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Samenvatting
De melkveehouderij aan de Waver 37A is enkele jaren geleden al beëindigd. Thans 
is de agrarische bedrijfsvoering beperkt tot het houden en verhandelen van circa 
100 stuks jongvee. De voortzetting van het agrarische bedrijf zou moeten leiden tot 
aanzienlijke investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen en bedrijfsvoering. Vanwege 
leeftijd van de agrariër en het ontbreken van bedrijfsopvolging liggen deze 
investeringen niet in de lijn der verwachting. Vanwege deze omstandigheden 
verzoekt hij medewerking te verlenen aan de uitvoering van een “Ruimte voor 
Ruimte” traject. Door de Ruimte voor Ruimte regeling toe te passen, wordt ruim 
3.600 m2 aan bebouwing gesloopt en kunnen er in de plaats daarvan drie 
vrijstaande woningen gerealiseerd worden aan de Waver. De drie nieuwe, en de 
twee bestaande (bedrijfs-)woningen krijgen een woonbestemming. De 
woonpercelen dienen conform het beeldkwaliteitsplan uitgevoerd te worden. 

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?
Om de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied te verhogen heeft de Provincie Noord-
Holland in 2008 de uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte ingesteld. Deze regeling had 
betrekking op sloop van storende bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied en 
herinrichting van het vrijkomende perceel waarbij de bouw van “compensatiewoningen” 
mogelijk wordt gemaakt. Met de ‘Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte 2015’ is de 
doelstelling van het Ruimte voor Ruimtebeleid verengd tot “verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied door het opruimen van (in verval geraakte) 
storende bebouwing van agrarische bedrijven die beëindigd of verplaatst zijn. In ruil 
hiervoor wordt het bouwen van een of meer compensatiewoningen in het buitengebied 
mogelijk gemaakt”. 

Inmiddels hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de “Omgevingsverordening NH 
2020” aangenomen. In deze verordening is geen Ruimte voor Ruimte (of gelijkwaardige) 
regeling meer opgenomen. Er is een overgangsregeling van toepassing: 
bestemmingsplannen die betrekking hebben op Ruimte voor Ruimte en die voor 1 januari 
2021 in ontwerp ter inzage zijn gelegd en voor 1 januari 2022 worden vastgesteld, vallen 
nog onder de oude regeling. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 10 december 
2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Daarmee valt dit bestemmingsplan onder 
het overgangsrecht.

Wat is de voorgeschiedenis?
De melkveehouderij aan de Waver 37A is enkele jaren geleden al beëindigd. Thans 
bestaat de agrarische bedrijfsvoering nog uit het houden van 100 stuks jongvee. In 
september 2021 wordt ook deze activiteit gestaakt en wil betrokkene ook direct na 
vertrek van de kalveren, de aanwezige stallen en toebehoren slopen. Voortzetting van de 
melkveehouderij zou op korte termijn moeten leiden tot aanzienlijke investeringen in 
nieuwe bedrijfsgebouwen en bedrijfsvoering. Vanwege leeftijd van de agrariër en het 
ontbreken van bedrijfsopvolging liggen deze investeringen niet in de lijn der verwachting. 
Op grond hiervan verzoekt hij medewerking te verlenen aan de uitvoering van een 
“Ruimte voor Ruimte” traject. In de B&W-vergadering van 24 november 2020 is 
ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Waver 37/37A/37B. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode 
konden zienswijzen worden ingebracht. Alleen het waterschap heeft een zienswijze 
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ingediend, die tot een tekstuele aanpassing van de toelichting heeft geleid. Vanwege het 
ontbreken van ambtelijke capaciteit heeft het traject een periode stilgelegen. 

Wat is er aan de hand?
Er wordt ruim 3.600 m2 aan voormalige agrarische opstallen gesloopt. Daarnaast wordt 
er 1000 m2 aan verharding en de opslag verwijderd. Daarvoor in de plaats worden 3 
vrijstaande woningen met een maximale inhoud van 750 m3 gerealiseerd. De nieuwe 
percelen worden conform het opgestelde beeldkwaliteitsplan ingericht. Daarmee is er 
sprake van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Beeldkwaliteitsplan en exploitatieopzet
De compensatiewoningen dienen  - in samenhang met de verwijdering van de storende 
bebouwing – te leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit dient te 
worden aangetoond met een beeldkwaliteitsplan (BKP).
Er is een BKP opgesteld. Dit is voorgelegd aan de welstandscommissie en aan de 
provincie. Beide instanties konden instemmen met de opzet van de erfinrichting. De 
provincie vindt het BKP goed onderbouwd en navolgbaar, met heldere toelichtingen en 
beelden. Op hoofdlijnen kan worden ingestemd met het nieuwe plan. Het vergroten van 
het doorzicht op het open landschap aan de zuidzijde van het plan, waarbij de hele 
breedte van de kavel wordt aangehouden en de noordelijke kavelsloot wordt hersteld, is 
winst.
De welstandscommissie kan zich goed vinden in de opzet en vindt het een werkbaar 
document. Ze waardeert de getoonde ambitie en de zorg waarmee het BKP is opgesteld, 
in het bijzonder de landschappelijke inpassing (verkavelingsrichting en beplanting), die 
aansluiten bij provinciale uitgangspunten. Het BKP is als voorwaardelijke verplichting 
gekoppeld aan de regels. Daarmee is de indeling van de percelen juridisch geborgd.

Er mogen niet meer woningen mogelijk worden gemaakt dan noodzakelijk is om de 
kosten voor het verwijderen van de storende bebouwing te compenseren. Daarbij mag 
een beperkte winst worden gemaakt. Dit is door de aanvrager onderbouwd en getoetst 
door de provincie. Er is overleg geweest met de provincie over de exploitatieopzet in 
relatie tot het aantal te bouwen woningen. De provincie heeft ingestemd met de bouw 
van drie extra woningen. 

Milieuaspecten
Gezien de ligging van het plangebied op circa 500 meter afstand van het meest 
nabijgelegen Natura 2000-gebied, de Botshol, is er een stikstofberekening uitgevoerd. 
De totale stikstofdepositie in de oorspronkelijke situatie was met het houden van het 
melkvee vele malen hoger dan de berekende stikstofdepositie in de toekomstige 
gebruiksfase en de aanlegfase. De stikstofdepositie blijft onder de norm zodat geen 
sprake is van enige negatieve effecten op relevante habitattypen. De 
bouwwerkzaamheden zullen voorts buiten het broedseizoen plaatsvinden zodat daarvoor 
er geen ontheffing verleend behoeft te worden. Het flora en fauna onderzoek is 
uitgevoerd en maatregelen ter bescherming van aanwezige fauna zijn genomen en 
daarmee is er geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

Er heeft een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn 
overwegend positief. De verwachting is dat eventuele verontreiniging zal worden 
gesaneerd voor de indiening van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw. Bij de 
exploitatie is daarmee rekening gehouden.

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan “Waver 37/37A/37B” vast te stellen.
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er 
Uit de  - door de provincie geaccordeerde – exploitatieberekening blijkt dat het aantal te 
bouwen woningen noodzakelijk is om de kosten van het amoveren van de 
bedrijfsbebouwing te compenseren.
Handhaving van de huidige situatie zal leiden tot verdere verpaupering van de opstallen 
en schade aan het landschap. Ook vandalisme (bijv. krakers) ligt op de loer. De 
voorgenomen bouw van drie vrijstaande woningen op ruime kavels zullen zich conform 
het advies van de Welstandscommissie prima voegen in het bestaande groene landschap. 
De aanblik van dit stukje Waver zal hiermee worden aangeheeld ten opzichte van het 
huidige beeld van twee dominant aanwezige en reeds vervallen stallen. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Voor het goed vastleggen van de rechten en verplichtingen en het verhaal van de 
gemeentelijke kosten is een zgn. anterieure overeenkomst afgesloten. In dit geval wordt 
deze overeenkomst betiteld als “Ruimte voor Ruimte” overeenkomst, omdat deze 
overeenkomst onder de regelgeving en het beleid valt van de Ruimte voor Ruimte 
regelingen. Dit is gebruikelijk bij het transformeren van agrarische bedrijfsvoering naar 
woningbouw. De initiatiefnemer vergoedt de gemeentelijke proceskosten, bestaande uit 
de begeleidingskosten van het tot stand brengen van het bestemmingsplan en de 
begeleiding en de expertise voor het afsluiten van de overeenkomst.  

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De initiatiefnemer heeft overleg gevoerd met de naaste buren, deze hadden geen 
bezwaren tegen de plannen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage 
gelegen. Alleen het waterschap heeft hierop een zienswijze ingediend. Naar aanleiding 
van de zienswijze is de toelichting op onderdelen aangepast. 

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. Voor belanghebbenden die zienswijzen bij de raad hebben ingebracht 
bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Tevens kan een ieder beroep indienen tegen de doorgevoerde 
wijzigingen.

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


