locaties. Besloten is om nu het aantal locaties te tellen zoals 

begroot. 

4. Randvoorwaardelijk pakket. 

Het product Verweer, Bezwaar en Beroep was niet eenduidig gecontracteerd zowel in aanvullend 

pakket als in het randvoorwaardelijk pakket. Omdat de uren toegerekend kunnen worden aan 

specifieke opdrachtgevers zijn de gerealiseerde uren 2017 nu eenduidig geregistreerd in het 

aanvullende pakket. Wob blijft in het randvoorwaardelijk pakket. Dit geldt voor 2018 en daarna. 

 

Aanpassingen in de producten 

In een aantal gevallen is het wenselijk aanpassingen te doen door taken onder andere producten te 

registreren:  

1. Vervallen producten. Enkele zeer kleine producten vervallen als zelfstandig product. De activiteiten 

worden onder een ander product voortgezet en geregistreerd.  
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2. Nieuw te benoemen en aangepaste producten 

a. In de PGF systematiek is geen kengetal vastgesteld voor Milieuvergunningverlening 

uitvoeringsniveau categorie 2 type C (vergunningplichtig) maar uit de update van het 

bedrijvenbestand blijkt dat de  OD NZKG wel bedrijven in deze categorie behandelt. Deze 

taken worden in de UVO 2018 gecontracteerd met kengetal 0.  

b. Bodem. BUS-meldingen en -wijzigingen. Een forse volumestijging is zichtbaar, hierbij moet 

worden opgemerkt dat wijzigingen op reeds behandelde meldingen ook als volledig product 

worden geteld. Deze wijzigingen vragen een veel beperktere inzet dan het kengetal. Dit effect 

is ook zichtbaar bij het product reguliere sanering. Beiden vragen om nadere analyse en 

besluitvorming in het validatieproces. Het is besloten om de producten te splitsen en de 

lichtste categorie meldingen niet mee te tellen in het volume voor 2018. Daarmee ontstaat 

een nieuw product wijzigingen BUS-melding. Deze taken worden in de UVO 2018 

gecontracteerd met kengetal 0. 

Het voorstel om deze producten met kengetal 0 te contracteren heeft als achtergrond: de 

invoering PGF was voor de OD NZKG een budgettair neutrale operatie. Het totaal van aantallen en 

via de kengetallen gevraagde inzet sloot aan op de begroting. Waren de nu genoemde producten 

destijds meegerekend, dan waren de andere kengetallen lager geweest. Er wordt daarom nu geen 

aanpassing van kengetallen voorgesteld. In plaats hiervan wordt voorgesteld bovengenoemde 

producten kengetal 0 te geven. Uit de werkelijk gemaakte uren in 2018 kan dan voor de 

vervolgperiode het kengetal worden gedestilleerd. 

c. 0-urenproducten.  

In het aanvullend pakket is voor 2017 een aantal regie-producten opgenomen zonder een 

geraamde ureninzet: de 0-urenproducten. Omdat de bovenstaande afweging in het aanvullend 

pakket niet van toepassing is worden nu in afstemming met de opdrachtgevers deze uren 

gewoon geraamd in 2018.  

Het onderdeel handhaving in het kernpakket bodem is ook op 0 uren opgenomen in de UVO’s 

2017. Omdat dit product onderdeel van het kernpakket is, wordt het kengetal nu niet 

aangepast, maar wordt ook in 2018 met kengetal 0 gewerkt en dus 0 uren geraamd. De 

validatie levert dan inzicht in de werkelijk benodigde tijdbesteding, zodat in 2019 dit product 

onderdeel uitmaakt van de na validatie vast te stellen kengetallen van het kernpakket bodem.   

 

Ten slotte zijn de gehanteerde kengetallen in de begroting afgerond op één decimaal.  
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1 Aanbiedingsbrief bij Jaarrapportage Uitvoeringsovereenkomst 2017 gemeente Ouder-Amstel 

Orri 
noordzeekanaalgebied 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel 

t.a.v. de heer B. de Bruijn 

Postbus 35 

1190 AA Ouderkerk aan de Amstel 

Betreft: Jaarrapportage UVO 2017 

Geachte heer de Bruijn, 

Hierbij bied ik u de Jaarrapportage UVO 2017 aan. In de jaarrapportage 

uitvoeringsovereenkomst (UVO) vindt verantwoording plaats over de in de UVO 2017 

overeen gekomen afspraken. Het resultaat over 2017 betreft een voordeel van 

€ 21.904 voor de gemeente Ouder-Amstel. 

De jaarproductie voor de gemeente Ouder-Amstel in 2017 is behaald. Op het gebied 

van toezicht en handhaving is de productie behaald. Op het gebied van 

vergunningverlening zijn geen bijzonderheden te melden. De vraag gestuurde 

werkzaamheden op het gebied van bodem waren minder dan geraamd. Tijdens de 

controle op niet gemelde werken zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

De actualisatie van het bedrijvenbestand betreft een incidenteel voordeel. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw accounthouder, 

de heer N. Muller, of uw adviseur accounthouder, de heer M. van Hoof. 

Omgevingsdienst NZKG 

Bezoekadres 
Ebbehout 31 
1507  EA  Zaandam 

Postbus 209 
1500  EE  Zaandam 

www.odnzkg.n1 

KvK 56989695 

Contactpersoon 
Dhr. M. van Hoof 

E-mailadres 
mike.van.hoof@odnzkg.n1 

Doorkiesnummer 
06 4186 8731 

Kenmerk 

Bijlage 
1 

Datum 

3SRRC06978637 

Hoogachtend, VERZONDEN 2 0 MANI 2018 

 

evrouW  Drs.  E.M.J. eijers 

Algemeen Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
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1  Bestuurlijke samenvatting  

 

1.1  Uitvoeringsovereenkomst 2017 

In deze jaarrapportage vindt verantwoording plaats over de in de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2017 

gemaakte afspraken. De UVO 2017 gemeente Ouder-Amstel is getekend op 6 november 2017.  

 

Het belangrijkste doel van deze rapportage is om aan te geven of er ten opzichte van de in de UVO 2017 

afgesproken aantallen producten en diensten grote afwijkingen gerealiseerd zijn en de bestuurlijke 

aandachtspunten toe te lichten.  

 

Met ingang van 1 januari 2017 is de wijze van begroten van de OD NZKG veranderd en gebaseerd op Prestatie 

Gericht Financieren (PGF) conform besluit AB 12 december 2016, hiermee is de huidige 

Uitvoeringsovereenkomst opgesteld. De eerste twee jaren (2017, 2018) wordt deze methode gevalideerd, in dit 

proces zijn de opdrachtgevers nauw betrokken. In dit validatieproces wordt zowel de kengetallen, geraamde 

aantallen en kwaliteit getoetst.  

 

1.2  Bestuurlijke samenvatting 

Algemeen beeld 

De jaarproductie voor de gemeente Ouder-Amstel in 2017 is behaald. De begrote inzet in de 

Uitvoeringsovereenkomst 2017 met de gemeente Ouder-Amstel is € 113.067. Het nieuwe bedrijvenbestand per 

1 september levert een incidenteel voordeel op. Het resultaat over 2017 is een voordeel van € 21.904. In het 

eerste kwartaal van 2018 wordt de eindfactuur verstuurd. Ouder-Amstel heeft middels de voorschotfactor reeds 

€ 107.000 voldaan en ontvangt in de afrekening € 15.837 terug. 

 

De actualisatie van het bedrijvenbestand is afgerond zoals genoemd in de tweede voortgangsrapportage. Dit 

levert per 1 september het volgende beeld op: per saldo is sprake van een afname in zwaarte van de bedrijven, 

hetgeen leidt tot een minder begrote inzet. Deze verschuiving is toe te wijzen aan de veeteeltbedrijven die als 

resultaat van de actualisatie volgens het Uniforme Uitvoeringsniveau zijn verschoven van uitvoeringsniveau 3 

naar 2. De actualisatie van het bedrijvenbestand wordt bij de opdrachtgever als volume effect in rekening 

gebracht en is ook de basis voor de UVO 2018. In de validatie zal worden bezien of bedrijfstakken, waaronder 

veeteelt, in de juiste uitvoeringsniveaus zijn opgenomen. In samenspraak is bepaald om in de UVO 2018 extra 

in te zetten op veeteelt om aan bovengenoemde prioriteiten te voldoen. 

 

Op het gebied van vergunningverlening zijn geen bijzonderheden te melden. De afgesproken productie bij 

toezicht is behaald. 

 

De vraag gestuurde werkzaamheden op het gebied van bodem waren minder dan geraamd. Tijdens de controle 

op niet gemelde werken zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

 

 

 

1.3  Ontwikkelingen  
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Omgevingswet  

De komst van de Omgevingswet is een flinke stelselwijziging. Veel huidige wetten gaan op in deze nieuwe wet. 

Doel is om de besluitvorming te versnellen en verbeteren, integraal gebiedsgericht te denken en meer 

transparantie en gebruiksgemak te realiseren. In 2017 zijn de contouren van de wet steeds duidelijker 

geworden en lag de focus op het inzicht krijgen in hoe de processen en producten van de OD NZKG en 

opdrachtgevers hierdoor veranderen en waar het nodig is om met elkaar kennis te delen, en andere afspraken 

te maken. Op 6 juli zijn in een inspirerende gezamenlijke bijeenkomst met de opdrachtgevers deze kennis en 

ervaringen gedeeld. Een gedeelde uitkomst van deze dag was dat er veel punten zijn om de samenwerking nu 

al op de versterken.  

De blik naar buiten en integraal werken kunnen we ook nu al. Ook al laat de Omgevingswet (nog wat langer) 

op zicht wachten.  

 

Harmonisatie mandaten 

Door Ouder-Amstel is op 19 september 2017 het nieuwe mandaat vastgesteld door het college. Ouder-Amstel 

had al mandaat gegeven; de wijzigingen zijn met name een kwaliteitsslag. In het nieuwe mandaat wordt ook 

de mogelijkheid van het nemen van geluidsontheffingen voor de Gaasperdammertunnel meegenomen.  

 

VTH-strategie 

Op 1 juli 2017 is het Besluit VTH in werking getreden. Met dit Besluit is het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

gewijzigd. Het Bor eist van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en het bestuur van de OD 

NZKG, met betrekking tot de taken belegd bij de omgevingsdiensten, een gezamenlijk uniform uitvoerings- en 

handhavingsbeleid (VTH-strategie). Het belangrijkste verschil ten opzichte van voor de aanpassing, is dat er 

geen aparte VTH-strategie per deelnemer meer kan zijn en dat daarvoor in de hele cyclus - van start tot 

uitvoering en rapportering rondom de VTH-strategie - harmoniseringslagen gemaakt moeten worden, zowel 

binnen als buiten de OD NZKG. De VTH-strategie wordt gezamenlijk met de deelnemers voor de periode 2018-

2021 ontwikkeld. 
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2  Uit het werkveld 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten uit het kernpakket en aanvullend pakket benoemd.  

 

2.1  Kernpakket 

2.1.1  Kernpakket Milieu 

Bedrijvenbestand 

Het bedrijvenbestand is permanent in beweging, als gevolg van economische en technologische dynamiek. De 

OD NZKG spant zich in om de informatie over bedrijven zo actueel mogelijk te houden en na de invoer van alle 

bedrijven ook de kwaliteit van de milieu-informatie te verbeteren. De actie om de bedrijvenbestanden van alle 

opdrachtgevers versneld in te voeren is afgerond. Jaarlijks wordt per 1 september een nieuw bedrijvenbestand 

vastgesteld. 

 

De actualisatie van het bedrijvenbestand is afgerond zoals genoemd in de tweede voortgangsrapportage. Dit 

levert per 1 september het volgende beeld op: per saldo is sprake van een afname in zwaarte van de bedrijven, 

hetgeen leidt tot een minder begrote inzet. Deze verschuiving is toe te wijzen aan de veeteeltbedrijven die als 

resultaat van de actualisatie volgens het Uniforme Uitvoeringsniveau zijn verschoven van uitvoeringsniveau 3 

naar 2. De actualisatie van het bedrijvenbestand wordt bij de opdrachtgever als volume effect in rekening 

gebracht en is ook de basis voor de UVO 2018. In de validatie zal worden bezien of bedrijfstakken, waaronder 

veeteelt, in de juiste uitvoeringsniveaus zijn opgenomen. In samenspraak is bepaald om in de UVO 2018 extra 

in te zetten op veeteeltbedrijven om aan bovengenoemde prioriteiten te voldoen. 

 

 

 

Screening 4e tranche Activiteitenbesluit 

Bij de screening van 13 bedrijven bleek dat er slechts drie type-C bedrijven blijven. In vijf gevallen was het 

bedrijf al type-B en in twee gevallen is een bedrijf type B geworden als gevolg van de 4e tranche. Van de drie 

overblijvende type-C bedrijven is actualisatie niet nodig. Maatwerkvoorschriften bij het bedrijf dat vanwege de 

4e tranche type-B- is geworden zijn niet nodig, omdat de aspecten lucht en geur niet spelen. 

 

Vergunningverlening 
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Bij vijf bedrijven zijn adviezen gegeven over de melding Activiteitenbesluit, waarbij één de melding niet volledig 

werd verklaard vanwege ontbrekende gegevens. Bij een metro opstelterrein is een vooroverleg gestart in 

verband met toekomstplannen van het bedrijf. Voor het oprichten van een melkfabriek zijn milieutechnische 

adviezen gegeven.   

 

Toezicht en handhaving 

In 2017 zijn in totaal 22 integrale controles en 9 themacontrole uitgevoerd. Hiermee is het begrootte aantal 

controles ruimschoots behaald. 

 

Energie 

De ambitie van de gemeente Ouder-Amstel is; ‘Van nagenoeg alle grootgebruikers is vastgesteld of zij voldoen 

aan de Wet milieubeheer - maatregelen zijn genomen - of dat hierover afspraken zijn gemaakt uiterlijk 1 

januari 2021. Bij middelgrote gebruikers van energie - > 50.000/<200.000 kWh en/of >25.000/<75.000 m3 -  

wordt het onderwerp energiebesparing meegenomen bij bij reguliere VTH-werkzaamheden - 

Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving-’ (Plan van aanpak SER-energieakkoord). 

 

In de tabel is de huidige stand van zaken van de grootgebruikers en middelgrootgebruikers weergegeven. 

Hieruit blijkt dat er meer grootgebruikers zijn dan het eerder geschatte aantal van 12. Van de 

middelgrootgebruikers wordt de geschatte totale omvang nog bepaald. Die bedrijven komen door de EED en bij 

controles geleidelijk aan in beeld. 

 

De voortgangsindicatoren zijn:  

Voortgangsindicatoren  betekenis Groot 

gebruikers 

Middel 

Grootgebruikers 

Voortgangsindicator 1 Van hoeveel bedrijven het besparingspotentieel 

nog niet is vastgesteld of nog onbekend is bij de 

omgevingsdienst (nog niet opgepakt). 

5 0 

Voortgangsindicator 2 Van hoeveel bedrijven afspraken zijn gemaakt 

over energiebesparingsmaatregelen (doelstelling 

bereikt). 

11 2 

Voortgangsindicator 3 Van hoeveel bedrijven de maatregelen zijn 

gerealiseerd.  

1 2 

 n.v.t.: o.a. ETS, glastuinbouw, kleingebruik  0 0 

 

Tot op heden zijn er bij 11 grootgebruikers afspraken gemaakt over te nemen energiemaatregelen en is er in 

dezelfde periode bij 1 grootgebruiker maatregelen gerealiseerd.  

De prognose is dat de ambities van de gemeente Ouder-Amstel vóór 1 januari 2021 zijn behaald, waarbij er bij 

een groot aantal bedrijven de maatregelen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 

 

2.1.2  Kernpakket Bodem 

 

De werkzaamheden die de OD NZKG uitvoert zijn vrijwel volledig vraag gestuurd waardoor niet op aantallen 

gestuurd kan worden maar enkel op prioritering van de werkzaamheden. Daarnaast treden sterke fluctuaties in 

aantallen door het jaar heen en tussen jaren op. Zoals in de tweede voortgangsrapportage aangekondigd is er 

in 2017 minder vraag geweest dan begroot. 

 

 

Kernpakket Bodem Begroot Realisatie Bedrag in euro 
Afwijking in 

euro 
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Output produkten 

                            
40  

                            
15  € 8.979 € -942 

uren (o.b.v. kengetal)                              -    
                            

67      

*De afwijking is het begrote bedrag minus het gerealiseerde bedrag in euro’s. 

 
2.2  Aanvullend pakket 

2.2.1  Aanvullend pakket Milieu 

Energie Efficiency Directive (EED) 

Er is dit jaar extra capaciteit beschikbaar gesteld om de binnengekomen Energie Efficiency Directive –EED- audits en 

het Energie Efficiëntie Plan versneld te beoordelen. Ook dit werpt zijn vruchten af. Van het bedrijvenbestand in 

Diemen is tot en met december 2017 bekend dat tenminste 18 inrichtingen onder de EED-plicht vallen. Dit aantal is 

opgebouwd uit groot-, middelgroot- en kleingebruikers. Bij ruim 75% van deze bedrijven zijn de werkzaamheden 

opgestart of afgerond. 

Het totaal aantal gerealiseerde uren EED is binnen de geraamde uren van de UVO gebleven.  

 

Totaal aantal EED inrichtingen per 16-01-2018 18 

1. Nog geen audit binnen 4 

2. Audit ontvangen maar nog niet beoordeeld 3 

3. Verzoek om aanvullingen 5 

4. Goedgekeurd 4 

5. Met keurmerk afgerond 1 

99. Getoetst en EED audit niet van toepassing 1 

 

Geluidzonering 

In de UVO 2017 is 80 uur opgenomen voor het beheren en bijhouden van de geluidsruimte binnen de zone van 

het Amstel Business Park. Aan de hand van het door Ouder-Amstel aangeleverde zonebeheermodel en de 

activiteiten die in dit gebied plaatsvinden heeft de OD NZKG een aantal actuele vragen van Ouder-Amstel en 

adviesbureaus beantwoord over de geluidszones en wijziging bestemmingsplan Overamstel.  

 

Aanvullend pakket Milieu Begroot Realisatie Bedrag in euro 
Afwijking in 

euro 

Uren 

                         
143  

                            
52  € 5.101 € -8.927 

*De afwijking is het begrote bedrag minus het gerealiseerde bedrag in euro’s. 

 

Warmtenet NUON 

Het warmtenet van NUON dat in hoofdzaak gebruik maakt van de gasgestookte Diemercentrale als bron 

bedient op dit moment een groot deel van oostelijk Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Almere. 

NUON heeft de ambitie om dit net te gaan verduurzamen vanwege de ambities van gemeenten en 

marktpartijen voor energieneutraal bouwen en het voorsorteren op aangescherpte bouwregelgeving (BENG). 

NUON wil een duurzame bron inkoppelen in dit warmtenet en marktpartijen hiermee de mogelijkheid geven om 

eenheden duurzame(re) warmte te kopen. Eventueel wordt deze bron gerealiseerd bij de Diemercentrale. Het 

kan ook een bron zijn aan de westkant van het net.  
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In opdracht van Amsterdam begeleidt de OD NZKG NUON in de vorm van te maken afspraken over de borging 

en dat het wordt toegestaan om via de inkoop van eenheden duurzame warmte de ambitie energieneutraal 

bouwen te realiseren. Dit is nodig omdat in de bouwregelgeving op dit moment niet wordt voorzien in het 

verkopen van eenheden –duurzame- warmte (GvO’s Garantie van Oorsprong).  

 

Dit is een belangrijk project voor MRA Warmte omdat dit leidt tot: 

- Een schaalbaar concept overal in Noord-Holland en de rest van Nederland; 

- Een bouwsteen waarmee gelobbyd kan worden om de bouwregelgeving aan te passen, zodat het wel 

is toegestaan om eenheden duurzame warmte in te kopen; 

- Een belangrijke stap is richting een open net, men kan gaan kiezen in kwaliteiten warmte; 

- Een stap is in de gewenste verduurzaming van het oostelijke warmtenet; 

- Perspectief biedt in het verhogen van de duurzaamheid van de bestaande bouw 

 

2.2.2  Aanvullend pakket Bodem 

Gezien het aantal gemelde werken erg laag lag dit jaar is in het derde tertaal ingezet op controle niet gemelde 

werken. Tijdens de controle op niet gemelde werken zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

 

Aanvullend pakket 
Bodem Begroot Realisatie Bedrag in euro 

Afwijking in 
euro 

Uren 

                            
20  

                            
29  € 2.845 € 883 

*De afwijking is het begrote bedrag minus het gerealiseerde bedrag in euro’s. 

 

2.3  Randvoorwaardelijk pakket 

In dit pakket zijn de gemeenschappelijke taken voor alle opdrachtgevers gezamenlijk ondergebracht en wordt 

naar rato betaald. In deze jaarrapportage rapporteren we niet over afwijkingen omdat dit geen effect heeft op 

het resultaat per individuele opdrachtgever. 
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Bijlage 1 Rapportagetabel 

  

Kernpakket milieu 

Vergunningverlening 

 

 

Toezicht & Handhaving 

 

Aanvullend pakket milieu 

 

Kernpakket bodem: 

 

 

Aanvullend pakket: 

 

 

 

  

Product Tarief

Vastgesteld 

kengetal

Begroot 

aantal 

inrichtingen

Begrote uren

Begrote omzet

Inrichtingen per 1 

september

Inrichtingen x  

kengetal 

in uren Bedrag in €

Regulering nivo 1 type B € 88,10 0,1 1 0 € 9 5 0 € 44

Regulering nivo 1 type C € 88,10 21,6 1 22 € 1.903 0 0 € 0

Regulering nivo 2 type B € 88,10 1,1 2 2 € 194 25 28 € 2.423

Regulering nivo 2 type C € 88,10 0,0 0 0 € 0 5 0 € 0

Regulering nivo 3 type B € 88,10 1,1 3 3 € 291 11 12 € 1.066

Regulering nivo 3 type C € 88,10 27,7 0 0 € 0 1 28 € 2.440

Regulering nivo 4 type B € 88,10 21,6 3 65 € 5.709 7 151 € 13.321

Regulering nivo 4 type C € 88,10 36,9 0 0 € 0 1 37 € 3.251

10 92 € 8.105 55 256 € 22.545

Product Tarief

Vastgesteld 

kengetal

Begroot 

aantal 

inrichtingen

Begroot 

aantal te 

controleren 

inrichtingen Begrote uren

Aantal 

inrichtingen 

per 1 

september

Aantal te 

controleren 

inrichtingen

Inrichtingen x  

kengetal 

in uren Bedrag in €

Toezicht & HH Uitvoeringsnivo  1 € 88,10 4,6 0 0 0 7 1 5 € 405

Toezicht & HH Uitvoeringsnivo  2 € 88,10 9,2 20 1 9 38 2 18 € 1.621

Toezicht & HH Uitvoeringsnivo  3 € 88,10 13,8 18 18 248 12 12 166 € 14.589

Toezicht & HH Uitvoeringsnivo  4 € 88,10 23,1 19 19 439 10 10 231 € 20.351

Toezicht & HH Uitvoeringsnivo onbekend € 88,10 0,1 2 2 0 0 0 € 0

59 40 697 67 25 420 € 36.967

Product Tarief Begrote uren Realisatie Bedrag in € Afwijking in €

EED € 98,10 63 23 € 2.256

Geluidzonering Amstel Business Park € 98,10 80 29 € 2.845

€ 98,10 143 52 € 5.101 € -8.927

Categorie

Vastgesteld 

kengetal Tarief

Begrote 

producten

Begrote 

uren

Realisatie 

producten

Productie x  kengetal 

in uren Bedrag in € Afwijking in €

Bbk illegale toepassing,  Blbi handhavings-

verzoek 23,3 98,1 0 0 1 23 € 2.286

Bbk grootschalige bodemtoepassing 33,2 98,1 0 0 1 33 € 3.257

Bbk gebied specifieke toep,  nazorg GBT, 

verontreinigde grond (Industrie/Wonen), toep 

bagger op landbodem, tijd opslag, toep 

meldingspl niet vormgegeven 4,8 88,1 20 96 7 34 € 2.960

Bbk toep schone grond , lozing buiten inrichting, 

niet meldingspl toep  grond, bagger, bouwstof 0,9 88,1 20 18 6 5 € 476

90,1 40 114 15 96 8.979 -1.065

Product Tarief Begrote uren Realisatie Bedrag in € Afwijking in €

Surveillance € 98,10 20 29 € 2.845

20 29 € 2.845 € 883
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Ouder-Amstel Begroot-UVO Realisatie Afwijking 

Kernpakket       

Bouw       

Bodem € 9.921 € 8.979 -€ 942 

Milieu € 72.430 € 59.512 -€ 12.918 

Totaal kernpakket € 82.351 € 68.491 -€ 13.860 

        

Aanvullend Pakket       

Bodem € 1.962 € 2.845 € 883 

Milieu € 14.028 € 5.101 -€ 8.927 

Totaal aanvullend pakket € 15.990 € 7.946 -€ 8.044 

        

Randvoorwaardelijk pakket € 14.726 € 14.726 € 0 

        

Totaal Ouder-Amstel € 113.067 € 91.163 -€ 21.904 

 

Het resultaat van 2017 is gerealiseerd in het eerste jaar dat er gewerkt wordt met de PGF manier van begroten 

en afrekenen. Het komende jaar is nog onderdeel van de validatieperiode. Na de validatieperiode zal vanaf 

2019 worden gewerkt met opnieuw vastgestelde kengetallen en producten. Pas na het verstrijken van de 

validatie-periode ontstaat er meer inzicht in de mogelijke structurele effecten op het resultaat.  
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1 Factsheet met tabellen uitvoeringsovereenkomst gemeente Ouder-Amstel 

Ouder Amstel

Tabellen uitvoeringsovereenkomst

Opdrachtgever: Ouder Amstel Jaar: 2018
Kernpakket Bodem

Activiteit  Kengetal Tarief

Begroot 

aantal 2017

 Wijziging 

aantal 

 Begroot 

aantal 2018 

 Begroot uren 

2018  Bedrag 

4,8              86,17€               20                   -16                     4                        19                      1.654€               

0,9              86,17€               20                   -6                        14                      13                      1.086€               

Totaal kernpakket Bodem 32                      2.740€               

Kernpakket Milieu

Activiteit Categorie bedrijven

Type 

bedrijf

Aantal 

bedrijven

Frequentie 

toezicht  Kengetal Tarief

Begroot 

aantal 2017

 Wijziging 

aantal 

 Begroot 

aantal 2018 

 Begroot uren 

2018  Bedrag 

 Inspectie(toezicht) Niveau 4 10                     jaarlijks 23,1            86,17€               10                   10                      231                    19.905€             

 Inspectie(toezicht) Niveau 3 12                     jaarlijks 13,8            86,17€               12                   12                      166                    14.270€             

 Inspectie(toezicht) Niveau 2 38                     1 x 20 jr 9,2              86,17€               2                     2                        18                      1.586€               

 Inspectie(toezicht) Niveau 1 7                       1 x 10 jr 4,6              86,17€               1                     1                        5                        396€                   

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 4 Type B 21,6            86,17€               7                     7                        151                    13.029€             

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 4 Type C   36,9            86,17€               1                     1                        37                      3.180€               

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 3 Type B 1,1              86,17€               11                   11                      12                      1.043€               

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 3 Type C 27,7            86,17€               1                     1                        28                      2.387€               

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 2 Type B 1,1              86,17€               25                   25                      28                      2.370€               

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 2 Type C -              86,17€               5                     5                        -                     -€                    

 Toetsing (vergunningverlening) Niveau 1 Type B 0,1              86,17€               5                     5                        1                        43€                     

Totaal kernpakket Milieu 676                    58.208€             

Randvoorwaardelijk

Activiteiten

Tarief 

25% hoog

Tarief 

75% laag

Begroot 

uren OD NZKG 

2017

Wijziging 

uren 

Begroot 

uren OD NZKG 

2018 Aandeel

 Begroot uren 

2018  Bedrag 

96,17€           86,17€       1.292                 -                  1.292                 0,3% 4                        355€                   

96,17€           86,17€       3.231                 -                  3.231                 0,3% 11                      975€                   

96,17€           86,17€       2.215                 -                  2.215                 0,3% 7                        621€                   

96,17€           86,17€       2.308                 -1.846            462                     0,3% 2                        177€                   

96,17€           86,17€       26.372               -                  26.372               0,3% 89                      7.892€               

96,17€           86,17€       5.584                 -                  5.584                 0,3% 19                      1.685€               

96,17€           86,17€       1.569                 -                  1.569                 0,3% 5                        443€                   

96,17€           86,17€       5.538                 -                  5.538                 0,3% 19                      1.685€               

96,17€           86,17€       -€                    

96,17€           86,17€       -                      28                   28                       100,0% 28                      2.483€               

Totaal Randvoorwaardelijk 48.109               -1.818            46.291               184                    16.315€             

Aanvullend

Product Werkveld Tarief

 Begroot uren 

2017  Wijziging uren 

 Begroot uren 

2018  Bedrag 

Asbest Bouw 96,17€           20                      20                      1.923€               

Totaal Bouw -                     20                      20                      1.923€               

Beleidsadvies bodem Bodem 96,17€           135                    135                    12.983€             

Bodemkwaliteitskaart Bodem 96,17€           100                    100                    9.617€               

Controle niet gemelde werken Bodem 96,17€           20                       -20                     -                     -€                    

Surveillance Bodem 96,17€           20                      20                      1.923€               

Totaal Bodem 20                       235                    255                    24.523€             

EED Milieu 96,17€           63                       -13                     50                      4.809€               

Geluidkaarten (zonebeheer) Milieu 96,17€           80                      80                      7.694€               

Geluidszonering Amstel Business Park Milieu 96,17€           80                       -80                     -                     -€                    

Glastuinbouw Milieu 86,17€           55                      55                      4.739€               

Milieuadvisering Milieu 96,17€           300                    300                    28.851€             

Programmatisch actualiseren (incl. LAP3) Milieu 96,17€           70                      70                      6.732€               

Verweer, bezwaar en beroep Milieu 96,17€           6                        6                        577€                   

Totaal Milieu 143                     418                    561                    53.401€             

Totaaloverzicht Uren 2018  Bedrag 2018 

Bouw Kernpakket -                     -€                    

Bouw Aanvullend 20                      1.923€               

Bouw Materieel taakgebonden budgetten -€                    

Bouw totaal 20                      1.923€               

Bodem Kernpakket 32                      2.740€               

Bodem Aanvullend 255                    24.523€             

Bodem Materieel taakgebonden budgetten -€                    

Bodem totaal 287                    27.264€             

Milieu Kernpakket 676                    58.208€             

Milieu Aanvullend 561                    53.401€             

Milieu Materieel taakgebonden budgetten -€                    

Milieu totaal 1.237                111.609€           

BRZO Kernpakket -                     -€                    

BRZO Aanvullend -                     -€                    

Brzo Materieel taakgebonden budgetten -€                    

Brzo totaal -                     -€                    

Randvoorwaardelijk 184                    16.315€             

Randvoorwaardelijk totaal 184                    16.315€             

Totaal 1.727                157.111€           

Regiebureau (administratie, klachtafhandeling, procesondersteuning)

Risico- en informatiegestuurd Werken(analyses, beheer bedrijvenbestand, strafrecht en 

administratie)

Beleid beinvloeding, netwerken, kennisdelen

Bbk gebied specifieke toep,  nazorg GBT, verontreinigde grond (Industrie/Wonen), toep bagger op 

landbodem, tijd opslag, toep meldingspl niet vormgegeven

Bbk toep schone grond , lozing buiten inrichting, niet meldingspl toep  grond, bagger, bouwstof

Accountmanagement

PNH: Regiebureau (aanvulling plustaken)

Bestuursondersteuning

Consignatiedienst

VTH-wet / Omgevingswet / 4e tranche

Wob

Consignatiedienst (bouwpiket koude fase)

rdsj3vhg.0vtf7f284cd-eeb9-4a6a-9126-fa2eb822f53b
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