
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stedelijke Ontwikkeling 
 
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen 
 

Zaaknummer  Z18-001380 

Documentnummer  D19-124140 

Datum  28 mei 2019 

Raadhuis  Laan Nieuwer Amstel 1  Route per bus 

1182 JR Amstelveen  Lijn 174, halte Raadhuis 
T  (020) 540 49 11  Lijn 186, halte Dorpsstraat ± 5 min. 
www.amstelveen.nl  Plan uw reis via www.9292ov.nl 

IBAN  NL22 BNGH 0285 0003 14 
 

  
   

Aanvraag omgevingsvergunning 

 
Betreft 

 
Besluit verlening aanvraag omgevingsvergunning Amstelzijde nabij nr. 89 te Amstelveen 

  
april 2018 hebben wij van u onderstaande aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Bij 
vragen verzoeken wij u te verwijzen naar ons zaaknummer Z18-001380. 
 
Projectomschrijving Het vervangen van de brug Ouderkerk (N522), welke de gemeen-

ten Amstelveen en Ouder-Amstel verbindt 
Locatie Amstelzijde nabij nr. 89 te Amstelveen 
Activiteit Bouwen 
 Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening 
 
Bevoegd gezag 
Gelet op artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) is 
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bevoegd te 
beslissen op bovenstaande aanvraag aangezien het project in hoofdzaak binnen de ge-
meente Ouder-Amstel is gesitueerd. De gemeente Ouder-Amstel heeft op 21 mei 2019 het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen en namens hen 
het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling het mandaat gegeven te beslissen op 
bovenstaande aanvraag.  
 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens de procedure van paragraaf 3.2 van de 
Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) en de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna: Mor). 
 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Besluit verlening aanvraag omgevingsvergunning 
Gelet op artikel 2.1 van de Wabo hebben wij besloten de aangevraagde omgevingsvergun-
ning te verlenen. 
 
De documenten die zijn opgenomen als bijlagen bij het besluit, maken onderdeel uit van 
deze omgevingsvergunning. U wordt aangeraden om de omgevingsvergunning, de voor-
schriften en de bijbehorende bijlagen goed te lezen. Dit kan veel misverstanden voorko-
men. 
 
Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden die u moet naleven. Het niet 
naleven van deze voorschriften is een overtreding waartegen wij handhavend kunnen op-
treden. U kunt hierbij denken aan de oplegging van een last onder dwangsom. 
 
Als u gebruik maakt van de omgevingsvergunning voordat deze onherroepelijk is, doet u 
dat op eigen risico. Meer informatie hierover kunt u lezen in de brochure “Een omgevings-
vergunning ontvangen” op de website van de gemeente Amstelveen: www.amstelveen.nl. 
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Inwerkingtreding omgevingsvergunning 
Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de bekendmaking van dit be-
sluit, maar is dan nog niet onherroepelijk. 
 
Melden (afgeronde) werkzaamheden 
U moet de melding doen door een e-mail te sturen naar wabo@amstelveen.nl onder ver-
melding van het zaaknummer: Z18-001380. 
Uiterlijk 2 werkdagen van te voren moet u de toezichthouder melden dat: 

x u begint met de werkzaamheden; 
x u beton gaat storten; 
x de staalconstructie gereed komt; 

Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de werkzaamheden moet u 
de toezichthouder melden dat de werkzaamheden zijn beëindigd. 
 
Publicatie 
Het besluit op uw aanvraag omgevingsvergunning wordt door de gemeente Ouder-Amstel 
bekend gemaakt op de gemeentepagina in het Weekblad van Ouder-Amstel en op 
www.ouder-amstel.nl. Het besluit op uw aanvraag wordt door de gemeente Amstelveen 
bekendgemaakt op de gemeentepagina in het Amstelveens Nieuwsblad en op 
www.overheid.nl.  
 
ONDERDELEN 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning voor 
‘het vervangen van de brug Ouderkerk (N522), welke de gemeenten Amstelveen en Ou-
der-Amstel verbindt’ op het adres Amstelzijde nabij nr. 89 te Amstelveen: 

x Bouwen; 
x Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening. 

 
Bouwen 
 
Voorschriften 
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 
 

1. werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform bijbehorende bijlagen; 
2. eventueel omgevingsvergunningsplichtige werkzaamheden/activiteiten die voort 

komen uit de nog af te stemmen onderdelen op tekening BOK-VO-T-002 maken 
geen onderdeel uit van dit besluit. Deze werkzaamheden/activiteiten dienen sepa-
raat aangevraagd te worden; 

3. uiterlijk 3 weken voor oplevering van de brug moet het definitieve bebordings- en 
bewegwijzeringsontwerp door zowel de gemeente Ouder-Amstel als de gemeente 
Amstelveen goedgekeurd zijn;  

4. uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende bouwwerkzaamheden moeten 
de volgende bescheiden worden ingediend en goedgekeurd via 
wabo@amstelveen.nl:  
a. constructieve tekeningen en berekeningen ten behoeve van de uitvoering, als 

bedoeld in artikel 2.7, lid 1 onder a. van de Mor; 
b. een bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012, 

publicatiedatum 1 januari 2018; 
5. de constructieve beoordeling heeft zich beperkt tot de hoofdlijnen van de construc-

tie; 

mailto:wabo@amstelveen.nl
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6. voor zover aangeleverde constructieve gegevens niet bij dit besluit zijn gevoegd, 
deze nog niet volledig zijn beoordeeld en worden beschouwd als stukken als be-
doeld onder voorschrift 4 onder a. U zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd 
over de beoordeling van deze stukken; 

7. de aanvang en de beëindiging van de bouwwerkzaamheden dienen, ingevolge arti-
kel 1.25 van het Bouwbesluit 2012, ten minste twee dagen voor de start en het 
einde te worden gemeld via wabo@amstelveen.nl. Onder vermelding van uw zaak-
nummer en locatie van de werkzaamheden; 

8. indien het bouwwerk uitgezet moet worden door de gemeente, moet dit uiterlijk 10 
werkdagen voor de gewenste datum van het uitzetten van het bouwwerk worden 
gemeld bij de afdeling Veiligheid en Handhaving via wabo@amstelveen.nl.  Voor 
nadere inlichtingen kunt u bellen met deze afdeling via (020) 540 4911; 

9. het storten van beton moet minimaal twee werkdagen van te voren worden ge-
meld bij de gemeente via de afdeling Veiligheid en Handhaving via 
wabo@amstelveen.nl. Doet u dit niet dan kan een dwangsom opgelegd worden; 

10. uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden moet een Bereikbaarheid, 
Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan (BLVC-plan) ter goedkeuring te 
worden overgelegd bij zowel de gemeente Ouder-Amstel als de gemeente Amstel-
veen. Het BLVC-plan kunt u digitaal indienen via bereikbaarheid@amstelveen.nl en 
bouwtoezicht@duoplus.nl; 

11. bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zater-
dag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd; 

12. tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen ge-
troffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein 
te voorkomen; 

13. het bemalen van bouwpunten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten 
behoeve van bouwwerken leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwater-
stand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. 

 
Overwegingen  
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

1. de aanvraag ontvankelijk is; 
2. de constructieve beoordeling heeft zich beperkt tot de hoofdlijnen van de construc-

tie; 
3. voldoende aannemelijk is gemaakt dat, met in achtneming van vorenstaande voor-

schriften en overweging, het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit; 
4. voldoende aannemelijk is gemaakt dat, met in achtneming van vorenstaande voor-

schriften, het bouwplan voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening van zowel 
de gemeente Ouder-Amstel als de gemeente Amstelveen; 

5. het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand; 
6. het bouwplan niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan; 
7. de realisatie van dit bouwplan slechts mogelijk is door het verlenen van een omge-

vingsvergunning om gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met het be-
stemmingsplan. De aanvraag wordt in dat geval op grond van artikel 2.10, tweede 
lid van de Wabo mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c. van de Wabo. Dit onderdeel 
wordt verder uitgewerkt bij de overwegingen bij de activiteit ‘Handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening’; 

8. een advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid voor dit bouwplan niet be-
nodigd is. 

mailto:wabo@amstelveen.nl
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Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
 
Voorschriften 
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 
 

1. werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform bijbehorende bijlagen; 
2. het gebruik dient plaats te vinden conform bijbehorende bijlagen. 

 
Overwegingen 
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

1. de aanvraag ontvankelijk is; 
2. op het moment van indiening van de aanvraag het project geprojecteerd was bin-

nen het Provinciaal Inpassingsplan (hierna:PIP) ‘Brug Ouderkerk’, het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Noord’ in Ouder-Amstel, het bestemmingsplan ‘Reparatie-
plan Ouderkerk aan de Amstel’ in Ouder-Amstel en het bestemmingsplan ‘Ouder-
kerk aan de Amstel’ in Ouder-Amstel; 

3. binnen het PIP ‘Brug Ouderkerk’ de gronden de enkelbestemming ‘Verkeer’ heb-
ben, zoals bedoeld in artikel 3 van het PIP en de dubbelbestemming ‘Waterstaat – 
Waterkering’ zoals bedoeld in artikel 5 van het PIP; 

4. binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ de gronden de enkelbestem-
ming ‘Water’ hebben als bedoeld in artikel 18 van het bestemmingsplan en tevens 
is aangeduid met de gebiedsaanduiding ‘aardkundig waardevol gebied’ zoals be-
doeld in artikel 31 van het bestemmingsplan; 

5. binnen het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Ouderkerk aan de Amstel’ geen rele-
vante regels zijn opgenomen voor onderliggend plan; 

6. binnen het bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ de gronden de enkelbe-
stemming ‘Water’ hebben als bedoeld in artikel 16 van het bestemmingsplan en de 
dubbelbestemmingen ‘Leiding – Gas’ en ‘Waarde – Cultuurhistorie’ zoals bedoeld in 
de artikelen 18 en 20 van het bestemmingsplan; 

7. het plan niet voldoet aan de volgende bepalingen van het PIP en de geldende be-
stemmingsplannen:  

1. artikel 3.2.3, onder a van het PIP ‘Brug Ouderkerk’, omdat de maximale 
bouwhoogte van de brug van 4,3 meter met ca. 1 meter wordt overschre-
den ten gevolge van de valbeveiliging van de brug; 

2. artikel 18.1 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’, omdat niet 
voldaan wordt aan de bestemmingsomschrijving; 

3. artikel 18.2.1 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’, omdat op of 
in deze gronden geen gebouwen mogen worden gebouwd en de gevraagde 
basculekelder aangemerkt moet worden als een gebouw; 

4. artikel 18.2.2 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’, omdat de 
maximale bouwhoogte van 3 meter voor bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde wordt overschreden ten gevolge van de vlaggenmast met 10,5 me-
ter overschreden; 

5. artikel 16.1 van het bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’, omdat 
niet wordt voldaan aan de bestemmingsomschrijving; 

6. artikel 16.2.1 van het bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’, omdat 
op of in deze gronden geen gebouwen mogen worden gebouwd en de ge-
vraagde basculekelder aangemerkt moet worden als een gebouw; 
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7. artikel 18.2.2 van het bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’, omdat 
opgenomen is dat er op of in deze gronden niet mag worden gebouwd en 
dit wel aangevraagd wordt; 

8. de omgevingsvergunning niet kan worden verleend met toepassing van de in de 
bestemmingsplannen of PIP opgenomen regels inzake afwijking van de bestem-
mingsplannen of PIP; 

9. de omgevingsvergunning niet kan worden verleend middels de bij algemene maat-
regel van bestuur aangewezen gevallen als genoemd in artikel 4 van Bijlage II van 
het Bor; 

10. dit inhield dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing was als be-
doeld in artikel 3.10 van de Wabo; 

11. door de provincie een extra PIP is vastgesteld; 
12. het PIP ‘Technische ruimten brug Ouderkerk a/d Amstel’ vastgesteld is op 4 maart 

2019 en in werking is getreden op 25 april 2019; 
13. het PIP ‘Technische ruimten brug Ouderkerk a/d Amstel’ alle strijdigheden met de 

bestemmingsplannen ‘Buitengebied Noord’, ‘Reparatieplan Ouderkerk aan de Am-
stel’ en ‘Ouderkerk aan de Amstel’ heeft weggenomen; 

14. het project uitsluitend nog in strijd is met artikel 3.2.3 onder a, van het PIP ‘Brug 
Ouderkerk’, omdat de opgenomen bouwhoogte van de brug van 4,3 meter met ca 
1 meter wordt overschreden ten gevolge van de valbeveiliging, in de vorm van een 
hekwerk en muurtjes, van de brug; 

15. de omgevingsvergunning niet kan worden verleend met toepassing van de in het 
PIP opgenomen regels inzake afwijking van het PIP; 

16. de omgevingsvergunning kan worden verleend middels de bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen gevallen als genoemd in artikel 4, aanhef en onderdeel 3 
van Bijlage II van het Bor; 

17. met ingang van 25 april 2019 de reguliere procedure van toepassing is; 
18. in de beleidsnota "Beleidsregels planologische afwijkingen gemeente Amstelveen " 

vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2017, 
voor afwijkingen als in onderliggend plan geen specifiek beleid is opgesteld; 

19. hierdoor afzonderlijk bekeken is of er alsnog medewerking kan worden verleend 
aan het gevraagde in afwijking van het PIP; 

20. in het PIP ‘Brug Ouderkerk’, vastgesteld op 29 mei 2017, bepaald is dat de bouw-
hoogte van de brug niet meer mag bedragen dan 4,3 meter gemeten vanaf peil tot 
aan het hoogste punt van de brug in gesloten toestand; 

21. peil hier staat voor N.A.P;  
22. de nieuwe brug een grotere doorvaarthoogte krijgt dan de bestaande brug, name-

lijk 3 meter in plaats van de huidige 2,8 meter; 
23. deze grotere doorvaarthoogte het aantal brugopeningen beperkt en daarmee stag-

natie op de weg; 
24. deze doorvaarhoogte gebaseerd is op de aanbevelingen in de Basisvisie Recreatie-

toervaart Nederland 2015-2020 en de Richtlijnen Vaarwegen 2017; 
25. de provincie als beleid heeft om bij nieuwe kunstwerken en vervanging van kunst-

werken in vaarroutes de Richtlijnen Vaarwegen 2017 van Rijkswaterstaat als uit-
gangspunt te hanteren om zoveel mogelijk eenduidigheid te realiseren ten aanzien 
van de maatvoering van vaarroutes en het daarmee voorkomen van extra brug-
openingen; 

26. een hoogteverschil van 0,2 meter ten opzichte van de bestaande brug niet leidt tot 
een andere afweging; 
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27. de ruimtelijk relevante effecten van de extra hoogte beperkt zijn, waardoor het be-
lang voor de bruikbaarheid van de brug voor de scheepvaart en het wegverkeer 
zwaarder weegt;  

28. in het ontwerp de hoogte van de brug zelf varieert tussen de 3,552 meter t/m 
4,267 meter boven peil; 

29. de hekken op de brug, inclusief de muurtjes aan weerszijden 1,05 meter hoog zijn;  
30. daarmee de in het inpassingsplan gegeven maximale hoogte overschreden wordt 

met 0,302 meter – 1,017 meter; 
31. een belangrijk uitgangspunt van de ruimtelijke kwaliteit in het beeldkwaliteitsplan 

de zichtlijnen onder de brug tot in beide bochten zijn die in het ontwerp zijn ge-
waarborgd door het terugzetten van de brughoofden; 

32. de transparantie van de constructie er daarbij voor zorgt dat de nieuwe brug geen 
dominant onderdeel wordt van het stedenbouwkundig beeld. De landelijke intimi-
teit van het dorp blijft hierdoor gehandhaafd; 

33. aangezien de hekken en muurtjes boven op het brugdek staan, zijn deze niet van 
invloed op de zichtlijnen; 

34. gesteld kan worden dat deze afscheiding geen afbreuk doet aan dit uitgangspunt 
van het beeldkwaliteitsplan; 

35. door het ‘opknippen’ van het vierkante brugdek in een ontwerp met twee bruggen 
beter aangesloten wordt bij de schaal en maat van het dorp; 

36. het licht tot onder de brug kan schijnen, wat ten goede komt aan de sociale veilig-
heid en een betere migratie van allerlei flora en fauna; 

37. het voornamelijk open, transparante hekwerk op de brug (afstand tussen de spij-
len van 9,0 cm nauwelijks van invloed is op de lichtinval; 

38. verder de aan de buitenzijde geprojecteerde fiets- en voetgangersdekken slanker 
ontworpen zijn dan die van het gemotoriseerde verkeer, waardoor ook het aanzicht 
van de brug als geheel slank blijft; 

39. de hekwerken en muurtjes hierop niet van invloed zijn; 
40. gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen dat de brug zelf geen deel 

uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht, gesteld kan worden dat de brug inclu-
sief afscheiding passend is in de omgeving, waaronder het beschermd dorpsgezicht 
Ouderkerk aan de Amstel, en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening; 

41. de gevraagde omgevingsvergunning in afwijking van het PIP kan worden verleend.  
 
Nadere informatie 
Op onze website www.amstelveen.nl kunt u terecht voor algemene informatie. Heeft u nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, 

 
drs. J.A. de Poorter 
Hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling 
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11 BOK-001543 DO TR tekening 
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13 BOK-001912 Statisch schema 
 
 
Bezwaar tegen de inhoud van het besluit 
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 4, 1180 BA, 
Amstelveen.  
Onder “de inhoud van een bezwaarschrift” staat vermeld waaraan een bezwaarschrift moet voldoen.  
 
De inhoud van een bezwaarschrift. 
Een bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verstuurd.  
In het bezwaarschrift zet u: 
x uw naam en adres; 
x de datum van uw bezwaarschrift; 
x een omschrijving van het besluit of onderdeel van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
x ons zaaknummer; 
x waarom u het niet met het besluit eens bent; 
x uw handtekening; 
x zo mogelijk uw e-mailadres;  
x het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? 
 
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over 
een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. 
 
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Amsterdam Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening 
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige 
voorziening is alleen mogelijk indien u (binnen de genoemde bezwaartermijn) een bezwaarschrift heeft ingediend. 
 
Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl de folder "Bezwaarschrift indienen?". De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis in Aalsmeer of in de publiekshal van het raadhuis van Amstelveen. 
 
 


