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Gevraagde beslissing 
Het bestemmingsplan Stammerdijk 40 met de identificatiecode NILIMR0.0384.BPStammerdijk40-

 

VG01, zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vast te stellen. 

Relevante achtergrondinformatie 
Voorgeschiedenis  

De oorspronkelijke tuinen achter Stammerdijk 40, 41 en 42 zijn relatief klein, zeker voor het 
buitengebied. De tuin van Stammerdijk 41 is in het verleden al eens uitgebreid. In het huidige 
bestemmingsplan is deze positief bestemd en heeft de bestemming "Wonen" gekregen. 

Op 10 juli 2018 heeft het college akkoord gegeven op het principeverzoek betreffende het 
wijzigen van de bestemming van een perceel (G425) van "Natuur-Weiland" naar "Wonen" ten 
behoeve van het uitbreiden van de tuin aan de Stammerdijk 40. 

Op 5 maart 2019 is het voorontwerp bestemmingsplan Stammerdijk 40 vrijgegeven voor 
inspraak en vooroverleg. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 29 maart tot en met 9 
mei 2019 ter inzage gelegen en is op 11 april 2019 informatief in de gemeenteraad 
besproken. 

Op 3 september 2019 is het ontwerp bestemmingsplan door het college vrijgegeven. De raad 
is hierover schriftelijke geïnformeerd. 

Concrete aanleiding  
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 4 oktober tot en met 14 november 2019 ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 

Toelichting 
Inhoud van de voordracht 

Korte inhoud ontwerp bestemmingsplan Stammerdijk 40 
Recentelijk heeft de aanvrager een deel (401 m2) van het weilandperceel achter haar woning 
aangekocht. Zij had dit deel van het perceel al in bruikleen om haar gastank op een veilige 
afstand van de woning te kunnen plaatsen. Zij heeft nu de wens, mede gezien de beperkte 
gebruiksmogelijkheden van haar huidige tuin (extra verslechterd door een uitbouw aan de 
naastliggende woning), dit deel van het perceel als tuin te kunnen gebruiken en inrichten. 

Het betreffende perceel waarop het verzoek betrekking heeft, heeft de bestemming "Natuur-
Weiland". Binnen de bestemming "Natuur-Weiland" is het aanleggen van een tuin niet 



Perceel waarop het 
verzoek betrekking heeft 

Reeds uitgebreide 
tuin nummer 41 

toegestaan. Tevens gelden de dubbelbestemmingen "Waarde — Archeologie 3" en 
"Waterstaat — Waterkering". 

De gevraagde woonbestemming maakt het conform bestemmingsplan mogelijk om het 
perceel in te richten als tuin, tevens wordt het onderdeel van het achtererf. Hierdoor kan 
maximaal 50 m2  van het perceel bebouwd worden (alleen indien de erfbebouwing op het 
bestaande erf verwijderd wordt, aangezien de maximaal 50 m2  voor zowel het bestaande 
woonperceel als het toe te voegen perceel gaat gelden). Het is niet mogelijk er ook (een deel 
van) een woning te bouwen, het bouwvlak blijft op de oorspronkelijke plaats liggen waar de 
woning staat. 

De tuin van de naastliggende woning (nummer 41) is in 2013 al als "Wonen" bestemd. Ook 
lopen de woonbestemmingen van nummer 39 en 43 reeds verder naar achteren toe. 

Ruimtelijk gezien heeft het toekennen van de bestemming "Wonen" weinig invloed op het 
beleidsdoel de strook langs de Stammerdijk open te houden, aangezien dit perceel geheel 
ingeklemd ligt tussen bebouwde/te bebouwen delen. 

Gebruik van het betreffende perceel als tuin is niet in strijd met de in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening opgenomen Bufferzone; dit is ook ambtelijk bevestigd door provincie 
Noord-Holland. Ook niet als er enige erfbebouwing komt. 

De toelichting bij het bestemmingsplan Stammerdijk 40 geeft een goede onderbouwing dat 
bij het toekennen van de bestemming "Wonen" geen sprake is van strijd met een goede 
ruimtelijke ordening. 



Argumenten en keuzemogelijkheden  
Er zijn geen zienswijzen ontvangen op het ontwerp bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 
kan ongewijzigd (ten opzichte van het ontwerp) worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

Gevolgen en risico's 
Financieel  
Voor het in behandeling nemen van een bestemmingsplan op aanvraag worden leges 
berekend. 

Juridisch  
Met de initiatiefnemer is een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. 
Het vastgestelde bestemmingsplan zal zes weken ter inzage liggen; binnen deze termijn 
bestaat de mogelijkheid van beroep/verzoek voorlopige voorziening bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep kan worden ingesteld door een 
belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van  Diemen  naar voren heeft 
gebracht (in dit geval niet van toepassing) of een belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijze niet in staat is geweest tot het indienen van een zienswijze. Het 
bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn of, als om voorlopige 
voorziening is verzocht, op moment dat op dat verzoek is beslist. 

Andere risico's?  
Niet van toepassing 

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? 
Na vaststelling van het bestemmingsplan kan het deel van het weiland waarvoor dit 
bestemmingsplan geldt, als tuin in gebruik genomen worden. 

Adviesraden  
Niet van toepassing 

Opmerkingen over de uitvoering 
Communicatie  

• Het vaststellen van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt via het DiemerNieuws 
en de Staatscourant. 

• Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op ruimtelijkplannen.nlgeplaatst. 
• De initiatiefnemer wordt geïnformeerd over het raadsbesluit. 

Projectmatig 
Niet van toepassing 

Bijlagen 
Bestemmingsplan Stammerdijk 40 - Toelichting 
Bestemmingsplan Stammerdijk 40 - Bijlage bij toelichting 
Bestemmingsplan Stammerdijk 40 - Regels 
Bestemmingsplan Stammerdijk 40 - Verbeelding 

Burgemeester en wethouders van  Diemen, 
de secretaris, de burgemeester, 
J.D. de Kort E. Boog 



0 —  CI Raadsvergadering dd. 

De voorzitter, 

C)  Voor kennisgeving aangenomer  

• Zonder hoofdslijke stemming i:254us besloten 

Geen acties gevraagd. 
Met algemene stemmen aangenomen. 

Gemeente 

Diemen 
Raadsbesluit 

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Stammerdijk 40 

20-05 

De gemeenteraad van  Diemen  in vergadering bijeen, 

Gelet op de voordracht van het college d.d. 3 december 2019 

Overwegende 

dat het ontwerp bestemmingsplan Stammerdijk 40 van 4 oktober tot en met 14 november 2019 voor 
een ieder ter inzage heeft gelegen; 

dat van de ter inzage legging tevoren op de gebruikelijke wijze openbare kennis is gegeven; 

dat op het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijzen zijn ontvangen; 

dat het bestemmingsplan derhalve ongewijzigd kan worden vastgesteld; 

Gelet op 
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 

Besluit 
Het bestemmingsplan Stammerdijk 40 met de identificatiecode NL. IMR0.0384.BPStammerdijk40-

 

VG01, zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vast te stellen. 

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2020, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



