
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inleiding & achtergrond 

Op 19 juli 2018 is in de projectgroep Herijking Investeringsbesluit (HIB) de notitie ‘Juridisch-

planologisch instrumentarium Buiksloterham’ voorgelegd en besproken. De notitie beschrijft de 

situatie en kenmerken van het projectgebied Buiksloterham, de stand van de ruimtelijke 

visieontwikkeling in het kader van de Herijking Investeringsbesluit (HIB) en benoemt een aantal 

overwegingen die relevant zijn bij het bepalen van een juridisch-planologische voorkeurstrategie. 

Daarbij is een voorkeur voor het behoud van het huidige planologisch-juridisch kader tot in ieder 

geval na de vaststelling van de HIB als uitgangspunt genomen. Na verwerking van opmerkingen is 

een bijgestelde versie opgesteld op 23 augustus 2018. Deze bijgestelde notitie is ter oriëntatie op 

een second opinion voorgelegd en besproken met Selma van Velsen (zelfstandig adviseur, docent 

en auteur omgevingsrecht) op 30 augustus 2018, waarbij vanuit projectteam Buiksloterham 

Marian, Steenhagen, Melanie Staal en ikzelf waren vertegenwoordigd. Van deze verkennende 

bespreking heb ik verslag gedaan in een vervolgnotitie, die in de projectgroep HIB van 27 

september 2018 is geagendeerd. Voor de inhoud van deze notities verwijs naar de eerder in de 

projectgroep HIB verspreide exemplaren, die ik volledigheidshalve nogmaals als bijlagen hierbij 

meestuur. In deze notitie zijn de belangrijkste besluiten op een rij gezet en wordt na een laatste 

review in de projectgroep HIB op dinsdag 26 februari door het kernteam HIB ter vaststelling 

aangeboden.   

 

Tot nu toe heeft de projectgroep HIB kennis genomen van de voorkeurstrategie om voorlopig niet 

te starten met een integrale herziening van het bestemmingsplan. Ook zijn mogelijke keuzes ten 

aanzien van ten gevolge daarvan te treffen maatregelen, vervolgacties en relevante overwegingen 

daarbij voorgelegd en zijn voor- en nadelen geconstateerd en benoemd. De voordelen om in ieder 

geval nu nog niet met een integrale herziening van het bestemmingsplan te starten waren 

doorslaggevend. Dat betekent dat thans wordt uitgegaan van de strategie, waarbij in dit stadium 

van de HIB niet tegelijkertijd een integrale herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid, 

maar de beslissing daarover pas zal plaatsvinden nadat de gemeenteraad de HIB begin 2020 heeft 

vastgesteld. Belangrijke overweging is dat na vaststelling van de HIB tevens een breed gedragen 
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ruimtelijke visie op Buiksloterham beschikbaar is. Daarnaast wordt als groot voordeel gezien dat 

dat op dat moment meer kennis en ervaring beschikbaar is over de inhoud en 

toepassingsmogelijkheden van de Omgevingswet. 

 

Over de aan dit uitgangspunt verbonden consequenties, vervolgacties en nevenmaatregelen, die 

de voorkeurstrategie compleet moeten maken, moet de projectgroep HIB nog beslissende keuzes 

maken. Onderstaand nog eens de opsomming, waarbij de projectgroep per onderdeel wordt 

gevraagd of zij daarmee kan instemmen met de geformuleerde besluiten.  

 

1. Integrale herziening bestemmingsplan Buiksloterham na vaststelling HIB 

Zie voor de overweging hierboven. Voorlopig kan het huidige bestemmingsplan, inclusief 

partiele herzieningen, dat nog over enige planologische restruimte en flexibiliteit 

beschikt, als toetsingskader dienen. Bij afwijkende initiatieven kan het (ontwerp) HIB als 

aanvullend beleidskader richting en sturing geven (zie hierna). Het huidige juridisch-

planologische kader, dat grotendeels nog uit analoge plannen bestaat, wordt intussen wel 

technisch (niet inhoudelijk) herzien tot één digitaal en interactief bestemmingsplan. Dat 

levert voor de tijd dat nog met dit kader intern en extern gewerkt moet worden, naar 

verwachting verbeterd gebruiksgemak op (zie ook hierna).  

 

Besluit: Het huidige bestemmingsplan Buiksloterham 2009, inclusief partiële 

herzieningen, is en blijft ook na vaststelling HIB het toetsingskader. Het huidige juridisch-

planologische kader wordt technisch (niet inhoudelijk) herzien tot één digitaal en 

interactief bestemmingsplan. 

  

2. Afzonderlijke afwijkingsbesluiten voor afwijken bestemmingsplan 

Besluit: Zolang er geen integrale herziening van het bestemmingsplan Buiksloterham is 

vastgesteld, worden afwijkende aanvragen - mits passend in de HIB en in 

overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening - gefaciliteerd via afzonderlijk 

onderbouwde Wabo-afwijkingsbesluiten, postzegelbestemmingsplannen of partiële 

planherzieningen. Om deze procedures efficiënt en soepel te laten verlopen moet de 

projectorganisatie hierop afgestemd worden, waarbij van belang is dat afdeling 

Vergunningen stadsdeel Noord hierin vertegenwoordigd is.  

 

3. Spelregels HIB 

Besluit: De HIB bevat ‘spelregels’, die bij afwijking van het bestemmingsplan naast de toets 

aan een goede ruimtelijke ordening, kan worden gehanteerd als beoordelingskader en als 

sturingsmiddel om actuele ambities te verwezenlijken. De spelregels worden zowel bij 

binnenplanse als buitenplanse afwijkingsbesluiten in de afweging betrokken. De opzet en 

inhoud van de spelregels bepalen hoe - als belangrijk handvat in de periode dat er nog 

geen nieuw actueel bestemmingsplankader is - aan het gewenste eindbeeld vorm wordt 

gegeven. De spelregelkaart en spelregels zijn nog in wording en worden apart in de 

projectgroep HIB behandeld, beoordeeld en vastgesteld en opgenomen in de 

investeringsnota.  
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4. Interpretatie binnenplanse afwijkingsregelingen in huidig bestemmingsplan  

In het kader van de HIB kan onder de noemer van spelregels oa ook worden meegenomen 

een verduidelijking van de interpretatie van de bestaande binnenplanse regelingen voor 

afwijking van maximum woon% en fsi. 

a. Er bestaat na divers overleg binnen het projectteam Buiksloterham en met 

stadsdeel inmiddels geen verschil van mening meer over dat er wat betreft 

woon% slechts met andere percelen uitgewisseld kan worden, die zich binnen 

hetzelfde bestemmingsvlak bevinden (ipv binnen het hele plangebied 

Buiksloterham), zie bijgevoegde nottitie ‘interpretatie huidig BP woonpercentage 

en fsi’ dd. 14 juni 2018. Ook is er inmiddels geen verschil van mening meer over 

dat het bij fsi gaat om het uitwisselen van fsi tussen ‘aaneengesloten’ percelen, 

waarbij dat onder voorwaarden ook over meerdere bestemmingsvlakken kan 

plaatsvinden, waarbij dan het maximum van betreffend bestemmingsvlak voor 

zich daar bevindende percelen leidend is.  

 

Besluit: Geen aparte spelregel hierover op te nemen in het HIB. Instemmen met 

bovenstaande interpretatie van de binnenplanse regelingen voor afwijken van 

maximum fsi en maximum woon%. Besluit door projectteam Buiksloterham 

alsmede door het stadsdeel afdeling vergunningen te laten bekrachtigen.  

 

b. Wel is er een verschil  geconstateerd in de binnenplanse afwijkingsregeling voor 

woon%. Itt bij fsi geldt bij woon% namelijk dat na binnenplanse afwijking, waarbij 

woon% is uitgewisseld met een perceel (of percelen) waar op dat moment alleen 

niet-wonen plaatsvindt, het perceel dat woon% geleverd heeft wel zijn directe 

recht op het voor dat bestemmingsvlak aangegeven woon% behoudt. En 

vervolgens alsnog het direct toegestane maximum woon% op zijn perceel kan 

realiseren, waardoor er uiteindelijk in het betreffende bestemmingsvlak veel 

meer wonen wordt gerealiseerd dan oorspronkelijk voor dat bestemmingsplan is 

beoogd en vastgelegd en waardoor bovendien ook veel meer wonen tot stand 

komt irt tot niet-wonen. Bij de fsi regeling is dat in de binnenplanse 

afwijkingsregeling geblokkeerd, door het bepaalde in art. 4.4.onder b van de 

planvoorschriften. Daarin is bepaald dat nadat ontheffing voor een hogere fsi 

(voor het middelen van fsi over meerdere aaneengesloten percelen cf. art. 4.4. 

onder a) is verleend, de onder art. 4.2 onder e genoemde maxima voor alle bij de 

ontheffing betrokken percelen gezamenlijk geldt. Voordeel hiervan is dat het 

oorspronkelijk bedachte maximum fsi niet wordt overschreden, maar wel anders 

over meerdere percelen kan worden verdeeld. Echter, anders dan bij woon% 

levert bij ontheffing voor een hogere fsi een (of meer) daarbij betrokken perceel 

wel (een deel van) het aan hem direct toegekende rechten in ten gunste van het 

profiterende perceel. Aandacht verdient dat als van verschillende eigenaren 

sprake is , vooraf overeenstemming tussen de eigenaren is vereist en onevenredig 

nadeel moet worden voorkomen. Veelal zal er financieel gecompenseerd moeten 

worden. In ieder geval zal een aanvrager, die om toepassing van art. 4.4 onder a 

wordt verzocht, vanwege reëel planschaderisico voor de gemeente, zijn aanvraag 

moeten worden voorzien van een planschaderisicoanalyse en zal hij met het 
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vergunningverlenend gezag een planschadeovereenkomst moeten sluiten.  

Een dergelijke regeling die voorkomt dat er in een bestemmingsvlak een veel 

groter woon% ontstaat dan oorspronkelijk voor het gehele bestemmingsvlak is 

voorzien, zou voor de ontheffingsregeling voor woon% ook wenselijk kunnen zijn. 

Het  gelijktrekken van de binnenplanse afwijkingsregeling voor afwijken woon% 

met de van de fsi kan echter uitsluitend via een planherziening. Bedacht moet dan 

worden hoe de afwijkingsregeling voor afwijken woon% er dan idealiter uit moet 

zien en tot welk effect dat moet leiden. Dat is een vraag die vanuit stedenbouw 

beantwoord moet worden alvorens een planherziening kan worden voorbereid.  

 

Besluit: Te zijner tijd kan dit bij de voorbereiding van een integrale planherziening 

nader worden onderzocht en kan in dat verband worden overwogen of het 

wenselijk is de binnenplanse afwijkingsregeling voor woon% aan te passen. 

 

5. Onderzoeken op de plank 

Besluit: In het kader van de HIB (fase 3 Plaberum product) worden waar nodig actuele 

onderzoeken uitgevoerd.  

 

Deze zijn bij afwijkende initiatieven tevens als algemene basis beschikbaar voor de 

benodigde ruimtelijke onderbouwing. Met deze actuele onderzoeken ‘op de plank’ zijn 

deze ook beschikbaar voor het moment dat nieuwe initiatieven gebruik maken van het 

bestaande MER en een actuele aanvulling daarop nodig  is. En, als het bestaande MER 

uiteindelijk niet meer voldoet, leveren de onderzoeken actuele basis voor een eventuele 

m.e.r.-beoordeling (zie hierna). 

 

6. MER/m.e.r.-beoordeling goed op voorbereid 

Zolang de destijds voor het huidige bestemmingsplan op uitvoerbaarheid onderzochte 

planologische ruimte nog niet is opgebruikt kan in ieder geval nog van het bestaande MER 

gebruikgemaakt worden, met aanvulling daar waar oude onderzoeken niet actueel meer 

zijn. Onzeker is het moment waarop een m.e.r.-beoordelingsplicht voor heel 

Buiksloterham zou kunnen ontstaan, omdat een gemeentelijk of particulier initiatief als 

‘eerste ruimtelijke besluit’ kan worden opgevat.  

 

Besluit: In het kader van de HIB benodigde onderzoeken (fase 3 product volgens Plaberum 

op bestemmingsplanniveau) actualiseren. Deze opgestelde onderzoeken liggen ‘op de 

plank’ klaar En  bieden een goede basis om, zodra dat nodig is, relatief snel een m.e.r.-

beoordeling op te kunnen stellen.  

 

7. On hold-principe bij afwijkende initiatieven  

Tijdens de voorbereiding van de HIB worden alle initiatieven en aanvragen, die niet binnen 

het huidige bestemmingsplan rechtstreeks kunnen worden gefaciliteerd, ‘on hold’ gezet.  

a. Dat geldt voor alle initiatieven die alleen via binnenplanse of via buitenplanse 

afwijking gefaciliteerd kunnen worden. (zie ook maatwerk 7.d)  

b. Dat houdt concreet in dat initiatieven worden afgehouden (door ieder die wordt 

benaderd) en dat bij formele aanvragen aanvragers (door Vergunningen 
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stadsdeel Noord) zo goed als het gaat ertoe bewogen worden hun aanvraag in te 

trekken. De projectgroep BSH en afdeling vergunningen van Noord proberen op 

die wijze aan de voorkant al te zorgen dat partijen geen omgevingsaanvraag 

indienen, door bij vragen/contact met projectgroep of met vergunningen duidelijk 

te maken dat er geen afwijkingen op het bestemmingplan zullen worden 

gehonoreerd de komende tijd. Vergunningen zal bij vragen/contact met 

initiatiefnemers in Buiksloterham de initiatiefnemers doorsturen naar de 

projectgroep. 

c. Initiatiefnemers en aanvragers worden door het projectteam Buiksloterham 

uitgenodigd voor een gesprek om hun ideeën met de gemeente te delen (als 

verlengde participatie HIB).  

d. Opmerking verdient dat juridisch gezien niet kan worden tegengehouden dat een 

initiatiefnemer toch een aanvraag indient, maar de kans daarop wordt met deze 

afspraken toch kleiner. Komt toch een formele aanvraag binnen, dan zal vanuit 

juridisch oogpunt deze aanvraag op alle relevante aspecten en belangen bekeken 

moeten worden en zal een afwijzing (net als een toewijzing) goed gem0tiveerd 

moeten worden. In voorkomende gevallen kan dit er mogelijk toe leiden dat er 

geen harde grond is om een aanvraag tegen te houden en af te wijzen. In zo’n 

uitzonderingsgeval is maatwerk nodig.  

e. Uitzonderingen op het ‘on hold’ principe zijn de al langer lopende initiatieven van: 

Bureau Amsterdam ihkv Europan in Papaverhoek en De Berg Investments op 

kavel 1.. 

 

Besluit: Instemmen en uitvoeren van  het bovenbeschreven on hold-principe en 

toepassingsregels totdat het college van B&W heeft ingestemd met de vrijgave voor 

inspraak van het concept Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham en heeft 

ingestemd om vooruitlopend op de vaststelling door de gemeenteraad al mee te 

werken aan afwijkingsbesluiten die in overeenstemming zijn met het concept 

Herijking Investeringsbesluit. 

 

8. Scenario’s tender kavel 19 

a. Bij ontwikkeling met een tender in één keer is een afwijking van het 

bestemmingsplan nodig (hogere fsi). Bedacht was dat de gemeente zelf een 

aanvraag voor buitenplanse afwijking doet en daarmee de basis voor een tender 

levert. Onderbouwing om dit vooruitlopend op HIB te faciliteren is lastig vanwege 

het ‘on hold’-principe. 

b. Bij ontwikkeling in delen met meerdere tenders, kunnen de eerste delen binnen 

het bestaande bestemmingsplan gerealiseerd worden en deeltenders daarop 

gebaseerd worden. Op het tijdstip dat het laatste deel (delen) aan bod is, is het 

HIB ver genoeg gevorderd om vooruitlopend daarop een afwijkingsbesluit te 

nemen en de laatste tender op dat afwijkingsbesluit te baseren.  

 

Besluit: scenario’s voor nu ter kennisgeving aan te nemen en dit mee te nemen bij de 

vaststelling van de uitgangspunten tender kavel 19.  
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9. Gevolgen uitstel integrale herziening voor het exploitatieplan 

Onder punt 1 en 2 is de strategie beschreven om het huidige juridisch-planologische kader 

niet integraal te herzien maar te werken met afwijkingen mits passend in de HIB en in 

overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. In deze notitie zijn de 

consequenties van deze strategie voor het exploitatieplan niet beschreven. Daarvoor is 

destijds een aparte notitie opgesteld en besproken in de werkgroep exploitatieplan. De 

conclusie is dat er geen noemenswaardige negatieve gevolgen zijn.  

 

10. Bekrachtigen besluiten door projectteam BSH en stadsdeel afdeling vergunning 

Besluit: De besluiten in deze notitie te laten bekrachtigen door projectteam Buiksloterham 

alsmede door het stadsdeel afdeling vergunningen.  

 


