
Geachte leden van de stadsdeelcommissie,

Op 28 januari heb ik toegezegd u zo snel als mogelijk nader te informeren over de situatie aan het 
Van Bossepad, zoals toegelicht door de inspreker in de stadsdeelcommissiebijeenkomst. De 
inspreker constateert overtredingen bij de bouw van de bungalows grenzend aan haar perceel. Op 
24 februari heb ik u laten weten dat het meer tijd vergt om het dossier compleet te maken. Wel 
zijn we al enige tijd in contact met de inspreker over een bezoek ter plaatse. Dit bezoek is echter 
uitgesteld tot 23 april vanwege de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te 
beperken. Aangezien de maatregelen nog even voortduren, heb ik op 23 april telefonisch contact 
met de inspreker. Ik ben alleen langs geweest om de situatie ter plaatse te bekijken. Ik heb 
onderstaande antwoorden op haar vragen ter voorbereiding op het gesprek, met haar gedeeld. 
Daar wil ik u middels deze memo over informeren.

Woningbouw aan het Van Bossepad
Op het perceel waar nu gebouwd wordt, stonden enkele loodsen, waar illegaal gebruik van werd 
gemaakt. Dat zorgde voor veel overlast. Het toenmalig stadsdeelbestuur heeft na overleg met de 
omgeving besloten om hier woningbouw mogelijk te maken. In 2009 is daarvoor een 
omgevingsvergunning verleend en in 2009 is ook in het bestemmingsplan de bestemming 
gewijzigd naar ‘Wonen’. Het heeft echter lang geduurd voordat de ontwikkelaar ook daadwerkelijk 
is gestart met de bouw van de woningen. 

Bezwaren inspreker
De inspreker constateert overtredingen bij de bouw van de bungalows grenzend aan haar perceel. 
Ze geeft aan dat ze hierover in 2009 afspraken heeft gemaakt met toenmalig stadsdeelwethouder 
Dirk de Jager en de ontwikkelaar en dat deze afspraken niet opgevolgd worden. Ze heeft op 26 
november 2019  een handhavingsverzoek ingediend omdat er niet conform de 
omgevingsvergunning is gebouwd, er sprake is van overlast, schade, lichtbeneming en 
waardeverlies van haar eigendom. Deze hebben wij afgewezen op 6 december 2019 vanwege het 
niet overtreden van de regelgeving. Daarop heeft ze bezwaar gemaakt op 13 januari 2020. De 
onderbouwing van haar bezwaarschrift heeft ons nieuwe informatie gegeven die aanleiding is om 
het handhavingsverzoek opnieuw te beoordelen. 

Legalisatieonderzoek 
Naar aanleiding van het handhavingsverzoek hebben wij overtredingen geconstateerd en zijn 
wettelijk verplicht om bij handhaven eerst te onderzoeken of legalisatie mogelijk is. Op 27 januari 
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zijn wij daarom een legalisatieonderzoek gestart. Middels foto’s van de overtredingen is dat 
onderzoek uitgevoerd en afgerond op 7 april. De uitkomst daarvan is dat het bouwwerk deels 
gelegaliseerd kan worden zonder aanpassing en deels met een aanpassing. De vervolgstap daarin 
zou zijn dat we de ontwikkelaar wijzen op de overtredingen en vragen om aanvullende informatie 
(tekeningen) van het gerealiseerde bouwwerk. Op basis van de tekeningen én de vereiste 
aanpassingen dient er een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd te worden door de 
ontwikkelaar die getoetst zal worden aan regelgeving en wetgeving. Tegen het verlenen of 
weigeren van de omgevingsvergunning  daarop zou opnieuw bezwaar en beroep mogelijk zijn 
door de inspreker en andere belanghebbenden. 

Echter op 2 april 2020 heeft de ontwikkelaar zelf een vergunningsaanvraag ingediend voor 
legalisatie van de onderdelen die hij zonder vergunning heeft gebouwd. De aanvraag is op dit 
moment nog incompleet. Wij hebben hem om aanvullingen gevraagd. Zodra die binnen zijn, 
wordt de aanvraag beoordeeld. 

Wij staken ons legalisatie onderzoek en gaan verder met deze vergunningsaanvraag. Hierbij zullen 
we de uitkomsten uit het legalisatieonderzoek gebruiken, in combinatie met de volledige 
informatie uit de tekeningen die de ontwikkelaar ons verstrekt van het gerealiseerde bouwwerk. 
Op basis van de tekeningen én de vereiste aanpassingen wordt dan over een nieuwe vergunning 
besloten. Daarop is opnieuw bezwaar en beroep mogelijk door de inspreker en andere 
belanghebbenden. 

De overtredingen
Hieronder ga ik in op de overtredingen die de inspreker constateerde en waarover zij op 28 januari 
insprak tijdens de stadsdeelcommissiebijeenkomst:

1.       De woningen wijken in omvang sterk af van de vergunning
De bouwvergunning kan niet door het stadsdeel worden verstrekt. Hetgeen nu is/wordt gebouwd 
verschilt in ieder geval op 2 belangrijke en in het oog springende punten Als bijlage treft u de 
bouwtekening, gewaarmerkt S250-01, aan. 
         De bungalows zijn bijna 3,90 meter hoog (zie bijgevoegde afbeeldingen opmeten tuin en 2008-6-

25_bewonersbrief-woningen-fietsenstalling, 2008-10-27_verslag-bespreking-Van-Bossepad, 
2008-12-11_goedkeuring-bouwplan-van Bossepad )

         De bungalow loopt aan de linker- en rechterzijde op de begane grond verder door. De kopgevels 
lopen door tot de rand van de kelderbak, hoewel op de vergunde bouwtekening aan beide zijden 
glas in het plafond van dat deel van de kelder is ingetekend.

De bouwhoogte is de kern van de kwestie: de afspraken waarvan zij aangeeft dat die destijds zijn 
gemaakt  met haar, de bestuurder en de ontwikkelaar (maximaal 3.00 meter), is niet doorgevoerd 
bij de wijziging van de bestemming naar wonen in 2009. In het bestemmingsplan is een 
bouwhoogte tot 4.00 m. mogelijk. De bouwvergunning is verleend voor 3.20 meter Ik heb na de 
opmerkingen van de inspreekster hierover nogmaals de hoogte laten beoordelen en daaruit blijkt 
dat de ontwikkelaar– in strijd met de vergunning - een hogere bouwhoogte heeft gerealiseerd. 
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Voor het legalisatieonderzoek mogen wij slechts toetsen aan het bestemmingsplan en daaruit 
blijkt dat een bouwhoogte tot 4.00 is toegestaan. 

De twee aanbouwen zijn aan de linkerzijde en rechterzijde van het bouwblok gerealiseerd. Deze 
zijn gerealiseerd op de vergunde kelderbakken. De uitbouwen op beide kopgevels waren 
aanvankelijk door ons beoordeeld als vergunningvrij, echter de aanbouwen staan op de 
kelderbakken en niet op de grond en zijn daarom vergunningplichtig. 
De uitbouwen zijn voorgelegd aan de welstandcommissie. Het welstandsadvies hierover is 
negatief. Volgens het welstandsadvies verstoren de uitbouwen  het beeld als toegevoegde 
elementen, die zich losmaken van het verder eenduidig vormgegeven hoofdvolume. Voor een 
positief welstandadvies moet een ontwerpslag plaatsvinden. 

2.       Deels is vergund buiten de grenzen waar volgens het bestemmingsplan mag worden gebouwd.
Volgens het bestemmingsplan Westerpark Zuid geldt de bestemming Wonen-1 tot een grens die 
samenvalt met de kopgevels van de woningblokken aan de Schaepmanstraat en Tweede 
Keucheniusstraat (zie bijgevoegde afbeelding overschrijding 2019-07-30 en bestemmingsplan). De 
woningen zijn echter over de volle breedte circa één meter in het plantsoen gebouwd. Die mate van 
overschrijding van de bestemmings- en/of bouwgrenzen is hier niet toegestaan.  
Bovendien is op basis van bovenstaande een uitspraak gedaan inzake mijn bedenking bij de 
planologische commissie en gedeputeerde zaken van Noord-Holland waar minder bebouwing werd 
genoemd. 

In de vergunningstekeningen is de genoemde strook opgenomen en mee vergund. Op grond van 
de vergunning heeft de vergunninghouder recht van bouwen op genoemde strook. In de 
herziening van het bestemmingsplan Westerpark-zuid zal deze (onherroepelijk) vergunde situatie 
worden geformaliseerd: bestaande bouwrechten uit het huidige bestemmingsplan of uit verleende 
vergunningen worden hierbij niet ingeperkt.

Er is tevens op 13 februari 2020 een aanvraag binnengekomen voor realisatie van een looppad 
door het ‘Groen’ naar de woningen. Op 6 april 2020 zijn de gevraagde aanvullende gegevens 
aangeleverd. Eind april zal hierover besloten worden.
 
3.       Belangrijke bouwkundige wijziging op moment dat de bouw is gestart.
In een zeer laat stadium is een belangrijke constructieve wijziging doorgevoerd bij de bouw van de 
bungalows. Er is een vergunning verleend voor gebruik van een damwand en niet voor een 
afzinkkelder.  Volgens de regels omtrent een bouwvergunning moeten de constructieve gegevens 
uiterlijk vier weken voordat met het bouwen wordt begonnen, ter goedkeuring bij het stadsdeel zijn 
ingediend. De nieuwe documenten (onder meer CT 01 t/m CT07) waarin gebruik wordt gemaakt van 
een afzinkkelder zijn echter pas op 29 mei 2019 of later ingediend (bijlage: statische berekening door 
Brouwer & Kok). De bouw was toen al begonnen. En de kelders waren al afgezonken. 

De ingediende wijziging voor het uitvoeren van prefab wanden die worden afgezonken  is op 1 juli 
2019 goedgekeurd door onze constructeur. De techniek die werd toegepast is goedgekeurd en als 
zodanig uitgevoerd, maar het is niet goed gelukt met afzinken doordat er schade ontstond aan 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0363.C0702BPSTD-OH01/r_NL.IMRO.0363.C0702BPSTD-OH01_index.html
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belendende schuren/opstallen, die niet waren onderheid. Bovendien was er sprake van 
waterspanning in de grond waardoor het afzinken bemoeilijkt werd. Hierdoor is een afwijking in de 
bouwhoogte ontstaan gemeten ten opzichte van het bestaande straatniveau op basis  van de 
verleende bouwvergunning. Dat heeft geleid tot bouwen in afwijking van de vergunning (toename 
van de bouwhoogte ten opzichte van het straatniveau) en daarop handhaven wij nu.

4.       Pleisterwerk in lichte kleur
In alle bewonersbrieven en in het Welstandsadvies 2008-2011  is sprake van een lichtkleurig 
pleisterwerk. Er is nu zwarte prefab houten wand te zien aan de achterkant. 

In de vergunningstekening is de achtergevel niet gedetailleerd. Op de plattegrondtekening is ons 
inziens zichtbaar dat er aan de achterzijde een plaatmateriaal is getekend. Kleur en soort plaat is 
onbekend. Wij gaan met de ontwikkelaar in gesprek over een acceptabelere oplossing voor de 
aangrenzende tuinen.
 
5.       Bezonningsstudie
Er schijnt een bezonningsstudie te zijn gedaan. Echter mijn woning is daarin voor zover ik weet niet 
meegenomen. Graag voer ik op kosten van het stadsdeel of de ontwikkelaar alsnog een 
bezonningsstudie uit. (waarbij ik de voorkeur geef aan een onafhankelijke partij die ik zelf uitkies) 
Zodat de feitelijke afname van daglicht kan worden onderbouwd. 

Dit is een kwestie waarin wij geen partij zijn en niet kunnen adviseren. Wij geven het de 
ontwikkelaar mee in overweging tijdens ons gesprek met hem.
 
6.       Omwonenden zijn op afstand gezet door geen, onvolledige en te late communicatie.
Relevante documenten zoals de bouwvergunning zijn nog steeds niet verkregen. In reactie op 
informatieaanvragen die deze zomer zijn gedaan over het bouwproject, is zelfs aangegeven dat de 
bouwvergunning uit 2009 niet meer in het bezit is van het stadsdeel. Wat een zeer kwalijke zaak is. 
Tijdens het vergeven van de kapvergunning zijn niet-bestaande postbusnummers vermeld op de brief 
van dhr. Bouwmeester. Evenals niet-bestaande adressen op het Van Bossepad. 

Het dossier met verleende Bouwvergunning was en is altijd  in het bezit van het stadsdeel West 
(fysiek dossier bij de afdeling Toezicht & Handhaving). Daarover is op een eerder moment anders 
gecommuniceerd en dat is ongelukkig.

Overige handhavingsverzoeken
Naast overtredingen van de bouwvergunning, is door buurtbewoners (waaronder de inspreker) 
nog een aantal andere handhavingsverzoeken ingediend met betrekking tot de herplant van de 
groenstrook. Dit deden zij naar aanleiding van de bewonersbrief van 2 april 2020 waarin uitstel van 
de herplant werd aangekondigd, omdat de ontwikkelaar uitliep in zijn werkzaamheden. Hierover 
heeft ook SDC-lid Pijpers vragen gesteld (6 april 2020) die zijn beantwoord op 16 april 2020. Er is 
een oplossing gevonden om toch eind deze maand of begin mei nog (gedeeltelijke) herplant te 
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realiseren. De andere handhavingsverzoeken betreffen betegeling en parkeerplaatsen. Deze zijn 
nog in behandeling en de uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Contact met de inspreker
Tijdens het gesprek volgende week zal er ruimte zijn voor toelichting en vragen door de inspreker 
en zullen we daar zoveel mogelijk op ingaan. Tevens zullen we haar meedelen dat de 
onderbouwing van haar bezwaarschrift op onze afwijzing van haar handhavingsverzoek, nieuwe 
informatie heeft gegeven die aanleiding geeft om het handhavingsverzoek opnieuw te 
beoordelen. Dat is in gang gezet door het door het uitvoeren  van een  legalisatieonderzoek. 
Inmiddels zijn we onderweg naar een besluit over een nieuwe vergunning. 

Met vriendelijke groet,

Melanie van der Horst
Portefeuillehouder Bouwen en Wonen


