
Provinciaal 
inpassingsplan  
brug Ouderkerk
Wat is het en op welke momenten 
kunt u reageren?



De provincie Noord-Holland bouwt in samenwerking met de gemeenten 

Ouder-Amstel en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam een nieuwe 

brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel. Dit is nodig omdat de 

brug technisch en verkeerskundig aan vervanging toe is. De werk zaam-

heden staan gepland in 2018.

De ruimtelijke inpassing en bestemming van de nieuwe brug Ouderkerk 

worden vastgelegd in een bestemmingsplan op provinciaal niveau, een 

zogeheten provinciaal inpassingsplan. Een inpassingsplan bestaat uit een 

verbeelding (plankaart), regels en een toelichting die betrekking hebben 

op de definitieve (permanente) situatie. De tijdelijke situatie, zoals die 

bestaat tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe brug, is hierin dus niet 

opgenomen. Op het inpassingsplan zijn inspraakmogelijkheden.

Concept ontwerp-inpassingsplan
Voorafgaande aan de wettelijke voorbereidingsprocedure voor het inpassingsplan 

wordt een concept ontwerp-inpassingsplan gepresenteerd. Dit concept wordt niet 

ter inzage gelegd, maar is bedoeld om belanghebbenden vooraf te kunnen 

informeren over het toekomstig vast te stellen plan. Hiervoor wordt een 

informatiebijeenkomst georganiseerd, waar u een reactie kunt geven op het 

concept. De reacties worden betrokken bij de vaststelling van het ontwerp-

inpassingsplan.

Ontwerp-inpassingsplan
Met de vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan door Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland start de wettelijke procedure. Het ontwerp wordt zes weken ter 



inzage gelegd. In deze periode kunt u een formele zienswijze indienen. Na de 

behandeling en beantwoording van de zienswijzen stellen Provinciale Staten (PS) 

van Noord-Holland een definitief inpassingsplan vast.

Definitief inpassingsplan
Als u het niet eens bent met het definitieve inpassingsplan, heeft u de mogelijkheid 

beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook 

hiervoor geldt een termijn van zes weken na publicatie van het besluit tot 

vaststelling. Een voorwaarde voor het instellen van beroep is dat u een zienswijze 

heeft ingediend op het ontwerp-inpassingsplan en dat u belanghebbende bent.

Na afloop van de beroepstermijn treedt het inpassingsplan in werking, tenzij een 

verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in 

werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Bekendmakingen
De terinzageleggingen van het ontwerp-inpassingsplan en definitieve 

inpassingsplan worden bekend gemaakt via diverse kanalen, onder andere via 

advertenties in de Staatscourant, huis-aan-huisbladen in de gemeenten Ouder-

Amstel en Amstelveen en op de websites van de provincie en de gemeenten. De 

stukken worden zowel digitaal als in papieren versie beschikbaar gesteld. 

Omgevingsvergunning
Om de werkzaamheden aan de nieuwe brug daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, 

is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning wordt verleend door de 

gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. Op een omgevings vergunning kan 

bezwaar worden gemaakt en er kan beroep worden ingesteld. De (voorgenomen) 

omgevingsvergunning wordt bekend gemaakt door de gemeenten en vormt een 

apart besluitvormingstraject.
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Meer informatie
Als u vragen heeft over het inpassingsplan voor de brug Ouderkerk, kunt u contact 

opnemen met het provinciaal Servicepunt via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) 

of per e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl. 

Verdere informatie over de vervanging van de brug Ouderkerk vindt u op  

www.noord-holland.nl/brugouderkerk

http://www.noord-holland.nl/brugouderkerk

