
 
 

 
 

MEMO 
 

Aan: Gemeente Ouder-Amstel; Michiel de Lange 

Van: Wieringa Advocaten; Silvan Boer en Nicky Loekemeijer 

d.d.: 19 november 2019 

Inzake: 40084 Gemeente Ouder-Amstel/Advies verbreding A9 
 

 
Gevraagd is te adviseren over de volgende kwesties ten aanzien van de door Rijkswaterstaat be-
oogde verbreding van de A9 in (onder meer) Ouder-Amstel: 
 

- Wat zijn de juridische gevolgen indien de gemeenteraad niet overgaat tot de vaststel-
ling van het bestemmingsplan “A9 verbreding De Ronde Hoep”? 

- In hoeverre is het toegestaan om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen zodat 
de in het tracébesluit opgenomen verzorgingsplaats buiten het bestemmingsplan wordt 
gelaten dan wel niet positief wordt bestemd, en wat zijn daarvan de juridische conse-
quenties? 

- In hoeverre heeft het uitblijven van een bestemmingsplan en/of het gewijzigd vaststel-
len van het bestemmingsplan consequenties voor de vergunningen die nodig zijn voor 
de uitvoering van het tracébesluit? 

- Wat zijn de juridische consequenties van de brief van Rijkswaterstaat van 9 oktober jl., 
waarin wordt voorgesteld om het aantal te verwijderen bomen te beperken tot maxi-
maal 10.000? 

- Wat zijn de juridische consequenties van het niet vaststellen van een bestemmingsplan 
en/of het niet verlenen van vergunningen voor de uitvoering van het tracébesluit ten op-
zichte van de gesloten overeenkomsten met Rijkswaterstaat? 

- Wat zijn de juridische consequenties als de gemeenteraad of het college van burge-
meester en wethouders de term ‘onder protest’ opneemt bij de ondertekening van een 
besluit? 

 
Hieronder onze bevindingen. 
 
1. Consequenties bestemmingsplan 
 
Het tracébesluit voor de verbreding van de A9 ter hoogte van De Ronde Hoep is onherroepelijk. 
Op grond van de Tracéwet heeft dit de volgende juridische consequenties: 
 

- Het eerste lid van artikel 13 Tracéwet bepaalt dat voor het gebied dat is begrepen in een 
tracébesluit, het tracébesluit als voorbereidingsbesluit geldt als bedoeld in artikel 3.7 
van de Wet ruimtelijke ordening. Het tracébesluit geldt niet meer als voorbereidingsbe-
sluit indien voor het gebied een bestemmingsplan in overeenstemming met het 
tracébesluit van kracht is geworden; 

- Het vierde lid van artikel 13 Tracéwet bepaalt dat voor zover het tracébesluit en het be-
stemmingsplan of de beheersverordening niet met elkaar in overeenstemming zijn, het 
tracébesluit geldt als omgevingsvergunning waarbij ten behoeve van een project van 
nationaal belang met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de 
Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken; 
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- Lid 10 van artikel 13 Tracéwet bepaalt dat de gemeenteraad binnen een jaar nadat het 
tracébesluit onherroepelijk is geworden een bestemmingsplan of een beheersverorde-
ning vast stelt, overeenkomstig het tracébesluit.  

 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat bovengenoemd artikel 13 van de Tracéwet op deze manier is 
vormgegeven nadat was geconstateerd dat de uitvoering van het Tracébesluit vaak vertraging 
op liep door factoren die lagen binnen de gemeentelijke sfeer. Zo wilden gemeenten in som-
mige gevallen niet meewerken aan aanpassing van het bestemmingsplan (waarna de Minister 
een aanwijzing kon geven om de ruimtelijke plannen alsnog aan te wijzen) of nam de bestem-
mingsplanprocedure veel langer dan een jaar in beslag. Om vertraging in de uitvoering van het 
tracébesluit in de toekomst te voorkomen is daarom zoals gezegd bepaald dat het tracébesluit 
geldt als voorbereidingsbesluit (artikel 13, eerste lid) en dat het tracébesluit geldt als omge-
vingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan (artikel 13, vierde lid). In de 
wetsgeschiedenis is het volgende opgenomen (Kamerstukken II 1998/99, 26343, nr. 3): 
 

“2.2 Het zal duidelijk zijn dat de meerwaarde van de zojuist beschreven RO-procedures, 
voor zover zij niet meer inhouden dan het ruimtelijk «vertalen» van het desbetreffende tra-
cébesluit, hoogst betrekkelijk is. De feitelijke afweging van de ruimtelijk relevante aspecten 
heeft immers al plaatsgehad in het kader van de totstandkoming van het tracébesluit. 
Reeds daarom is vereenvoudiging van het stelsel wenselijk. 
2.3 Uitgaande van de zojuist beschreven overweging is de conclusie dat het apart bewande-
len van het ruimtelijk-ordeningstraject, voor zover dit er uitsluitend toe strekt om de 
planologische beletselen weg te nemen als gevolg van het tracébesluit, niet nodig is en dus 
ondoelmatig. Van belang hierbij is ook dat de procedure, gericht op de totstandkoming van 
een tracébesluit, met zodanige waarborgen is omgeven dat het verantwoord mag worden 
geacht dat het planologisch traject niet hoeft te worden bewandeld voor het kunnen reali-
seren van het tracé.” 
 

De wetgever heeft er dus voor gekozen de uitvoering van het tracébesluit niet afhankelijk te la-
ten zijn van het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, omdat de 
ruimtelijke afweging heeft reeds in het tracébesluit plaatsgevonden. Nu het tracébesluit van 
rechtswege als een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan geldt, is voor 
de uitvoering van het tracébesluit niet vereist dat een bestemmingsplan wordt vastgesteld.  
 
Ten overvloede dient vermelding dat blijkens de uitspraak van de AbRvS van 8 april 2015 
(ECLI:NL:RVS:2015:1080), de gemeenteraad geen mogelijkheid heeft om bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan af te wijken van het tracébesluit. Wel kan het plangebied van het vast te 
stellen bestemmingsplan ook gronden worden betrokken die buiten de begrenzing van het tra-
cébesluit vallen, mits de uitvoering van het tracébesluit daardoor niet onmogelijk wordt 
gemaakt (AbRvS 9 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY7990). In de situatie dat de gemeenteraad 
na het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan waarin gronden zijn betrokken die buiten de 
begrenzing van het tracébesluit vallen, besluit om het bestemmingsplan niet vast te stellen, zul-
len de gronden die buiten de begrenzing van het tracébesluit vallen, bestemd blijven conform 
het vigerende bestemmingsplan. Het tracébesluit zal ten aanzien van de gronden die wel binnen 
de begrenzing van het tracébesluit vallen, zoals gezegd gelden als omgevingsvergunning voor 
afwijken van het bestemmingsplan.  
 
Wanneer een bestemmingsplan in strijd met het tracébesluit (gewijzigd) wordt vastgesteld, 
heeft de Minister de mogelijkheid om beroep in te stellen, welk beroep gelet op het bepaalde in 
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artikel 13 lid 10 van de Tracéwet in zoverre zal leiden tot de vernietiging van het bestemmings-
plan.1  
 
De Minister heeft tenslotte ook de mogelijkheid om een Rijksinpassingsplan vast te stellen con-
form artikel 3.28 Wro. Op dat moment is de gemeenteraad niet langer bevoegd tot vaststelling 
van een bestemmingsplan voor de gronden waarop het inpassingsplan betrekking heeft (vijfde 
lid). Inzetten van deze bevoegdheid zal echter niet nodig zijn gelet op de van rechtswege door-
werking van het Tracébesluit in het planologisch regime. Indien deze bevoegdheid door het Rijk 
wel wordt ingezet, leidt dat er overigens niet toe dat de daarvoor door het Rijk te maken kosten 
op de gemeente Ouder-Amstel kunnen worden verhaald. 
 
De Minister kan de verbreding van de A9 (inclusief de verzorgingsplaats) dus ook zonder de 
vaststelling van het bestemmingsplan uitvoeren. De verplichting om binnen een jaar een nieuw 
bestemmingsplan overeenkomstig het tracébesluit vast te stellen, lijkt vooral bedoeld voor de 
rechtszekerheid.  
 
2. Consequenties gewijzigd vaststelling m.b.t. verzorgingsplaats 
 
In beginsel is de raad bevoegd om het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ontwerp dat van 16 mei tot en met 26 juni jl. ter inzage heeft gelegen. In vaste 
jurisprudentie is bepaald dat het gewijzigd vaststellen van een bestemmingsplan is toegestaan, 
zolang de wijziging ‘in aard en omvang niet zodanig groot is dat een wezenlijk ander plan wordt 
vastgesteld’.2 Of het weglaten of anders bestemmen van de verzorgingsplaats aan dit vereiste 
voldoet, is echter minder van belang: gelet op het voorgaande schrijft de Tracéwet voor dat de 
gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt dat exact overeenkomt met het tracébesluit. Het 
plangebied van het bestemmingsplan moet dus minimaal overeenkomen met het gebied 
waarop het tracébesluit besluit betrekking heeft en het bestemmingsplan moet inhoudelijk het-
zelfde toestaan. Het is dus niet toegestaan om de verzorgingsplaats uit het plangebied van het 
bestemmingsplan te knippen, omdat dan (voor dat gebied) niet wordt voldaan aan het vereiste 
om een bestemmingsplan vast te stellen. De verzorgingsplaats maakt immers wel deel uit van 
het plangebied van het tracébesluit. Evenmin is het toegestaan om de verzorgingsplaats niet 
‘positief’ te bestemmen, omdat in dat geval wordt afgeweken van het tracébesluit waarin wél is 
voorzien in de realisatie van de verzorgingsplaats. 
 
3. Consequenties voor vergunningen 
 
Voor de realisatie van de verbreding van de A9 zal de Minister, naast de planologische toestem-
ming waarin het tracébesluit voorziet, ook moeten beschikken over diverse andere 
(omgevings)vergunningen. Ten aanzien van de besluiten op de aanvragen van de vergunningen 
en overige te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van het tracébesluit is in artikel 20, 
tweede lid van de Tracéwet opgenomen dat de Minister een gecoördineerde voorbereiding be-
vordert. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de Minister van de andere betrokken 
bestuursorganen de medewerking kan vorderen die voor het welslagen van de coördinatie no-
dig is. Die bestuursorganen verlenen de van hen gevorderde medewerking. 
 
Het zesde lid van artikel 20 van de Tracéwet bepaalt vervolgens dat indien een bestuursorgaan 

                                                                    
1 Bijvoorbeeld: RvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1080 
2 Bijvoorbeeld: RvS 27 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO1833 
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dat bevoegd is op een aanvraag om een vergunning te beslissen, niet of niet tijdig overeenkom-
stig de aanvraag beslist, de Minister een beslissing op de aanvraag kan nemen. In het laatste 
geval treedt het besluit van de Minister in de plaats van het besluit van het bevoegde bestuurs-
orgaan. 
 
Concreet betekent dit het volgende. Voor de verbreding van de A9 dient de Minister in elk geval 
te beschikken over een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a. 
Wabo). Uit artikel 13 lid 3 van de Tracéwet volgt dat voor deze aanvraag (hoewel het tracébesluit 
geldt als voorbereidingsbesluit) geen aanhoudingsplicht geldt. Wanneer dergelijke omgevings-
vergunningen worden aangevraagd, dient het College van Burgemeester en Wethouders 
(hierna: college) deze volgens de daarvoor geldende regels af te handelen. De omgevingsver-
gunning voor bouwen is een zogenoemde ‘gebonden beschikking’. Dat betekent dat het college 
de aanvraag slechts mag toetsen  aan de limitatief in artikel 2.10 Wabo opgesomde weigerings-
gronden, en de aanvraag móet verlenen wanneer geen van deze weigeringsgronden zich 
voordoen. Voor de planologische aanvaardbaarheid van de verbreding van de A9 is alleen de 
weigeringsgrond ‘strijd met het bestemmingsplan’ van belang. Aangezien het tracébesluit zoals 
gezegd geldt als zelfstandig planologisch besluit, is geen sprake van strijd met het bestem-
mingsplan. Indien het bestemmingsplan voor de verbreding van de A9 op dat moment niet is 
vastgesteld, heeft dat dus geen gevolgen voor de mogelijke verplichting van het college om de 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te verlenen. 
 
Voor de verbreding van de A9 is ook een omgevingsvergunning nodig voor de kap van bomen 
(artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo), hierna ‘kapvergunning’. Deze kapvergunning valt onder de coör-
dinatieregeling van artikel 20 van de Tracéwet (Kamerstukken II 1991/92, 22 500, nr. 2) en dient 
te worden getoetst aan de hiervoor in de Bomenverordening Ouder-Amstel 2014 vastgestelde 
eisen. In artikel 27 van de Tracéwet is bepaald dat indien tegen een besluit dat is genomen ter 
uitvoering van een tracébesluit beroep kan worden ingesteld, bij dit beroep geen gronden kun-
nen worden aangevoerd die betrekking hebben op het tracébesluit waarop dat besluit berust. 
Indien en voor zover bij de vaststelling van het tracébesluit al is besloten dat bomen zullen wor-
den verwijderd, kunnen eventuele beroepsgronden tegen het verwijderen van deze bomen dus 
niet meer tegen de kapvergunning worden ingebracht.3 Uit hoofdstuk 4 (p. 67) van het tracébe-
sluit volgt dat het aantal bomen dat gekapt moet worden is vastgelegd. Wij hebben het aantal 
te kappen bomen in dat besluit niet kunnen verifiëren maar gaan er vanuit dat dit in overeen-
stemming is met het in de aangevraagde kapvergunning genoemde aantal van ‘maximaal 
14.000 bomen’.  
 
Het bestemmingsplan vormt geen vereiste voor deze kapvergunning. Indien de gemeenteraad 
niet overgaat tot de vaststelling van het bestemmingsplan, heeft dat dus geen gevolgen voor de 
beoordeling van de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen.  
 
Zoals gezegd is het college op grond van de wet gehouden om de eventueel door de Minister in 
te dienen aanvragen voor dergelijke omgevingsvergunningen in behandeling te nemen en te 
toetsen aan de daarvoor geldende eisen. Het staat het college dus niet vrij om hier van af te 
zien. Overigens is in artikel 20 lid 6 van de Tracéwet nog wel voorzien in een ‘stok achter de 
deur’ voor de Minister: als het college niet op tijd beslist op de aanvraag, of niet beslist overeen-
komstig de aanvraag, kan de Minister een beslissing op de aanvraag nemen. De Minister is dan 
wel nog steeds gebonden aan de dezelfde wettelijke normen of beperkingen die het college zou 
hebben. De Minister kan dus niet een vergunning verlenen daar waar het bevoegd gezag zulks in 

                                                                    
3 Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:912 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:912
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het licht van de wettelijke regeling had moeten weigeren (Kamerstukken II 1998/99, 26 343, nr. 
6, p. 37).  
 
In het geval een vergunning door de Minister wordt verleend, komen de over de aanvraag ver-
schuldigde leges toe aan het Rijk. Wanneer het college dus niet (tijdig) zou meewerken aan de 
aanvraag, kan dat tot gevolg hebben dat de gemeente Ouder-Amstel de leges voor de omge-
vingsvergunning mis zou lopen. 
 
4. Beperking aantal te verwijderen bomen 
 
Blijkens het aanvraagformulier van 13 juni 2019 vraagt Rijkswaterstaat een kapvergunning voor 
de kap van ‘maximaal 14.000 bomen’. Op het formulier is toegelicht dat te zijner tijd in het werk 
beoordeeld moet worden voor welke bomen de kap daadwerkelijk noodzakelijk is. Het opgege-
ven aantal is dan ook een ‘maximale inschatting’.  
 
In de brief van Rijkswaterstaat van 9 oktober 2019 is gemeld dat het inmiddels gebleken is dat 
geen bomen op het noordelijke talud verwijderd hoeven te worden voor het creëren van werk-
ruimte, maar uitsluitend voor het aanbrengen van funderingspalen voor de geluidsschermen. In 
dat kader stelt Rijkswaterstaat voor het aantal te verwijderen bomen langs de A9  binnen de ge-
meente Ouder-Amstel te beperken tot ‘maximaal 10.000’.   
 
Naar wij begrijpen is discussie ontstaan over de vraag of het college op basis hiervan kan over-
gaan tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor maximaal 10.000 bomen, dan wel dat 
Rijkswaterstaat hiervoor eerst de aanvraag dient te wijzigen. 
 
Uitgangspunt in jurisprudentie is dat het college dient te beslissen op de grondslag van de aan-
vraag voor een omgevingsvergunning.4 Het college kan dus niet zomaar ‘wijzigingen’ 
aanbrengen ten opzichte van wat is aangevraagd.  
 
Gesteld zou kunnen worden dat de aanvraag er reeds in voorziet dat minder dan 14.000 bomen 
worden gekapt, en de grondslag van de aanvraag in zoverre niet zou worden verlaten indien de 
kapvergunning voor maximaal 10.000 bomen wordt verleend. In aanvulling daarop zou op basis 
van jurisprudentie ook gesteld kunnen worden dat het college vanuit het oogpunt van zorgvul-
digheid zelfs gehouden is om de kapvergunning te beperken tot 10.000 bomen, nu op voorhand 
vaststaat dat dit aantal volstaat.5 In deze benadering, waarin een kapvergunning wordt aange-
vraagd voor een ‘maximaal’ aantal bomen, zien wij als risico dat hierdoor geen individuele 
beoordeling plaatsvindt van de noodzaak van de kap per boom. Als het blijkbaar mogelijk is om 
maar liefst 4.000 bomen minder te kappen dan (maximaal) is aangevraagd, roept dit de vraag 
op of er in de aanvraag voor de resterende 10.000 bomen ook nog ‘marge’ zit. Hoewel uit de Bo-
menverordening van de gemeente niet volgt dat het aanvragen en vergunnen van een 
‘maximum’ aantal te kappen bomen niet is toegestaan, schrijft het zorgvuldigheidsbeginsel wel 
voor dat noodzaak van de kap vooraf door het college beoordeeld kan worden. Wij wijzen erop 
dat dit argument ook in de ingediende zienswijzen naar voren is gebracht. Daarbij dient uiter-
aard wel rekening te worden gehouden met het schaalniveau van het project, waarin het 
waarschijnlijk ondoenlijk is om per individuele boom te beoordelen of kap noodzakelijk is. Wij 
raden dan ook aan om met Rijkswaterstaat te bespreken in hoeverre nog voortschrijdend inzicht 
te verwachten is ten aanzien van het resterende aantal van 10.000 bomen. Indien dit aantal op 

                                                                    
4 RvS 6 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ3375 
5 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:912 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:912
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dit moment vast ligt, zou de omgevingsvergunning met dat maximum kunnen worden verleend 
zonder wijziging van de aanvraag. 
 
5. Overige consequenties? 
 
Wij hebben een drietal overeenkomsten ontvangen die zijn gesloten t.b.v. de weguitbreiding: 

- Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere’ d.d. 29 oktober 2007; 
- Aanvullende Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Weg Schiphol – Amster-

dam - Almere’ (ongedateerd); 
- Bestuurlijke overeenkomst tussen De Staat Der Nederlanden en De Gemeente Ouder-

Amstel inzake Wegverbreding A9 – Badhoevedorp – Holendrecht d.d. 26 januari 2018. 
 
Deze overeenkomsten bevatten afspraken met betrekking tot de (financiële) uitvoering van het 
tracébesluit. Onderzocht is welke verplichtingen voor de gemeente Ouder-Amstel uit deze over-
eenkomsten voortvloeien ten aanzien van het vaststellen van een bestemmingsplan en de 
verlening van vergunningen. Het niet handelen overeenkomstig de overeenkomsten kan wan-
prestatie opleveren en een eventuele aansprakelijkheid voor als gevolg daarvan geleden schade. 
 
Bij de eerst gesloten overeenkomst ‘Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam – 
Almere’ van 29 oktober 2007 is de gemeente Ouder-Amstel geen partij. Ouder-Amstel is dan 
ook niet gebonden aan de afspraken die in deze overeenkomst zijn gemaakt. Naar wij begrijpen 
is in 2014 is nog een ‘Wijzigingsovereenkomst SAA’ gesloten waarin aanvullende afspraken zijn 
gemaakt, welke niet in ons bezit is. Naar wij begrijpen was de gemeente ook bij die overeen-
komst geen partij. 
 
Bij de overeenkomst ‘Aanvullende Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Weg Schip-
hol – Amsterdam - Almere’ (ongedateerd) is de gemeente Ouder-Amstel wel partij. In deze 
overeenkomst zijn in artikel 6 de afspraken met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van de 
A9 ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel neergelegd. Het uitgangspunt dat hierin is opgeno-
men, is dat de weg op een landschappelijk verantwoorde wijze in de omgeving wordt ingepast 
waarbij het aanwezige groen zoveel mogelijk wordt behouden en gecompenseerd of zelfs uitge-
breid. 
 
Gezien het bovenstaande ligt het op de weg van Rijkswaterstaat om er zorg voor te dragen dat 
zoveel mogelijk bomen worden behouden. Indien Rijkswaterstaat dus het aantal te kappen bo-
men kan beperken, moet zij zich daarvoor maximaal inspannen, conform de overeenkomst (dit 
nog los van de bovengenoemde publiekrechtelijke eisen voor de kapvergunning). Dit betekent 
ook dat als het nodig blijkt om het aantal te kappen bomen in de aanvraag van de kapvergun-
ning te wijzigen (zie hierboven) om op die manier zoveel mogelijk bomen te kunnen sparen, 
Rijswaterstaat mede op basis van de overeenkomst medewerking aan moet verlenen. Daar-
naast is het natuurlijk ook een verplichting voor de gemeente Ouder-Amstel om zich maximaal 
in te spannen zoveel mogelijk bomen te sparen conform deze bepaling. Als de gemeente het 
aantal te kappen bomen bij vergunningverlening kan beperken van maximaal 14.000 tot maxi-
maal 10.000 bomen, is zij (ook) conform de overeenkomst hiertoe gehouden. 
 
In artikel 8 onder a van deze overeenkomst is de publiekrechtelijke medewerking neergelegd. 
Hierin is opgenomen: 
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- Partijen verbinden zich jegens elkaar in te spannen om voor de uitvoering van deze 
overeenkomst benodigde publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen respectie-
velijk te nemen, dat de uitvoering van deze overeenkomst publiekrechtelijk is 
toegestaan; 

- Partijen zullen daarbij zoveel mogelijk, doch met inachtneming van wettelijke vereisten 
en procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, bevorderen dat de proce-
dures tot verlening van (bestemmings en uitwerkings)plannen, (bouw)vergunningen, 
ontheffingen en vrijstellingen met voortvarendheid worden gevoerd; 

- De in het kader van deze overeenkomst door Partijen te verlenen publiekrechtelijke me-
dewerking laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van Partijen onverlet. 

 
De verplichtingen die uit dit artikel voortvloeien, zien er in beginsel op dat de uitvoering van de 
overeenkomst publiekrechtelijk is toegestaan (eerste gedachtestreepje). Nu het vaststellen van 
het bestemmingsplan niet vereist is voor de planologische toestemming om het tracébesluit uit 
te kunnen voeren, zou gesteld kunnen worden dat dit artikel hiertoe geen verplichting bevat. De 
bedoeling van de partijen lijkt echter wel te zijn dat de gemeente ook een verplichting heeft om 
een bestemmingsplan vast te stellen, mede gelet op het tweede aandachtsstreepje. Daarnaast 
ziet de bepaling uiteraard sowieso op de te verlenen vergunningen. 
 
Het tweede gedachtestreepje vereist een te betrachten zorgvuldigheid jegens derden. Hierin 
kan een verplichting tot het vaststellen van het bestemmingsplan worden gelezen, gezien hier-
mee rechtszekerheid wordt gecreëerd. Hierdoor zou kunnen worden geconcludeerd dat de 
gemeente Ouder-Amstel contractueel gebonden is aan het vaststellen van een bestemmings-
plan. Daarnaast is in dit gedachtestreepje opgenomen dat de procedures tot vaststelling van 
onder meer het bestemmingsplan en de verlening van vergunningen met voortvarendheid wor-
den gevoerd. 
 
Het derde gedachtestreepje van artikel 8 onder a van de overeenkomst ziet er onder meer op 
dat bijvoorbeeld het college bij het verlenen van vergunningen de bevoegdheden behoudt om 
voorschriften aan de vergunningen te verbinden.  
 
Ten overvloede dient vermelding dat artikel 3 onder f van deze overeenkomst bepaalt dat over 
de ruimtelijke inpassing en de financiering in aanvulling op deze overeenkomst nadere afspra-
ken tussen partijen worden gemaakt, die zullen neerslaan in een aanvullende overeenkomst 
(deel B) aan het einde van de OTB-fase (medi0 2009). Niet is duidelijk of deze overeenkomst is 
gesloten, wij beschikken slechts over de nader gesloten overeenkomst ‘Bestuurlijke overeen-
komst tussen De Staat Der Nederlanden en De Gemeente Ouder-Amstel inzake Wegverbreding 
A9 – Badhoevedorp – Holendrecht’ van 26 januari 2018. 
 
Deze laatste overeenkomst bevat geen afspraken met betrekking tot het vaststellen van het be-
stemmingsplan. Met betrekking tot het verlenen van vergunningen is in artikel 7.10 bepaald dat 
de kosten voor publicatie van de door de gemeente verleende vergunningen voor rekening van 
de gemeente komen. Ook zijn in deze overeenkomst aanvullende afspraken gemaakt met be-
trekking tot bomencompensatie. Tenslotte is in artikel 13 bepaald dat voor zover de gemeente 
zelf bedoelde besluiten dient te nemen en eventuele procedures die hieruit voortvloeien, zij de 
betreffende aanvragen en procedures met voortvarendheid zal behandelen. 
 
Indien de raad niet overgaat tot de vaststelling van het bestemmingsplan en/of het verlenen van 
medewerking aan de benodigde vergunningen, zou dat dus kunnen leiden tot een tekortkoming 
van de gemeente in de nakoming van de ‘Aanvullende Overeenkomst Stroomlijnalternatief 
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Planstudie Weg Schiphol – Amsterdam - Almere’, tenzij de gemeente gelet op haar publiekrech-
telijke bevoegdheden zou kunnen of moeten afzien van een dergelijke medewerking. Voor 
zover sprake is van een tekortkoming, zou de als gevolg daarvan geleden schade op de ge-
meente kunnen worden verhaald.  
  
6. Tekenen onder protest 
 
Voor de realisatie van de verbreding van de A9 is een aantal besluiten nodig waar het college 
dan wel de raad niet 100% achter staat. Als het college of de raad een besluit tekent met de ver-
melding ‘onder protest’ zullen de juridische consequenties daarvan beperkt zijn.  
 
De term ‘onder protest’ wordt met enige regelmaat gebruikt bij het ondertekenen van overeen-
komsten. Strikt genomen is dan geen overeenkomst ontstaan. Er is dan namelijk geen sprake 
van wilsovereenstemming. 
 
In geval van het nemen van besluiten door het college of de raad, is geen wilsovereenstemming 
vereist. Het gaat om eenzijdig te nemen besluiten. Het gebruik van de term ‘onder protest’ zal 
daarom in die gevallen slechts symbolisch zijn. 
 
7. Conclusie 
 
Een eventueel besluit van de gemeenteraad om geen bestemmingsplan vast te stellen, dan wel 
gewijzigd vast te stellen, heeft geen invloed op de mogelijkheid voor de Minister om het tracé-
besluit alsnog uit te voeren. Een tracébesluit werkt rechtstreeks door in de ruimtelijke plannen. 
Ook zonder bestemmingsplan kan de Minister dus uitvoering geven aan het tracébesluit. Het is 
op grond van de Tracéwet verplicht om het bestemmingsplan conform het tracébesluit vast te 
stellen; wanneer hier geen gevolg aan gegeven wordt moet er rekening mee gehouden worden 
dat de Minister ofwel beroep instelt tegen een bestemmingplan dat niet aan deze eis voldoet, 
dan wel zelf overgaat tot de vaststelling van een inpassingsbesluit (een ‘bestemmingsplan’ op 
Rijksniveau) dat aan het tracébesluit voldoet. 
 
Het wel of niet (gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan heeft evenmin gevolgen voor 
de te verlenen vergunningen. Het college is gehouden om de aangevraagde vergunningen con-
form de toepasselijke regelgeving in behandeling te nemen. Voor zover hier niet aan wordt 
voldaan is de Minister bevoegd om zelf besluiten op de aanvragen te nemen. Het college verliest 
daarmee tevens de bevoegdheid om voorschriften te verbinden aan de vergunningen. Een an-
der nadeel is dat de leges in dat geval toekomen aan het Rijk. 
 
Het bovenstaande doet echter niet af aan het feit dat het vaststellen van het bestemmingsplan 
conform het tracébesluit en het verlenen van medewerking door bestuursorganen aan vergun-
ningverlening op de uitvoering van een tracébesluit wettelijke verplichtingen zijn (artikel 13 lid 
10 Tracéwet respectievelijk artikel 20 lid 3 Tracéwet). Daarnaast kan naar de bedoeling van par-
tijen ook in de tussen de Rijksoverheid en de gemeente Ouder-Amstel gesloten 
overeenkomsten gelezen worden dat er voor de gemeenteraad een verplichting bestaat een be-
stemmingsplan conform het Tracébesluit bestaat, omdat de raad zorgvuldigheid jegens derden 
moet betrachten. Ook dient de gemeente procedures met betrekking tot de publiekrechtelijke 
toestemmingen met voortvarendheid te voeren. Het niet vaststellen van het bestemmings-
plan/niet verlenen van vergunningen of het niet voortvarend behandelen van de procedures 
hiertoe, kan dus ook wanprestatie opleveren jegens Rijkswaterstaat. 
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Met betrekking tot het aantal te verwijderen bomen raden wij aan om met Rijkswaterstaat te 
bespreken in hoeverre nog voortschrijdend inzicht te verwachten is ten aanzien van het reste-
rende aantal van 10.000 bomen. Indien dit aantal op dit moment vast ligt, zou de 
omgevingsvergunning met dat maximum kunnen worden verleend zonder wijziging van de aan-
vraag. Conform de tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel gesloten 
overeenkomst ‘Aanvullende Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Weg Schiphol – 
Amsterdam - Almere’ zijn zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Ouder-Amstel gehouden het 
aantal te verwijderen bomen zoveel mogelijk te beperken en te compenseren. Het is dus ook 
een contractuele verplichting het aantal bomen zoveel mogelijk te beperken. 
 
Tenslotte, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Ouder-Amstel 
hebben de mogelijkheid de te nemen besluiten te tekenen ‘onder protest’. Gezien dit eenzijdige 
besluiten zijn, heeft de toevoeging ‘onder protest’ slechts een symbolische waarde. 


