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De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, ver-

leend op 25 november 2016 aan M.J. de Nijs Project III B.V. voor het project afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een appartementengebouw met 103 wonin-

gen en bergingen op van der Hooplaan 241 te Amstelveen. 

 

Het gebruiken van gronden of bouwwerken 

 

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een be-

heersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbe-

reidingsbesluit. 

 

1. Voorschriften 

De volgende voorschriften zijn van toepassing: 

Het bouwwerk moet worden uitgevoerd en gebruikt overeenkomstig de bij dit besluit 

behorende gewaarmerkte stukken. 

 

2. Overwegingen 

 

Bij het nemen van dit besluit hebben wij overwogen dat: 

 de aanvraag voldoende gegevens bevat om deze te kunnen beoordelen en deze 

dan ook ontvankelijk is; 

 het perceel is gelegen in Amstelveen Midden West, en heeft hierin de bestemming 

‘Kantoor’, zoals bedoeld in artikel 11 van het bestemmingsplan; 

 de aanvraag een woongebouw betreft en de omliggende gronden voorzien in par-

keervoorzieningen ten behoeve van dit woongebouw; 

 het bouwplan dan ook niet voldoet aan de voorschriften van het vigerende be-

stemmingsplan; 

 De bevoegdheid voor het verlenen van de vergunning bij de Raad ligt; 

 Voor onderliggende aanvraag heeft de gemeenteraad op PM een startnotitie goed-

gekeurd; 

 De bevoegdheid voor het verlenen van onderliggende aanvraag daardoor bij het 

college ligt; 

 Voor zover de aanvraag betrekking heeft op genoemde activiteit niet in kan deze in 

onderliggend geval slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met 

een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimte-

lijke onderbouwing bevat; 

 Gelet op  bijgaande ruimtelijke onderbouwing hieraan voldaan wordt; 

 Voor onderliggend bouwplan middels een uitgebreide procedure voor de omge-

vingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan; 

 Geen exploitatieplan wordt vastgesteld omdat het wettelijk kostenverhaal van de 

kosten van grondexploitatie geregeld is door middel van gesloten overeenkomsten; 

 Er voor onderliggende aanvraag tevens een ontheffing van Hogere Grens Waarden 

nodig is omdat de geluidbelasting op de gevel de maximale grenswaarden over-

schrijdt; 

 De gevraagde ontheffing ook wordt verleend; 

 Van 12 oktober 2016 tot en met 23 november 2016 het ontwerpbesluit ter inzage 

heeft gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen; 

 Hiervan is geen gebruik van is gemaakt; 

 De aanvrager een aanvraag om omgevingsvergunning om 1e fase heeft aange-

vraagd; 

 De aanvrager verzocht heeft de aanvraag te behandelen als een niet gefaseerde 

aanvraag; 
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 Gelet op het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend en er voor andere activitei-

ten nog altijd een afzonderlijke vergunning aangevraagd moet worden, hierdoor 

geen rechtsmogelijkheden worden geschaad, er geen belemmering bestaat met dit 

verzoek in te stemmen; 

 Gelet op voorgaande vergunning kan worden verleend voor de gevraagde vergun-

ning. 

 


