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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 4 maart 2019
Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel
Kenmerk: 11735-4-1174092
Bijlagen:
Provinciaal Inpassingplan Technische ruimten brug Ouderkerk, regels, toelichting verbeelding
1.

Inleiding

Het Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten (PIP) sluit aan op het eerder vastgestelde
inpassingsplan brug Ouderkerk, dat voorziet in de vervanging van de bestaande brug en de
aanpassing van de verkeerskundige situatie van de N522 in de directe omgeving van de brug. Het
PIP is aanvullend opgesteld om de bouw van de brug volgens het uiteindelijke ontwerp mogelijk te
maken.
Het PIP is in goede samenwerking met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en het
Waterschap Amstel Gooi en Vecht tot stand gekomen.
2.

Doelstelling

Het PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel is een aanvulling op het PIP brug
Ouderkerk. Dit laatstgenoemde PIP is op 29 mei 2017 door uw Staten vastgesteld en op
7 februari 2018 onherroepelijk geworden.
Het PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel maakt de bouw van de technische
ruimten mogelijk. Deze ruimten vallen buiten het eerder vastgestelde inpassingsplan en kunnen
ook op basis van de vigerende bestemmingsplannen niet worden gerealiseerd, omdat binnen de
geldende bestemming ‘Water’ geen gebouwen mogen worden gebouwd.
Op grond van de bevoegdheid volgens de WRO 3.1 t/m 3.33 hebben provinciale staten de
bevoegdheid een inpassingsplan vast te stellen.
3.

Financiering, communicatie en (burger)participatie

Het project ‘Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk’ (N522-05) is in de realisatiefase van het
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) opgenomen. Voor de uitvoering hebben uw
Staten een krediet van € 27 miljoen beschikbaar gesteld.
Het project is tevens opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO).
Vanuit het PMO is € 6 miljoen beschikbaar gesteld.
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Bij de totstandkoming van het PIP brug Ouderkerk, zijn bewoners en belanghebbenden op
verschillende wijzen bij het planvormingsproces betrokken geweest. Omdat dit inpassingsplan
slechts een beperkte aanvulling is van het huidige PIP, zijn de bewoners en belanghebbenden bij
het tot stand komen van dit PIP niet in de gelegenheid gesteld in te spreken en zijn ook anderszins
niet betrokken.
Het ontwerp PIP heeft van 22 november tot en met 7 januari ter inzage gelegen. Er is één
zienswijze ingediend. Deze zienswijze is echter buiten de door ons gestelde periode ingediend. Wij
stellen dan ook voor de zienswijze niet ontvankelijk te verklaren.
4.

Proces en procedure

Beroep
Nadat uw Staten het inpassingsplan hebben vastgesteld wordt het besluit en de daarbij behorende
stukken gepubliceerd en gedurende 6 weken ter visie gelegd. Artikel 6:13 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bepaalt dat geen beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter als er
geen zienswijzen naar voren zijn gebracht. Wel beroep kan worden ingesteld tegen het besluit de
zienswijze niet ontvankelijk te verklaren. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep staat open tegen het inpassingsplan brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018
onherroepelijk is geworden.
Voorlopige voorziening
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen tevens de voorzieningenrechter verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen, als onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen
dat vereist. Als een dergelijk verzoek wordt gedaan, wordt het besluit tot vaststelling van het PIP
geschorst tot dat op het verzoek is beslist.
Wat gebeurt er daarna?
Na afloop van de beroepstermijn treedt het inpassingsplan in werking, tenzij er een voorlopige
voorziening is gevraagd.
Als er beroep wordt ingesteld, zal er een gerechtelijke procedure bij de Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State gestart worden. Deze procedure valt onder de Crisis- en
Herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn
op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure
is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De CHW is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.
De provincie is niet verplicht behandeling van deze beroepen bij de Raad van State af te wachten.
Als er voorlopige voorziening is gevraagd treedt het PIP niet in werking.
Nadat het inpassingsplan in werking is getreden, wordt de omgevingsvergunning die nodig is voor
de bouw van de brug, aangevraagd. Medio september kan dan gestart worden met de bouw van de
brug; de oplevering is medio 2021 voorzien.
5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. Nr. 1173504/1174092

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 29 januari 2019;
gelet op het belang van de vervanging van de Brug Ouderkerk;
gelet op artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 en
hoofdstuk 3 van het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1 .1 lid 1 sub a van de Crisis- en Herstelwet,
artikel 3.1 van bijlage 1 behorend bij de Crisis- en Herstelwet, en artikel 11 van het Besluit
uitvoering Crisis- en herstelwet;
overwegende dat het ontwerp-inpassingsplan Technische ruimten Brug Ouderkerk aan de Amstel
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van 20 november tot en met 7 januari 2018 gedurende een periode
van ruim zes weken ter inzage heeft gelegen;
dat er gedurende deze periode van terinzagelegging één zienswijze is ingediend;
dat deze zienswijze buiten de gestelde termijn en dus te laat ontvangen is;
dat het voorliggende project Brug Ouderkerk, valt onder bijlage I van de Crisis- en Herstelwet,
zodat de afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing is. Voor de
beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor appellanten niet mogelijk is een
pro-forma beroepschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om binnen de beroepstermijn, de
gronden van hun beroep in te dienen;

besluiten:

1.

De ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren;

2.

Het Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten Brug Ouderkerk aan de Amstel bestaande
uit regels en verbeelding, de bijbehorende toelichting, bijbehorende rapporten en
onderzoeken, vast te stellen;

3.

Het Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten Brug Ouderkerk aan de Amstel ter visie te
leggen gedurende zes weken, vanaf 14 maart 2019.

Haarlem,
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Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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