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Aan
Woonbootbewoners 
Duivendrechtsevaart

Van
Renske Oussoren

Datum
6 juli 2020

Kopie
Raadsleden Ouder-Amstel

Betreft: 
Algemene update bestemmingsplan Duivendrechtsevaart

Inleiding
Deze memo is opgesteld voor de woonbootbewoners in de Duivendrechtstevaart en geeft 
informatie over de aanpak en planning van het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart 
(hierna: bestemmingsplan). In deze memo worden de volgende punten besproken: 

 Rechtszaak, voorlopige voorziening en hoger beroep;
 Doel gemeente ongewijzigd;
 Voorbereiding bestemmingsplan;
 Planning. 

Rechtszaak, voorlopige voorziening en hoger beroep
Op maandag 17 en donderdag 27 februari hebben gesprekken met u en wethouder 
Boomgaars plaatsgevonden over de uitspraak van de rechtbank en de gevolgen hiervan 
voor het opstellen van het bestemmingsplan. 
Alle partijen zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. 
Daarnaast heeft de gemeente een voorlopige voorziening bij een voorzieningenrechter 
aangevraagd voor één onderdeel van de uitspraak van de rechtbank. De gemeente heeft 
gevraagd om het heroverwegen van het besluit voor het afwijzen van een 
ligplaatsvergunning uit te stellen tot na de uitsprak van het hoger beroep, omdat de 
uitkomst van het hoger beroep effect kan hebben op deze beslissing. De 
voorzieningenrechter heeft de gemeente dit uitstel toegestaan. 

De datum voor het hoger beroep is nog niet bekend gemaakt. 

Doel gemeente ongewijzigd 
Belangrijk is om te vermelden dat het doel van de gemeente voor het gebied, ongeacht 
de uitspraak van de rechtbank en de toekomstige uitspraak van het hoger beroep 
hetzelfde blijft. De gemeente wil de kade van de Duivendrechtsevaart op strategische 
plekken vrijmaken van woonboten en weer openbaar maken. 

Het college van B&W wil de raad dus nog steeds voorstellen om in het nieuwe 
bestemmingsplan:

- een positieve bestemming op te nemen voor de woonboten aan de Willem 
Fenengastraat nummer 48 tot en met nummer 68. 

- een voorlopige bestemming van vijf jaar op te nemen voor de woonboten aan de 
Willem Fenengastraat nummer 46 en 70, de Spaklerweg 54, 56 en 58, de Van der 
Madeweg 38 A, B en C en de Joan Muyskenweg 27 B, C en D. 
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Voor woonboten die een voorlopige bestemming krijgen zijn alternatieve locaties 
onderzocht op beschikbaarheid. Voor de woonboten aan de Willem Fenengastraat en de 
Joan Muyskenweg betreft deze alternatieve locatie De Nieuwe Kern. Voor de woonboten 
aan de Van der Madeweg en de Spaklerweg betreft de alternatieve locatie de kade van 
de Pieter Braaijweg. Op deze alternatieve locaties krijgen de woonboten een positieve 
bestemming. 

Het blijft uiteraard aan de gemeenteraad om een voorstel van het college voor een 
bestemmingsplan daadwerkelijk vast te stellen, zoals voor elk bestemmingsplan geldt. 

Voorbereiding bestemmingsplan
Het opstellen van het bestemmingsplan gaat gewoon door. Wel heeft de uitspraak van de 
rechtbank ervoor gezorgd dat de voortgang van het bestemmingsplan wederom 
vertraagd is. Dit omdat door de uitspraak extra dingen moeten worden uitgezocht. 
Om het bestemmingsplan te voltooien moeten de volgende punten worden doorlopen: 

Planschaderisicoanalyse
Als eerste moest uitgezocht worden wat de uitspraak van de rechtbank voor effect heeft 
op de aanpak van het bestemmingsplan zoals deze (in concept) was opgesteld. Daarvoor 
is door een bureau onderzocht wat de kansen zijn op planschade voor 
woonbootbewoners en bedrijven in de Duivendrechtsevaart bij het nieuwe 
bestemmingsplan. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het verschil tussen een 
woonboot onder persoonsgebonden overgangsrecht en een woonboot met een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Maar ook of bedrijven 
rondom de Willem Fenengastraat of Pieter Braaijweg planschade krijgen omdat 
woonboten op deze locatie positief worden bestemd in het nieuwe bestemmingsplan. Het 
heeft een behoorlijke tijd gekost om een bureau te vinden dat dit kan doen en met name 
voldoende bekend is met de situatie te krijgen. We verwachten uiterlijk half juli een goed 
definitief rapport te hebben. 

Gesprekken Amsterdam
De alternatieve locaties aan De Nieuwe Kern en de Pieter Braaijweg zijn in 
grondeigendom van de gemeente Amsterdam. Om deze locaties vast te leggen voor 
woonboten uit de Duivendrechtsevaart zijn afspraken nodig tussen gemeente Amsterdam 
en Ouder-Amstel. Beide gemeenten hebben hierover diverse positieve gesprekken 
gevoerd en wij zijn nu bezig met het opstellen van een overeenkomst. Amsterdam is 
bereid de alternatieve locaties beschikbaar te stellen voor woonboten en deze in erfpacht 
uit te geven aan de woonbootbewoners.

Gesprekken ontwikkelende partijen
In de gesprekken met ontwikkelende partijen worden afspraken gemaakt over de 
financiële bijdrage die de ontwikkelende partijen moeten betalen die ingezet kunnen 
worden voor de woonboten. Met deze gelden kan bijvoorbeeld een deel van kosten voor 
verplaatsing, inrichting van de kade van de alternatieve locaties en verhuiskosten worden 
betaald. 



MEMO

Blz. 3 van 3

Deze afspraken over geld worden met name gemaakt met partijen die ook grond in 
eigendom hebben. De meeste grond is in bezit van Amsterdam, maar ook Particulier 
Grondbedrijf Zuidpark of Patrizia (eigenaar voormalig Zuidpark = Antonian) hebben 
eigendom. Deze partijen hebben onderling overeenstemming over de investeringen en de 
verdeling daarvan. De uitkomst van de gesprekken worden nu opgenomen in 
overeenkomsten die na de zomer ter besluitvorming aan het college en voor wensen en 
bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd zullen worden. 

Duidelijkheid op korte termijn door brief vanuit het college
Door de uitspraak van de rechtbank is ook de toegezegde brief van het college 
uitgesteld. In deze brief aan u zou het college aangeven dat zij voornemens is de raad 
voor te stellen een aantal woonboten een positieve bestemming en een aantal woonboten 
een voorlopige bestemming te geven. Zie eerder deze memo voor het overzicht voor 
welke woonboot wat wordt voorgesteld. Het was door de uitspraak van de rechtbank 
echter niet duidelijk of de in de brief opgenomen aanpak voor het bestemmingsplan om 
tot die bestemmingen te komen nog correct was. Om dit te beoordelen is de uitkomst 
van de eerder genoemde planschaderisicoanalyse nodig. De brief zal na het collegereces 
(de zomervakantie) alsnog worden uitgestuurd. 

Planning
In juli is het planschadeonderzoek afgerond en tevens zullen wij in juli een nieuw bureau 
opdracht geven voor het afronden van het bestemmingsplan. Wij verwachting dat het 
bestemmingplan in het laatste kwartaal van dit jaar ter inzage zal worden gelegd. 

Na het verwerken van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan (naar verwachting) in 
de eerste helft van 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Tot slot
Wij realiseren ons dat wij wederom uw geduld op de proef blijven stellen. Tegelijkertijd 
blijft ons gevoel dat met deze stappen een concrete, realistische oplossing steeds meer in 
zicht komt. 

Deze memo wordt ter informatie ook verzonden aan de leden van de raad van Ouder-
Amstel.

Mocht u na het lezen van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd 
contact opnemen met onze projectleider woonboten ABPZ, Renske Oussoren via 
Renske.Oussoren@Ouder-Amstel.nl of telefoonnummer 06-40 57 51 55. 
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