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Samenvatting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een klein perceel dat eigendom is van de 
bewoner van de woning Rondehoep Oost 8B. Deze grond wordt door hem gebruikt 
als tuin/erf. In de beheersverordening voor De Ronde Hoep heeft dit perceel echter 
de bestemming ‘agrarisch met natuur- en landschapswaarden’. Met dit 
bestemmingsplan krijgt dit perceel een woonbestemming waarmee het bestaande 
gebruik wordt geconsolideerd.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die 
periode konden zienswijzen worden ingebracht. Het waterschap Amstel Gooi en 
Vecht (AGV) heeft gereageerd op het ontwerpplan. Deze reactie geeft aanleiding de 
toelichting bij het bestemmingsplan aan te passen c.q. te actualiseren. Tegen het 
plan op zich bestaan geen bezwaren.

Wat is de juridische grondslag?
Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.1 Wro) en Algemene wet Bestuursrecht (afdeling 3.4 
Awb).

Wat is de voorgeschiedenis?
In 2008 is vergunning verleend voor de (her)bouw van de woning Rondehoep oost 8B. 
Toen heeft de bewoner daarvan verzocht het betreffende perceel grond een 
woonbestemming te geven. De gemeente heeft daarin toegestemd. Echter bij het 
opstellen van de beheersverordening in 2013 is dit niet gebeurd. Om die reden wordt 
deze omissie (op verzoek van de eigenaar) nu hersteld.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 10 december 2020, gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen. Gedurende die periode kon een ieder een zienswijze indienen. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend.

Wat is er aan de hand?
Een deel van het erf behorende bij de woning Rondehoep Oost 8B heeft op basis van de 
beheersverordening voor De Ronde Hoep de bestemming ‘agrarisch met natuur- en 
landschapswaarden’. Dit is niet conform het huidige gebruik van deze gronden.

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan “Rondehoep Oost 8B” ongewijzigd vast te 
stellen.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er 
Zie hiervoor.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Alle kosten voor het opstellen van dit bestemmingsplan komen voor rekening van de 
initiatiefnemer. In dit geval biedt de Wet ruimtelijke ordening geen mogelijkheid voor 
kostenverhaal. De legeskosten worden in rekening gebracht voor het in procedure 
brengen en vaststellen van het bestemmingsplan.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Gezien de aard en omvang van dit plan is er geen participatie- of inspraaktraject 
gevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 10 december 2020, gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Dit besluit is gepubliceerd in het Weekblad voor Ouder-
Amstel, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Gedurende die periode kon 
een ieder een zienswijze indienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
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Wat is het vervolg?
Na de vaststelling wordt het plan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Dit wordt 
gepubliceerd in het Weekblad voor Ouder-Amstel, op de gemeentelijke website en in de 
Staatscourant. Belanghebbenden die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze naar 
voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan, maar 
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een zienswijze 
tot de gemeenteraad te wenden, kunnen beroep indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het plan treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn, mits er 
gedurende de beroepstermijn geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd.


