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1. Inleiding 
 

Deze Nota van Beantwoording zienswijzen behoort bij het bestemmingsplan Oud West 2018. 

In deze Nota van Beantwoording wordt op zienswijzen die tijdig zijn ingediend, inhoudelijk 

gereageerd. Daar waar zienswijzen tot wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan (en 

daarmee tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan) leiden, wordt dat vermeld. 

De Nota van Beantwoording maakt integraal onderdeel uit van het te nemen raadsbesluit 

over de vaststelling van het bestemmingsplan.  

 

2. Formele aspecten 
 

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is op de voorbereiding van het 

bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien 

verstande dat zienswijzen omtrent het ontwerp door eenieder naar voren kunnen worden 

gebracht. Een beoordeling van belanghebbendheid is om die reden niet aan de orde. 

 

Bij besluit  van 10 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders 

van Amsterdam het ontwerpbestemmingplan Oud West 2018 vrijgegeven voor 

terinzagelegging. De kennisgeving van de terinzagelegging is op woensdag 2 mei 2018 

gepubliceerd in de Staatscourant (zie bijlage 1) en op de website van de gemeente 

Amsterdam. De dag na de publicatie van de kennisgeving is gebleken dat het vermelde 

postbusnummer niet correct was. Dit is gerectificeerd in de Staatscourant op maandag 7 mei 

2018 (zie bijlage 2). PostNL heeft aangegeven dat het onjuiste postbusnummer niet in 

gebruik is en dat daaraan geadresseerde post retour zou worden gestuurd. Niet is gebleken 

dat aan het onjuiste postbusnummer zienswijzen zijn gestuurd. Niemand is daardoor in zijn 

of haar belangen geschaad. Dit wordt niet anders als er wel, binnen de termijn, een 

zienswijze zou zijn verstuurd naar dat onjuiste postbusnummer, aangezien dan de datum 

van de eerste verzending uit het poststempel zou blijken of uit het verzendbewijs. Als daarna 

de  opnieuw verstuurde zienswijze te laat zou zijn ontvangen, is er sprake van een 

verschoonbare termijnoverschrijding, vergelijk bijvoorbeeld met de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 januari 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:52. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke 

ordening met ingang van 3 mei 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen 

bij het stadsdeelkantoor West. Het ontwerpbestemmingsplan was tevens digitaal 

raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 

Gebleken is dat het ontwerpbestemmingsplan niet digitaal beschikbaar is geweest op  19 

mei 2018 van 0:53 tot 13:04 uur en op 26 mei 2018 van 1:03 tot 13:02 uur. De indieners van 

zienswijzen die dit als een gebrek naar voren hebben gebracht zijn blijkbaar daarmee niet in 

hun belangen geschaad en het is niet aannemelijk dat andere belanghebbenden vanwege 

deze gebrekkige elektronische beschikbaarstelling zijn benadeeld. Zie ook de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 30 oktober 2010 

(ECLI:NL:RVS:2018:1739). Hierbij neemt de Afdeling samengevat ook nog in aanmerking dat, 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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nu tijdig kennis is gegeven van het ontwerp, de bedoeling om het ontwerpbestemmingsplan 

langs elektronische weg beschikbaar te stellen kenbaar was; en  een ieder dus de 

mogelijkheid had om de papieren versie in te zien en dat het ontwerpbestemmingsplan in 

ieder geval slechts zeer beperkt niet elektronisch beschikbaar was. 

 

Volgens artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de termijn voor het 

naar voren brengen van zienswijzen zes weken. Deze termijn vangt, gelet op het tweede lid 

van dit artikel, aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd, in dit 

geval op 3 mei 2018. Een zienswijze is tijdig ingediend als deze voor het einde van de termijn 

is ontvangen. Bij verzending per post is een zienswijze tijdig ingediend indien het voor het 

einde van de termijn ter post is bezorgd, mits niet later dan een week na afloop van de 

termijn is ontvangen. De termijn liep tot en met 13 juni 2018.  

 

Vijf zienswijzen zijn binnen de termijn pro forma ingediend. Indieners hebben verzocht om 

de gronden van de zienswijze aan te vullen. Zij hebben hiertoe tot en met uiterlijk  4 juli de 

gelegenheid gekregen. Vier adressanten hebben van deze gelegenheid gebruikt gemaakt. 

Eén adressant (nummer 150) heeft aangegeven dat hij zijn pro forma zienswijze niet wenst 

aan te vullen omdat hij het impliciet eens is met de gekozen bestemmingen en dat hij verder 

betrokken willen blijven bij de voortgang van de procedure. 

 

Vier zienswijzen zijn op 13 juni, op de laatste dag van de termijn, via e-mail ingediend. 

Indieners van de zienswijzen zijn er via mail op gewezen dat zienswijzen uitsluitend 

schriftelijk kunnen worden ingediend. Vervolgens zijn zij in de gelegenheid gesteld om dit 

gebrek uiterlijk 2 juli 2018 te herstellen door alsnog een schriftelijke zienswijze te sturen naar 

het adres zoals vermeld in de kennisgeving van de terinzagelegging. Drie adressanten 

(zienswijze nummer 145, 147 en 152)hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Hun 

zienswijzen zijn betrokken in deze nota van beantwoording.  

 

Eén adressant heeft het gebrek niet hersteld. Deze zienswijze is om die reden niet in 

beschouwing genomen. Echter, omdat de zienswijze gelijkluidend is met de zienswijzen 1 – 

63 over de verdichting van het WG-terrein, is deze derhalve materieel en inhoudelijk 

beantwoord. 

 

Eén zienswijze, van een woonbootbewoner aan de Bilderdijkkade, is op 18 juni buiten de 

termijn ter post bezorgd en om die reden niet in beschouwing genomen. Deze zienswijze is 

echter gelijkluidend met de zienswijze met nummer 82 van andere woonbootbewoners en is 

derhalve materieel en inhoudelijk beantwoord.  

 
3. Zienswijzen 
 

Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 154 zienswijzen kenbaar gemaakt. Daarvan zijn 

twee zienswijzen buiten beschouwing gelaten, één vanwege termijnoverschrijding en één 

vanwege het niet herstellen van een gebrek (zie tevens hierboven). De overige 152 

zienswijzen zijn in de besluitvorming omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan 

betrokken. 
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De reacties van de adressanten zijn zoveel mogelijk integraal overgenomen en van een 

antwoord voorzien. Van uitgebreide reacties is een samenvatting gemaakt. Dit betekent 

overigens niet dat onderdelen van de reacties, die niet expliciet genoemd worden, niet bij de 

beoordeling worden betrokken. De reacties worden in hun geheel en in onderlinge 

samenhang beoordeeld. De reactie van de gemeente is dus gebaseerd op de volledige 

reactie van de adressant. Volledigheidshalve zijn alle betrokken zienswijzen integraal 

opgenomen in de bijlage van deze nota. Ook zijn de volledige zienswijzen onderdeel van de 

stukken die zijn voorgelegd aan het bevoegd gezag die dan ook kennis heeft genomen van 

de volledige zienswijze. De Nota van Beantwoording zienswijzen maakt onderdeel uit van 

het te nemen raadsbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan Oud West 2018. 

 

Een aantal zienswijzen is ondertekend door meerdere personen. Iedere individuele 

ondertekenaar is een indiener van een zienswijze. 

 

4. Zienswijzen aangaande ruimtelijke thema’s 
 

Zienswijzen die niet gericht zijn op specifieke adressen maar op ruimtelijke thema’s zijn in 

hoofdstuk 4 beantwoord. Zienswijzen aangaande specifieke adressen komen in hoofdstuk 5 

aan de orde.  

 

4.1 Verdichting Wilhelmina Gasthuisterrein (zienswijzen 1-63) 
Adressanten spreken hun verontrusting uit over hetgeen in stadsvisies over de toekomst 

wordt omschreven, waar onder Koers 2025, ruimte voor de stad, waarin gesproken wordt 

over mogelijke verdichting van het Wilhelmina Gasthuisterrein (WG-terrein). Naar 

aanleiding daarvan verzoeken de adressanten om:  

 

 het WG-terrein als onderdeel van het aangekondigde verdichtingonderzoek te 

schrappen (zienswijzen 56, 57, 58, 61); 

 in het bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt; 

 concrete maatregelen op te nemen tegen (toekomstig) verdichtingsplannen van het 

WG-terrein. 

 

Beantwoording  

In het bestemmingsplan hoeft geen aanvullende passage opgenomen te worden aangezien 

in het ontwerpbestemmingsplan verdichting van het WG-terrein reeds niet is toegestaan. 

Zoals aangegeven gaat het om een conserverend bestemmingsplan.  

Het WG-terrein is daarentegen inderdaad in de tussenrapportage Ruimte voor de Stad van 

maart 2018 genoemd als één van de theoretische verdichtingsplekken en nader te 

verkennen strategische ruimte. Dit is gebeurd in reactie op een motie die door de 

gemeenteraad is aangenomen om aanvullend op de in Koers 2025 aangewezen 

ontwikkellocaties potentiële verdichtingslocaties (strategische ruimte) in beeld te brengen.  
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Inmiddels ligt er een geactualiseerde tussenrapportage Ruimte voor de Stad die op 17 april 

2019 is behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening. In deze geactualiseerde 

tussenrapportage van 2019 wordt duidelijk dat de locatie WG-terrein als strategische ruimte 

is verwijderd ten opzichte van de tussenrapportage uit 2018. Het WG-terrein als strategische 

ruimte is hiermee ook in het kader van Koers 2025 niet (meer) aan de orde.  

 

Conclusie 

De zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

4.2 Kelders en grondwater (zienswijze 109, 117, 57, 59, 60, 134, 120, 110, 102, 
133, 139, 152, 98) 

 

Een aantal bewoners maakt zich zorgen over kelderbouw en de gevolgen daarvan op de 

grondwaterstand, de waterafvloeiing, de klimaatbestendigheid van de binnentuinen en de 

gevolgen voor de omliggende panden.  Zij hebben vraagtekens bij de begrenzing van de 

grondwaterbeschermingsgebieden (zienswijze 109 en 117) en de toetsing van 

kelderbouwplannen en toezicht voor, tijdens en na de bouw van kelders (zienswijze 117). 

Andere adressanten verzoeken vanwege de grondwaterhuishouding onder geen enkele 

voorwaarde kelderbouw toe te staan onder aanbouwen in tuinen (zienswijze 110) of in 

wateraandachtsgebieden (zienswijze 120). Een aantal adressanten pleit primair voor een 

algeheel verbod op onderkeldering, zowel onder het hoofdgebouw als onder de 

(vergunningsvrije) aan- of bijgebouwen (zienswijze 102, 133 en 139) of onder voorwaarden 

(zienswijze 133) 

Een aantal adressanten (zienswijze 57, 59, 60 en 134) stelt dat kelders zorgen voor overlast 

tijdens de bouw en voor een prijsopdrijvend effect. Zij stellen voor het onderkelderen van 

woningen door projectontwikkelaars te verbieden.  

 

4.2.1 Grondwaterbeschermingsgebieden (109, 117 en 120)) 
Adressanten 109 en 117 verzoeken de grondwaterbeschermingsgebieden in de Bellamybuurt 

ruimer te leggen, bijvoorbeeld door de bouwblokken tussen Wenslauerstraat en 

Schimmelstraat aan te merken als grondwaterbeschermingsgebieden zodat daar 

geohydrologisch onderzoek vereist is in het geval van kelderbouw. Adressant (120) verzoekt 

helemaal geen kelderbouw toe te staan in de grondwaterbeschermingsgebieden in verband 

met de grondwaterhuishouding. 

 

Beantwoording 

De complexe grondwatersituatie in Oud-West is nader onderzocht door voor Oud-West een 

grondwatermodel te maken, zie de bijlage bij de toelichting. Daaruit blijkt onder andere dat 

de natuurlijke situatie in de ondiepe (freatische) grondwaterstroming wordt verstoord door 

diverse factoren: 

 globaal ten zuiden van de Eerste Helmersstraat stroomt het grondwater richting het 

Vondelpark, waar in de waterpartijen een lager waterpeil (NAP -2,45 m) wordt 

gehandhaafd; 
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 Er is een aantal polderriolen aanwezig in binnentuinen. Deze binnentuinen liggen 

meestal lager dan de straat. Polderriolen zijn ooit aangelegd ter vervanging van oude 

poldersloten en ontvangen zowel hemelwater, vuilwater als grondwater van dat 

bouwblok. De polderriolen hebben een drainerend, grondwaterverlagend effect. Ze zijn 

veelal particulier bezit; 

 Er is een aantal drainages aanwezig in de openbare ruimte. Een belangrijke drainage is 

die in de Bellamybuurt, die lager ligt dan zijn omgeving; 

 De aanwezigheid van ondergrondse constructies en damwanden beïnvloedt de 

grondwaterstroming. Het grondwater moet om de constructie heen stromen. Verticale 

kades werken waterremmend: er vindt enige grondwaterstroming plaats, maar minder 

dan in de naastgelegen grond. 

In het grondwatermodel voor Oud-West wordt daarom onderscheid gemaakt tussen 

grondwateraandachtsgebieden en overige gebieden. In de grondwateraandachtsgebieden is 

de grondwatersituatie complex vanwege polderriolen, laag gelegen delen zoals Vondelpark 

en Bellamybuurt en de overgangsgebieden daarheen. Hier wordt het bestaande 

doorlaatvermogen onder het gebouw per locatie teruggebracht onder/langs de kelder: 

standstillprincipe. De initiatiefnemer moet lokale boringen verrichten en het aanwezige 

doorlaatvermogen van de grond terugbrengen onder of langs de kelder. Er is onderzocht in 

welke zones dit zou kunnen gelden. Hetstandstillprincipe dient te worden toegepast in de 

grondwateraandachtsgebieden plus een overgangsgebied eromheen, dat één volledig 

bouwblok beslaat. Het overgangsgebied voorkomt dat er meer grondwater vanuit de 

omgeving naar de grondwateraandachtsgebieden toestroomt, waardoor bijvoorbeeld de 

capaciteit van een polderriool overschreden zou kunnen worden en de vereiste drainerende 

werking niet meer wordt behaald. Het standstillprincipe is doorgerekend in het model, door 

het huidige doorlaatvermogen te hanteren in de gemiddelde situatie. 

Uit het grondwatermodel blijkt dat met deze maatregel voldoende is geborgd dat kelders 

geen onevenredige gevolgen hebben voor de grondwaterstromen. Er is daarom geen 

aanleiding om helemaal geen kelderbouw toe te staan in de 

grondwaterbeschermingsgebieden.  

 

Omdat bovenstaande maatregelen naast de grondwateraandachtsgebieden tevens gelden 

voor de onvergangsgebieden, is de gebiedsaanduiding vergroot ten opzichte van de 

aanduiding die op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan stond.   

Bovendien is de naamgeving van de gebiedsaanduiding aangepast zodat de naam van de 

aanduiding de lading beter dekt. Op de plankaart krijgen de gebieden waarvoor een 

maatwerkadvies nodig is de aanduiding "milieuzone – grondwateraandachtsgebied” in 

plaats van "milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied 

 

Conclusie 

De zienswijzen geven aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

4.2.2 Toetsing en toezicht (117 en 98)  
Adressanten verzoeken om betere toetsing van kelderbouwplannen en beter toezicht voor, 

tijdens en na de bouw van kelders omdat er in de Bellamy- en Helmersbuurt op locaties waar 

recent kelders zijn gebouwd, schade is ontstaan aan belendende percelen en panden.  
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Nieuwe plannen voor onderkeldering in grondwaterbeschermingsgebied zouden ofwel 

verboden moeten worden ofwel met de grootst mogelijke aandacht getoetst en begeleid 

moeten worden. 

i. Adressant meent dat er geen bewijs is dat de bouwregel, dat een kelder aan 

weerszijden dient te zijn voorzien van een waterdoorlatende laag met een minimale 

breedte van 0,3 meter, afdoende is om wateroverlast en -schade te voorkomen voor, 

achter, onder en/of in de woning. Adressant betwijfelt of de bouwregel voldoende 

werkt als er drie panden breed (samengevoegd) een grote kelder gebouwd wordt.  

Adressant stelt dat de voorwaarden van het stadsdeel ten aanzien van 

onderkeldering onuitvoerbaar zijn en leiden tot rechtsonzekerheid. Onderkeldering 

wordt toegestaan als die geen onevenredig negatieve geohydrologische gevolgen 

heeft. Dat is een open norm, die niet c.q. onvoldoende is ingevuld. 

ii. Adressant stelt voor om te onderzoeken of op de locatie van beoogde bouwplannen 

de actuele situatie vóór kelderbouw al voldoet aan de norm zoals beschreven in art. 

5.7.2 van de toelichting (Watertoets: Uitwerking): Voor nieuwbouwlocaties zonder 

kruipruimte mag de grondwaterstand niet vaker dan gemiddeld eens per twee jaar, niet 

langer dan 5 dagen achtereen minder dan 0,5 meter onder het maaiveld staan. Zo niet, 

dan dient kelderbouw op de betreffende locatie niet toegestaan te worden. 

Momenteel is bij veel woningen in de Bellamybuurt de grondwatersituatie bijna het 

hele jaar door boven de 0,5 meter onder maaiveld. Kortom de huidige situatie 

voldoet al niet aan de in artikel 5.7.2 gestelde norm voor grondwaterbeheer, daarom 

is kelderbouw volgens deze norm op deze locaties niet mogelijk. 

iii. Adressant vraagt zich af welke eisen worden gesteld aan het geohydrologisch 

onderzoek dat verplicht is bij de bouw van een nieuwe kelder ter plaatse van de 

gebiedsaanduiding "milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied", hoe de 

uitkomsten worden getoetst en of Waternet (alleen) het juiste orgaan is voor deze 

toetsing. 

 

Beantwoording 

 

i. In opdracht van Gemeente Amsterdam Stadsdeel West en Waternet is een 

technisch-juridische inventarisatie uitgevoerd van de omgevingsrisico’s van het 

onderkelderen van panden en de mogelijkheden om ongewenste risico’s te 

beperken, in relatie tot grondwateroverlast, regenwateroverlast en zakkingschade. 

Dit onderzoek  ‘Voorkomen nadelige hydrologische effecten onderkeldering panden 

in Amsterdam West’ d.d. 17 november 2017, is uitgevoerd door  Wareco Ingenieurs 

en Colibri Advies. In het onderzoek (zie bijlage bij de toelichting) wordt beschreven 

dat als het ondiepe grondwater in West wordt geblokkeerd, bijvoorbeeld door een 

damwand, funderingsconstructie of kelder, het grondwater zich kan ‘ophopen’ 

tegen de blokkade. Dit veroorzaakt een verhoging van de grondwaterstand aan de 

stroomopwaartse zijde (kans op overlast) en een verlaging aan de stroomafwaartse 

zijde van de kelder (kans op gevolgen vanwege te lage grondwaterstanden, zoals 

droogstand houten funderingspalen en maaivelddaling).  

In het algemeen is het risico van nadelige effecten door het afsluiten van 

grondwaterstroming voor het gehele stadsdeel aanwezig. Het risico neemt toe als in 
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de loop van de tijd aaneengesloten delen van woonblokken worden onderkelderd. 

Dan kan het regenwater dat op het binnenterrein valt en de grond indringt, niet 

wegstromen onder de woningen en ontstaat er wateroverlast. In het onderzoek 

wordt geconcludeerd dat met technische maatregelen ondergrondse bouwlagen 

goed zijn te realiseren zonder onevenredige nadelen voor de omgeving. Daarom is 

in het ontwerpbestemmingsplan als bouwregel opgenomen dat op ieder perceel aan 

weerszijden van de ondergrondse bouwlaag een waterdoorlatende laag wordt 

aangebracht van 30 cm breed. Zo is er tussen twee naast elkaar gelegen 

ondergrondse bouwlagen altijd ruimte aanwezig om voldoende doorstroming van 

het grondwater te kunnen behouden.  

In het vervolg op bovenstaand onderzoek en naar aanleiding van de motie 447 van 

de gemeenteraad (18 mei 2018) zijn de cumulatieve gevolgen van onderkelderingen 

in de gehele stad Amsterdam onderzocht. De resultaten zijn weergegeven in het 

rapport Grondwatereffecten van onderkeldering in Amsterdam, modelstudie vier 

deelgebieden (zie bijlage  bij de toelichting). Eén van de conclusies is dat de 

maatregel om aan weerszijden van kelders 30 cm vrij te houden, op korte termijn 

helpt om de grondwateruitwisseling in stand te houden. Op de langere termijn is het 

alleen treffen van deze maatregel onvoldoende om het totale effect goed te kunnen 

bestrijden. Daarom is ervoor gekozen om deze maatregel, die was opgenomen in 

het ontwerpbestemmingsplan, te laten vervallen in het vast te stellen 

bestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de zienswijzen is de complexe grondwatersituatie in Oud-West 

nader onderzocht, zie het Grondwateradvies bestemmingsplan Oud-West in de 

bijlage bij de toelichting. De conclusie is dat met een “vast doorlaatvermogen” bij 

iedere kelder van minimaal 10 m2/dag en maximaal 20 m2/dag de 

grondwaterstanden vrijwel gelijk blijven aan de huidige grondwaterstanden. Er zijn 

zeer geringe dalingen of stijgingen: op de meeste locaties is het verschil kleiner dan 

5 cm met lokaal maximaal 10 cm verschil. Daarbij zijn geen negatieve effecten te 

verwachten. De maatregel heeft als effect dat het grondwater beter door de wijk 

kan stromen en dat er vooral in een natte en droge situatie minder verschil is dan nu 

tussen de grondwaterstand in de onverharde binnentuinen en de grotendeels 

verharde openbare ruimte. De maatregel zorgt voor een goede grondwaterstroming 

en -uitwisseling tussen binnentuinen en straten: in natte perioden kan het 

grondwater goed of iets beter weg uit de binnentuinen en in droge situatie kunnen 

de tuinen goed of iets beter worden aangevuld. Er ontstaat een stabieler 

grondwatersysteem.  

Bovenstaande advies is in de bouwregels van het bestemmingsplan verwerkt. De 

generieke maatregel van een ‘vast doorlaatvermogen’ borgt dat kelders de 

grondwaterstanden niet verstoren. Een specifieke geohydrologische rapportage is 

niet nodig. Bij kelders groter dan 300 m2 of dieper dan 4 m onder het maaiveld aan 

de straatzijde zijn echter maatwerk. Voor deze kelders dient een apart 

geohydrologisch onderzoek verricht te worden omdat ze een relatief groot effect 

kunnen hebben op de grondwaterstand. 

De Bellamybuurt en Helmersbuurt zijn deels grondwateraandachtsgebieden. 

Hiervoor geldt het standstillprincipe, zie beantwoording onder 4.2.1. 
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Opgemerkt moet worden dat in dit bestemmingsplan uitsluitend regels zijn 

opgenomen voor de bouw van kelders onder hoofdgebouwen. Kelders onder 

(vergunningvrije) bijgebouwen zijn niet toegestaan. 

ii. De in paragraaf 5.7.2. van de toelichting van het bestemmingsplan genoemde norm 

heeft betrekking op nieuwbouw. De Bellamybuurt is bestaand stedelijk gebied met 

lokaal een hoger grondwaterpeil. Daar geldt de norm niet. Wel wordt per 

herinrichtingsproject van de openbare ruimte bekeken wat de beste inrichting is om 

(grond) wateroverlast te voorkomen.  In de Bellamybuurt zijn een aantal concrete 

maatregelen genomen. Lokaal verharde oppervlakken zijn afgekoppeld en is er 

gedeeltelijk een apart hemelwaterriool aangelegd waardoor in een deel van het 

gebied de totale capaciteit en berging van de riolering is toegenomen. Hiermee 

wordt de wateroverlast deels verminderd. 

iii. Naar aanleiding van het onderzoek Grondwateradvies bestemmingsplan Oud-West 

zijn de eisen aan het geohydrologisch onderzoek aangepast. In de bouwregels van 

het bestemmingsplan is bepaald dat op basis van lokale grondboringen en 

peilbuizen moet worden aangetoond dat er geen sprake is van verstoring van de 

bestaande grondwaterstromingen en – standen. 

Waternet is in opdracht van de gemeente Amsterdam de grondwaterbeheerder en 

is verantwoordelijk voor onder andere de zorg voor grondwaterlichamen. Waternet 

adviseert over de waterhuishoudkundige situatie en de te verwachten effecten van 

bestemmingsplannen en bouwplannen. Verder is het waterschap het bevoegd 

gezag voor grondwateronttrekkingen bij bouwputten en ook voor eventuele 

retourbemalingen. Waternet heeft in die hoedanigheid en vanuit die rol de juiste 

expertise en kennis in huis en is daarom het aangewezen orgaan om 

geohydrologische onderzoeken te toetsen.  

 

Conclusie 

De zienswijzen geven aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

4.2.3 Geen kelderbouw onder aanbouwen in tuinen (zienswijze 110)  
Adressant verzoekt om onder geen enkele voorwaarde kelderbouw toe te staan onder 

aanbouwen in tuinen (zienswijze 110), ook niet met toepassing van een 

omgevingsvergunning op grond van de Wabo.  

 

Beantwoording 

Het bestemmingsplan staat uitsluitend kelders onder hoofdgebouwen toe. In de 

bestemming Tuin zijn geen kelders toegestaan. De systematiek van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de onderlinge 

verhouding tussen beide wetten leidt er toe dat in een bestemmingsplan geen latere 

afwijkingen op grond van de Wabo kunnen worden geblokkeerd. Voor afwijkingen van het 

bestemmingsplan wordt op grond van de Wabo een eigen omgevingsvergunningprocedure 

gevolgd met inspraak, belangenafweging en rechtsgang (bezwaar en beroep). 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 
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4.2.4 Geen kelderbouw onder hoofdgebouwen (zienswijzen 98,102, 133 en 139) 
Een aantal adressanten pleit primair voor een algeheel verbod op onderkeldering, zowel 

onder het hoofdgebouw als onder de (bouwvergunningsvrije) aan- of bijgebouwen. 

Zij stellen dat kelders schadelijk zijn voor de klimaatbestendigheid, waterafvloeiing, 

grondwaterstand etc. De maatregelen in het ontwerpbestemmingsplan om deze problemen 

te voorkomen vinden zij onvoldoende. Verder verwijzen zij naar de motie van 16 mei 2018 

van Van Renssen c.s., waarin onder meer wordt gevraagd om een onderzoek naar de 

cumulatieve gevolgen van onderkeldering. Als onderkeldering onder het hoofdgebouw toch 

blijft bestaan in, dan pleiten adressanten er secundair voor  

i. dat ondergrondse bouwwerken uitsluitend zijn toegestaan binnen het bouwvlak,  

ii. dat het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken niet meer mag bedragen dan het 

toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil, en  

iii. dat de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken maximaal 3 meter 

onder peil bedraagt, met dien verstande dat een voorziening ten behoeve van de 

waterhuishouding tot maximaal 6 meter onder peil gebouwd mag worden 

 

Beantwoording 

Een algeheel verbod zou betekenen dat het bestaande recht van onderkeldering onder 

hoofdgebouwen zou worden weggenomen. Dat staat in geen verhouding tot de bijdrage die 

het verbod mogelijkerwijs levert aan een goede grondwaterhuishouding.  

Uit het onderzoek Grondwateradvies bestemmingsplan Oud-West blijkt dat met een ‘vast 

doorlaatvermogen’ en het standstillprincipe er geen negatieve effecten te verwachten zijn. 

De maatregel heeft als effect dat het grondwater beter door de wijk kan stromen en dat er 

vooral in een natte en droge situatie minder verschil is dan nu tussen de grondwaterstand in 

de onverharde binnentuinen en de grotendeels verharde openbare ruimte. De maatregel 

zorgt voor een goede grondwaterstroming en -uitwisseling tussen binnentuinen en straten: 

in natte perioden kan het grondwater goed of iets beter weg uit de binnentuinen en in droge 

situatie kunnen de tuinen goed of iets beter worden aangevuld. Er ontstaat een stabieler 

grondwatersysteem. 

Aan de door adressant genoemde maatregelen onder i en ii wordt voldaan omdat de kelders 

uitsluitend zijn toegestaan onder hoofgebouwen binnen het bestemmingsvlak.  

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is op grond van het onderzoek  

Grondwateradvies bestemmingsplan Oud-West een nieuwe voorwaarde opgenomen ten 

aanzien van de diepte van kelders. Voor kelders dieper dan 4 m onder het maaiveld aan de 

straatzijde is maatwerk vereist. Voor deze kelders dient een apart geohydrologisch 

onderzoek verricht te worden omdat ze een relatief groot effect kunnen hebben op de 

grondwaterstand. 

 

Conclusie 

De zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 
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4.2.5 Onderkelderen door projectontwikkelaars verbieden (zienswijze 57, 59, 60 en 134) 
Een aantal adressanten stelt dat kelders zorgen voor overlast tijdens de bouw en voor een 

prijsopdrijvend effect. Zij stellen daarom voor het onderkelderen van woningen door 

projectontwikkelaars te verbieden 

 

Beantwoording 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kelder wordt 

getoetst aan het Bouwbesluit, de Bouwverordening, het bestemmingsplan en de 

welstandsnota en kan op grond daarvan worden geweigerd. Voor iedere aanvrager gelden 

dezelfde toetsingskaders uit de wet- en regelgeving. Bestemmingsplannen zien niet op 

eigendomsverhoudingen en kunnen geen persoonsgebonden regels bevatten. Het 

verbieden van kelderbouw door projectontwikkelaars is daardoor juridisch niet mogelijk. 

Overlast tijdens de uitvoering van een omgevingsvergunning valt buiten de reikwijdte van 

hetgeen in een bestemmingsplan kan worden geregeld. Er lopen een aantal pilots in 

stadsdeel West waarbij verschillende maatregelen tegen overlast tijdens de uitvoering van 

bouwwerken wordt onderzocht.  

 

Conclusie 

De zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

4.2.6 Ondergrondse bouwlagen (zienswijze 152) 
Adressant ziet graag dat ondergrondse bouwlaag wordt beperkt tot maximaal één bouwlaag, 

met een nader in het bestemmingsplan te bepalen maximale bouwhoogte en diepte. 

 

Beantwoording 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is op grond van het onderzoek  

Grondwateradvies bestemmingsplan Oud-West een nieuwe voorwaarde opgenomen ten 

aanzien van de diepte van kelders. Voor kelders dieper dan 4 m onder het maaiveld aan de 

straatzijde is maatwerk vereist. Voor deze kelders dient een apart geohydrologisch 

onderzoek verricht te worden omdat ze een relatief groot effect kunnen hebben op de 

grondwaterstand. 

 

Conclusie 

De zienswijzen geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

 

4.3 Bebouwing in binnenterreinen en vergunningvrije aanbouwen (zienswijzen 
98, 102, 122, 133) 

 
Het stadsdeel neemt wel beleidsmaatregelen, maar heeft nagelaten om de onderliggende 
problematiek van onderkeldering, uitbouw en wateroverlast voldoende te kwantificeren, 
hoewel dat goed mogelijk is. Er is gekozen voor een incidenteel, randvoorwaardelijk beleid 
om zijn zware doelstellingen te behalen, maar die keuze is niet c.q. onvoldoende 
gemotiveerd. Het stadsdeel laat na om aandacht te geven aan de cumulatieve effecten van 
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uitbouwen. Hoe meer de binnenblokken worden volgebouwd, hoe moeilijker het zal zijn om 
de wettelijke taak van de handhaving van een goede grondwaterstand uit te voeren. 

Verstening (bebouwing, betegeling, verharding en ontgroening) heeft negatieve gevolgen 

voor de leefbaarheid, geluidsreductie, waterafvoer, hittestress (urban heat island) en 

luchtkwaliteit.  

Adressanten vragen om maatregelen tegen de verstening van binnenterreinen en bepleiten 

een verbod op uitbouwen aan de achtergevel bijvoorbeeld door middel van een 

dubbelbestemming ten behoeve van instandhouding en ontwikkeling van het waardevolle 

groene en open karakter van de (binnen)tuinen het vergunningvrij bouwen in te perken. 

Verzocht wordt het begrip tuin te definiëren als onverharde, water opneembare gronden en 

een maximum percentage vast te leggen van onbebouwde gronden die mogen worden 

verhard tot erf. 

Er is geen gestructureerd en locatiespecifiek onderzoek uitgevoerd naar de bijzondere 

landschappelijke of ecologische waarden van de binnenterreinen in Oud-West. Evenmin 

zijn de gevolgen van bebouwing en aspecten als hitte-eiland vorming en gezondheid voor 

de binnenterreinen in Oud-West onderzocht. De afdeling Monumenten en Archeologie van 

de gemeente heeft een cultuurhistorische analyse van de Amsterdamse (binnen-)tuinen 

gemaakt. Enkele conclusies zijn dat groenvoorzieningen zoals de (binnen-)tuinen integraal 

onderdeel zijn van het gedachtengoed over de ontwikkeling van een gezonde, leefbare stad, 

dat (binnen-)tuinen evident stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden 

vertegenwoordigen en dat de onbebouwde tuinruimte een belangrijk onderdeel vormt van 

de kwalitatief goede leefomgeving. De gemeente had de uitkomsten van dit onderzoek in 

het ontwerp moeten meenemen maar heeft dat ten onrechte en ongemotiveerd nagelaten. 

 

Beantwoording 

Het vergunningsvrije bouwen is geregeld in het Besluit omgevingsrecht. Het beperken van 

het vergunningsvrije bouwen om de druk op de binnenterreinen te verminderen heeft de 

aandacht binnen de gemeente Amsterdam. Om hier handen en voeten aan te geven is het 

bestemmingsplan De Pijp aangewezen als pilot. Daarin is het vergunningsvrij bouwen in 

tuinen ingeperkt en zijn maximale verhardingspercentages opgenomen. Tegen dit 

onderdeel van het bestemmingsplan De Pijp is beroep ingesteld. De Raad van State heeft 

nog geen uitspraak gedaan.  

 

Uitgangspunt van het college is de binnentuinen zo open mogelijk te houden en bestaande, 

nog onbenutte bouwrechten weg te nemen. De volgende aspecten spelen daarbij een rol: 

 De zorg van een goed woon- en leefklimaat van de bewoners; Oud-West kenmerkt 

zich door een hoge bebouwingsdichtheid. De ontstaansgeschiedenis heeft ertoe 

geleid dat er veel woningen op een klein oppervlak zijn gerealiseerd. Oud-West 

behoort tot de dichtstbebouwde woonomgevingen van Amsterdam. Om toch 

iedere bewoner van de wijk te kunnen voorzien van voldoende buitenruimte vormen 

de binnentuinen een belangrijk rustoord binnen de bouwblokken; 

 Het behoud van een cultuurhistorische waarde van de binnentuinen als onderdeel 

van een voor de 19e eeuw kenmerkende bouwstijl; 

 Het behoud van een stedenbouwkundig waardevolle verhouding tussen groen en 

grijs; verhoudingen tussen publieke en private ruimte; 
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 Het anticiperen op klimaatveranderingen door het waterbergend vermogen van de 

binnentuinen op peil te houden. In het kader van Amsterdam Rainproof is een met 

een integraal hydrodynamisch model bekeken waar de stad kwetsbaar is voor 

extreme neerslag. Gezien de hoge mate van verharding van Oud-West en de 

hydrologische kenmerken (gemend rioolstelsel en afstand tot oppervlaktewater) is 

de gevoeligheid van Oud-West voor extreme neerslag goed verklaarbaar. 

 

Naar aanleiding van de zienswijzen is de GGD gevraagd advies te geven op de relatie tussen 

bebouwing op binnenterreinen en de volksgezondheid. De GGD concludeert dat de 

binnentuinen in Oud West een belangrijke rol spelen in de bijdrage aan een prettig 

leefklimaat en de gezondheid en het welzijn van de bewoners.  Binnentuinen bieden de 

bewoners  een rustige en stille omgeving. In combinatie met een aangenaam uitzicht biedt 

dit de bewoners aan de achterzijde van de woning een plek voor rust en ontspanning. 

Daarnaast leveren de binnentuinen een bijdrage aan het mitigeren van de toenemende 

hitteproblematiek door de verkoelende werking van groen. Een afname van het groen door 

bebouwing in binnentuinen kan in het al erg versteende Oud West bijdragen aan meer 

hittestress. Verdichting van de binnentuinen is vanuit gezondheidsoogpunt niet wenselijk.   

Zie ook paragraaf 6.3.1. van de toelichting bij het bestemmingsplan. 

 

Naar aanleiding van de zienswijzen is het Programma Rainproof gevraagd advies te geven 

op de relatie tussen bebouwing op binnenterreinen en klimaatadaptief bouwen, zie de 

bijlage bij de toelichting en paragraaf 6.3.1. van het bestemmingsplan. In dit advies wordt 

benadrukt dat in het algemeen binnentuinen met een goede verhouding tussen groen en 

verharding niet zijn aangesloten op het rioolstelsel. Naarmate de verharding toeneemt is er 

minder ruimte voor het regenwater en neemt de kans op overlast toe.  

Door uitbouwen neemt het groen oppervlak in de binnentuinen af. Dit omdat de maat van 

het terras meestal wordt gehandhaafd. Waarmee de uitbouw het groen uit de tuin duwt. De 

diepte van tuinen in Oud West varieert circa tussen de 20 en 6 meter. Bij een 

vergunningsvrije uitbouw van 4 meter, reduceren deze tuinen naar een diepte van 16 meter 

respectievelijk 2 meter.  

Het uitbouwen van woningen gaat dus rechtstreeks ten koste van het waterbergend 

vermogen van zowel de onder- als bovengrond van de binnentuinen. Het niet bebouwde 

oppervlak en het groen neemt af, terwijl de afvoer van regenwater vanaf het extra 

dakoppervlak juist toeneemt. Voor de afvoer van het regenwater van de uitbouw zijn twee 

mogelijkheden: 
1. Aansluiten op het rioolstelsel, waarmee de al voor extreme neerslag gevoelige 

openbare ruimte van Oud West en in het bijzonder de lagergelegen 
polderrioleringsgebieden in kwetsbaarheid en daarmee de kans op schade nog 
verder toeneemt; 

2. Afwateren op de binnentuinen, waar de opvangmogelijkheid door de uitbouw juist 
is verkleind.  

Gezien de al slechte situatie in delen van Oud West ten aanzien van de gevoeligheid voor 

extreme neerslag, de verslechtering van deze situatie door de bijkomende verharding ten 

gevolge van uitbouwen en omdat de perceeleigenaar de zorgplicht heeft om hemelwater op 

eigen terrein te verwerken, adviseert programma Amsterdam Rainproof om niet uit te 
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bouwen. Als er wel wordt uitgebouwd, dan wordt geadviseerd zorg te dragen voor 

compenserende maatregelen voor het verwerken van hemelwater op eigen terrein, 

bijvoorbeeld in de vorm van een groen dak. Zie ook de beantwoording onder 4.2 Kelders en 

grondwater. 

 

In de binnenterreinen zijn  geen bouwmogelijkheden opgenomen, zodat slechts de 

vergunningvrije uitbouwen toegestaan zijn. Het wegnemen van die vergunningvrije 

uitbouwen lijkt op zichzelf mogelijk in een bestemmingsplan. De juridische haalbaarheid 

vereist meer onderzoek omdat Oud-West niet voldoende vergelijkbaar is met De Pijp en 

omdat uit jurisprudentie al duidelijk is dat het wegnemen van de vergunningvrije 

bouwmogelijkheid gebiedsspecifiek beargumenteerd moet worden.  Om te voorkomen dat 

nader onderzoek de vaststelling van dit bestemmingsplan teveel zou ophouden, wordt 

hiertoe na de vaststelling een apart (bestemmingsplan)traject opgestart. 

 

Een achtererf mag niet helemaal worden volgebouwd. Bijbouwen is alleen voor een 

percentage van het achtererfgebied toegestaan. Als dit bebouwingspercentage bij elke 

vergroting van het hoofdgebouw opnieuw zou worden toegepast, kan een achtererfgebied 

alsnog worden volgebouwd. Daarom geldt een zogenoemde ‘nulsituatie’. Deze wordt 

bepaald door het oorspronkelijke hoofdgebouw, zoals dat indertijd volgens de verleende 

vergunning is gebouwd. Hierdoor telt niet alleen het achtererfgebied, maar ook de 

vierkante meters van de uitbreidingen die later aan het hoofdgebouw zijn toegevoegd, mee 

bij het berekenen van de toelaatbare bebouwingsoppervlakte. Het achtererfgebied en de 

grond onder de aan het hoofdgebouw toegevoegde aan- en uitbouwen is het 

‘bebouwingsgebied’. Daardoor zijn niet de voorgaande bestemminsplannen bepalend voor 

wat vergunningsvrij gebouwd mag worden, maar is de oorspronkelijke achtergevel van het 

hoofdgebouw maatgevend. 

 

Bouwhoogte (zienswijze 122)  

Adressant verzoekt het bestemmingsplan Oud-West 2005 en daaraan voorafgaande 

bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen. De rechtens toegestane bouwhoogte 

uit het voorgaande bestemmingsplan en de ligging van de oorspronkelijke achtergevel 

(relevant vanwege vergunningvrije uitbouwen, aanbouwen en bijgebouwen in het 

achtererfgebied) is daardoor gemakkelijker te achterhalen. 

 

Beantwoording 

In onderhavig bestemmingsplan is bepaald dat de maximum bouwhoogte gelijk is aan de  

bouwhoogte zoals die is gerealiseerd of kan worden gerealiseerd op grond van een 

omgevingsvergunning ten tijde van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, dan wel 

in geval een oorspronkelijk bouwwerk geamoveerd is, de in het voorgaande 

bestemmingsplan rechtens toegestane bouwhoogte. In de meeste gevallen gaat het om de 

feitelijke bestaande bouwhoogte. De rechtens verkregen toegestane bouwhoogte is alleen 

relevant voor de locaties waar op het moment van inwerkingtreding vanwege sloop geen 

gebouwen aanwezig zijn (geamoveerd).  
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Conclusie 

Deze zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

4.4 Groen en bomen (zienswijzen 1-63, 102, 113, 139, 140) 
 

4.4.1 Groen op het WG-terrein 
Adressanten verzoeken de bestemming Groen op het WG-terrein te vervangen voor de 

bestemming Tuin of tenminste de beperking toe te voegen dat uitbreidingen of 

toevoegingen van speelvoorzieningen en horecaterrassen niet mogelijk zijn. Adressanten 

voeren de volgende argumenten aan: 

1. het WG-terrein is in feite de binnentuin van de bewoners; 

2. de bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op 

rondom het WG-terrein bestaat. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker; 

3. toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van 

de kwaliteit van leven van de bewoners; 

4. het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, 

sport en spel. Bij uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte 

toenemen; 

5. er staan 30 verschillende soorten bomen op het WG-Terrein, monumentale bomen, 

die zorgen voor schone lucht. Dit is een beschermwaardige houtopstand, de 

benaming van een tuin waardig. 

 

Beantwoording 

De bestemming Groen zal niet worden omgezet in de bestemming tuin, ook al kunnen 

adressanten gevolgd worden in hun beleving dat het groen wordt ervaren als binnentuin. 

Binnen de bestemmingsplansystematiek wordt de bestemming Tuin gebruikt voor 

particuliere tuinen, die (in de regel) niet openbaar toegankelijk zijn. De bestemming Groen is 

voorbehouden aan openbare ruimte. Aan het onderscheid is verder geen waardeoordeel 

gekoppeld.  

 

Speelvoorzieningen zijn weliswaar positief bestemd maar worden in de regel pas overwogen 

op verzoek van bewoners en in ieder geval na een uitgebreide participatie met omwonenden.  

Voor het hele plangebied geldt een stop op nieuwe horecavestigingen. Voor horecaterrassen 

geldt ook dat nieuwe terrassen niet zijn toegestaan. Horecaterrassen zijn uitsluitend 

toegestaan “ waar deze ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

rechtmatig zijn gerealiseerd”. Binnen de bestemming Groen op het WG-terrein zijn in het 

geheel geen horecaterrassen aanwezig en zijn nieuwe dus ook niet toegestaan. 

 

Bomen worden beschermd door de Bomenverordening 2014: zonder vergunning is het niet 

toegestaan om bomen (“houtopstanden”) te kappen (“vellen”). Weigeringsgronden voor een 

vergunningaanvraag zijn de waarden voor natuur en milieu, stadsschoon en landschap, 

cultuurhistorie en leefbaarheid. Algemeen uitgangspunt is dat uiterst terughoudend wordt 
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omgegaan met vergunningen en dat voor gezonde bomen in de regel geen vergunning 

wordt afgegeven. Bomen in de openbare ruimte worden pas gekapt als deze ziek zijn en een 

gevaar gaan vormen voor de omgeving. 

 

4.4.2 Gebruiksdoeleinden groen beperken, bomenkap verbieden, groen stimuleren 
(zienswijze 57) 
Adressant brengt in zijn zienswijze de volgende punten naar voren:  

 Parkeerplaatsen, aanvoerwegen, fietspaden, afvalinzamelingssystemen, kiosken en 

horecaterrassen zijn niet groen. Deze onderdelen uit de bestemming Groen halen; 

 Bomenkap verbieden; 

 Maak in het bestemmingsplan tot ambitie om het groen in de stad te laten groeien 

in plaats van te laten afnemen bijvoorbeeld door bewoners de gelegenheid te geven 

om zelf bomen te planten of ideeën aan te dragen om groene plekken te laten 

realiseren.  

 

Beantwoording 

In de bestemming Groen zijn uitsluitend fiets- en voetpaden toegestaan, voor de auto is 

geen plaats, uitgezonderd de uitwegen van parkeerplaatsen en parkeergarages. Als deze 

delen van het Groen de bestemming Verkeer zouden moeten krijgen, is op al die plekken 

ook  autoverkeer toegestaan en dat is per se niet de bedoeling. Hetzelfde gaat op voor 

afvalinzamelingssytemen, kiosken en terrassen. 

Bomen worden beschermd door de Bomenverordening 2014: zonder vergunning is het niet 

toegestaan om bomen (“houtopstanden”) te kappen (“vellen”). 

Bewoners verantwoordelijk maken voor het groen in de stad valt buiten de reikwijdte van de 

werking van een bestemmingsplan. Eerste inzet van het college is om de kwaliteit van het 

bestaande groen te borgen en te optimaliseren. Vanuit de gemeente wordt vergroening 

gestimuleerd via subsidieregelingen zoals ‘vergroen je buurt’,  ‘groene daken en gevels’ en 

het stimuleren van bijvoorbeeld coöperatieve tuinbouwprojecten en collectieve tuinen. 

 

4.4.3 Omschrijving bestemming Groen, water als onderdeel van het ‘groen’( zienswijze 
102 en 133) 

 

Adressanten brengen in hun zienswijze de volgende punten naar voren:  

 De bestemming "Groen" is nu een te algemene en te brede omschrijving. De 

gebieden die nu bestemming groen hebben zijn feitelijk natuurzones en/of 

waardevol groengebied waar gebruiks- en bouwbeperkingen nog voor moeten 

vastgesteld. Dit komt onvoldoende tot uitdrukking in het ontwerp BP. 

 In het BP kunnen de huidige oppervlakten ("natuurlijk groen") met mogelijkheden 

tot uitbreiding in BP aangeven worden.  

 De bestemming van deze natuurlijke groene zones kunnen met specifieke regels 

voor medegebruik vastgesteld worden en bepaalde functies w.o. terrassen kunnen 

uitgesloten worden.  

 Daar waar het water in Oud-West in het vigerend bestemmingsplan als onderdeel 

gezien moest worden van "het groen" in de wijk, is dit in het nieuwe 

bestemmingsplan niet meer zo. Daarmee is het groen met een groot oppervlak 
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verminderd. Dit komt ook tot uiting in de toename van vaste ligplaatsen met name 

voor passagiersvaartuigen. 

 

Beantwoording 

De wijze waarop en waar de bestemming Groen is toegepast is gebruikelijk binnen de 

Amsterdamse plansystematiek. Binnen de bestemming Groen zijn de bouwmogelijkheden 

zeer beperkt; alleen kunstobjecten, nutsvoorzieningen en (sporadisch, want hoofdzakelijk in 

de bestemming Verkeer) afvalinzamelingssystemen zijn toegestaan.  

Waardevol groen en per se te behouden groen is opgenomen in de Hoofdgroenstructuur. 

Dat wil overigens niet zeggen dat ander groen niet waardevol is en beschermenswaardig. 

Het algemeen beleid in de gehele gemeente Amsterdam is groen zoveel als mogelijk te 

behouden en waar mogelijk uit te breiden. Groen is belangrijk in het kader van het rainproof 

maken van de stad, het tegengaan van hittestress en het verkrijgen en behouden van een 

schoon en gezond leefklimaat. 

Binnen de bestemming Groen zijn bij uitzondering nu horecaterrassen aanwezig. Nieuwe 

horecaterrassen zijn, gelet op het conserverende karakter van dit bestemmingsplan, niet 

toegestaan. 

Binnen de bestemming Groen is water gewoon toegestaan. Grachten en kanalen vallen ook 

in het vorige bestemmingsplan onder de bestemming Water. 

 

4.4.4 Bescherming groen, onderscheid verschillende soorten groen (zienswijze 139, 140)   
 

Adressanten brengen in hun zienswijze de volgende punten naar voren:  

 Openbaar groen moet beter beschermd worden. Veel bestemmingen die nu onder 

Artikel 10 'Groen` vallen hebben niets met groen te maken. De bestemming Groen 

moet, naast groenvoorzieningen, worden aangevuld met plantsoenen en parken;  

 Alle secundaire onderdelen dienen onder 'alsmede voor' te vallen, om er voor te 

zorgen dat deze geen ongebreidelde verkleining van het toch al minimale 

groenoppervlak in Oud-West veroorzaken. Hieronder vallen: fiets- en voetpaden, 

speelvoorzieningen, kunstwerken en bruggen. Ondergronds parkeren, 

parkeeruitwegen, afvalinzamelingssystemen, nutsvoorzieningen en 

horecaterrassen, kiosken niet als Groen bestemmen; 

 Bruto bouwoppervlakten (artikel 10.2.3) van maximaal 25 m2 zijn veel te groot; die 

dienen te worden teruggebracht naar maximaal 15 m2;  

 Artikel 10.2.4 b. zou geheel geen parkeervoorzieningen moeten toestaan in de 

bestemming Groen; 

 Onderscheid maken in soorten groen: buurt, speel, kijk, educatie en/of ecologisch 

groen. Bestemmingsplanregels kunnen dan beter op maat gemaakt worden om 

deze verschillende soorten groen te beschermen en bij voorkeur uit te breiden. 

 

Beantwoording 

Groen wordt reeds afdoende beschermd, in het bestemmingsplan door de beperkte bouw- 

en gebruiksmogelijkheden en daarbuiten door het Bomenverordening 2014. Plantsoenen en 

(bos)parken vallen blijkens de definitie in artikel 1 al onder groenvoorzieningen. 
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De zinsnede ‘alsmede voor’ heeft geen juridische betekenis. De ‘niet groene’ voorzieningen 

uit de bestemming Groen halen, heeft tot gevolg dat de ze de bestemming verkeer krijgen, 

met andere onbedoelde en ongewenste gevolgen.  

Nieuwe bouwwerken als parkeervoorzieningen, kiosken en horecaterrassen zijn binnen de 

bestemming Groen niet toegestaan; slechts waar deze al aanwezig zijn bij inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan zijn ze positief bestemd en voorzien van een aanduiding op de 

verbeelding (plankaart). 

Bij de overige gebouwen moet in hoofdzaak gedacht worden aan nutsvoorzieningen zoals 

transformatorhuisjes; slechts bij uitzondering zijn deze groter dan enkele vierkante meters, 

de 25 vierkante meter is voor een enkel uitzonderlijk geval bedoeld, waarbij de noodzaak 

daarvoor uitdrukkelijk aangetoond zal moeten worden.  

Een uitsplitsing in vijf of meer soorten groen zoals voorgesteld leidt niet tot een uitbreiding 

en meer bescherming van het groen. Waardevol en per se te behouden groen is opgenomen 

in de Hoofdgroenstructuur. 

 

4.4.5 Klimaatbeheersing (zienswijze 113, 139, 140) 
Adressant vraagt aandacht voor groene daken, groene gevels, postzegelparkjes en 

klimaatbeheersing omdat: 

 bestendig en meer groen helpt bij beheersing van hitte; 

 meer groen zorgt voor een beter leefklimaat; 

 meer groen zorgt voor betere afwatering bij hoosbuien; 

 aanleg van waterbergingsplaatsen zodat straten en kelders niet blank staan; 

 regels om verdere verstening en onderkeldering van binnentuinen te voorkomen 

 

Beantwoording 

Eerste inzet van het college is om de kwaliteit van het bestaande groen te borgen en 

te optimaliseren. Vanuit de gemeente wordt vergroening gestimuleerd via 

subsidieregelingen zoals ‘vergroen je buurt’ en ‘groene daken en gevels’. Vanuit het 

programma Amsterdam Rainproof wordt actief gewerkt aan klimaatbestendig maken 

van de stad. Door middel van bewustwording en projecten om meer te vergroenen en 

minder te verstenen in het kader van regenwatermanagement, waarbij vermindering 

van hittestress een belangrijk neveneffect is. 

Daarnaast is het van belang dat er in openbaar gebied voldoende waterberging wordt 

gerealiseerd. Daarom wordt bij herinrichting aandacht besteed aan het regenbestendig 

maken van de openbare ruimte.  Een voorbeeld hiervan is de herinrichting van het 

Bellamyplein met verlaagde groenstroken (wadi’s) die het water bergen als het riool de grote 

hoeveelheid water niet aankan. 

Onderkeldering onder vergunningvrije uitbouwen in binnenterreinen is niet mogelijk binnen 

het bestemmingsplan. In die binnenterreinen zijn  geen bouwmogelijkheden opgenomen, 

zodat slechts de vergunningvrije uitbouwen toegestaan zijn. 

 

Conclusie 

De zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 
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4.4.6 Natuurbestemming ingang Vondelpark (zienswijze 101) 
Adressant heeft in eigendom het stuk grond, kadastraal bekend als Amsterdam U 11251, 
gelegen naast de ingang van het Vondelpark (noordzijde) aan de Vondelstraat en stelt voor 
om hieraan een natuurbestemming te geven.  Dit stuk grond heeft in het 
ontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Tuin'.  

Zie voor de verdere onderbouwing daarvan bijgaand 'Voorstel groenstrook naast entree 

Vondelpark (Noordzijde)' van 26 juni 2018 van Arcadis Landschapsarchitectuur & 

Stedenbouw. 

 

Beantwoording 

Een natuurbestemming zou impliceren dat de strook van 3 x 30 meter de status heeft van 

een natuurgebied.  Dat is niet het geval. De strook is geen eigendom van gemeente, is geen 

openbaar gebied en is van oudsher onderdeel van de tuin behorende bij Vondelstraat 87.  

Dat de strook  recentelijk kadastraal gesplitst is van de tuin, is geen aanleiding om deze 

gronden een natuurbestemming te geven. Eigendomsverhoudingen spelen geen rol bij het 

toekennen van bestemmingen. De tuinbestemming blijft behoren bij Vondelstraat 87.  

Bestemmen als een op zichzelf bestaande tuin is o.g.v. bestendige jurisprudentie niet 

mogelijk omdat een tuin altijd bij een hoofdgebouw hoort.   

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

 

4.5 Wonen 
 

4.5.1 gedifferentieerd woningaanbod en 40-40-20 beleid (zienswijzen 57, 59, 60, 102, 133)  
Adressanten verzoeken om, ten behoud van de gedifferentieerde samenstelling van de 

bevolking, in de planregels op te nemen dat bij nieuwbouw, transformatie en 

inbreidingslocaties de 40-40-20 regeling van toepassing is.  

 

Beantwoording 

De gemeenteraad heeft op 20 december 2017 het stedelijk kader voor sociale en 

middensegment huurwoningen in particuliere plannen vastgesteld. De gemeente 

Amsterdam wil ten behoeve van een gemengde stad dat in nieuwe woningbouwplannen 

sprake is van een gedifferentieerd programma, waarmee verschillende inkomensgroepen 

worden bediend. Een gedifferentieerd aanbod houdt in dat ook voor particuliere 

transformaties in beginsel geldt dat 40% van de woningen als sociale woning 

wordt gerealiseerd, 40% van de woningen als middeldure woning en 20% als 

dure huur- of koopwoning (hierna: de 40-40-20). De gemeente geeft hier zelf vorm aan door 

bij de uitgifte van gemeentelijke grond te sturen op die differentiatie. Ook in de plannen van 

particulieren, waarbij geen sprake is van nieuwe gronduitgifte maar van eigen grond van 

particulieren of een reeds bestaand erfpachtcontract, wil de stad een gedifferentieerd 

aanbod bewerkstelligen. De stad werkt door middel van bestemmingsplanwijzigingen en 

erfpachtherzieningen alleen mee aan particuliere woningbouwplannen als er sprake is van 

een gedifferentieerd woningaanbod. Omdat voor transformaties en inbreidingslocaties een 
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afwijkingsprocedure op grond van de Wabo of een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is, 

wordt in onderhavig bestemmingsplan geen planregel opgenomen ten behoeve van de 40-

40-20 regeling, maar kan dit als voorwaarde worden opgenomen in de 

omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen voor de desbetreffende projecten.  

Het stedelijk kader voor sociale en middensegment huurwoningen geldt dus voor 

woningbouwplannen die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Het uitgangspunt 40-40-20 

is niet van toepassing op bouwplannen met minder dan 10 woningen. 

 

Conclusie 

De zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

4.5.2 definitie wonen, permanent bewonen en tijdelijke verhuur (zienswijze 138) 
Adressant maakt zich zorgen over het toenemen van mogelijkheden tot tijdelijk verhuren 

van woonruimte en verzoekt te specificeren dat de functie 'wonen' permanent wonen 

inhoudt. 

 

Beantwoording 

De definitie van wonen in artikel 1 van de planregels wordt aangepast zodat deze luidt:  

een complex van ruimten, bedoeld voor de permanente huisvesting van één huishouden, 

behoudens bijzondere woonvormen waar deze ten tijde van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd, inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- 

of vrije beroepsuitoefening aan huis/bedrijf aan huis. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

4.6 Luchtkwaliteit (zienswijzen 56, 57, 58, 59, 60, 113, 134, 135,136) 
Een aantal bewoners maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in het plangebied en plaatsen 

een aantal kanttekeningen en doen suggesties: 

 

 In het bestemmingsplan staan geen maatregelen om de luchtklimaat te verbeteren 

zoals het terugdringen van scooters (zienswijze 56), vluchten op Schiphol 

(zienswijze 57, 58, 59, 60); 

 Neem de Europese en Nederlandse normen op als eis in bestemmingsplan en ga 

daar op handhaven, juist op verkeersradialen in Oud-West (zienswijze 58); 

 Uit GGD-onderzoek zou blijken dat normen niet worden gehaald en verbetering niet 

zichtbaar is. Verzocht wordt een plan van aanpak in het bestemmingsplan op te 

nemen (zienswijze 57, 58, 59, 60); 

 Neem de VNG-regels ten aanzien van luchtkwaliteit over in het bestemmingsplan 

(zienswijze 57, 58, 59, 60) 

 

Beantwoording 

Oud West 2018 is een conserverend bestemmingsplan dat uitgaat van de bestaande situatie. 

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe woningen, grootschalige kantoorvoorzieningen 
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of andere nieuwe voorzieningen mogelijk die kunnen leiden tot een substantiële toename 

van het aantal verkeersbewegingen. De grenswaarden uit de Wet milieubeheer zullen als 

gevolg van het vaststellen van dit bestemmingsplan niet worden overschreden. Daarnaast 

gaat het bestemmingsplan niet uit van de bouw van nieuwe in het Besluit gevoelige 

bestemmingen genoemde gevoelige functies, zodat wordt voldaan aan de bepalingen uit 

het Besluit gevoelige bestemmingen. Bovendien ligt het plangebied op meer dan 100 meter 

van een Rijksweg en op meer dan 50 meter van een provinciale weg. Ten slotte maakt het 

bestemmingsplan geen nieuwe gevoelige functies mogelijk langs stedelijke wegen, zodat 

het bestemmingsplan in overeenstemming is met het gemeentelijke richtlijn gevoelige 

bestemmingen.  

Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen en activiteiten 

mogelijk maakt die de luchtkwaliteit in negatieve zin beïnvloeden. Het bestemmingsplan 

levert geen in betekenende mate bijdrage aan de verslechtering van de luchtkwaliteit; er is 

geen onderzoek noodzakelijk. Luchtkwaliteit levert geen belemmeringen op voor de 

uitvoering van dit bestemmingsplan.    

 

Maatregelen verbetering luchtkwaliteit Amsterdam  

Maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit, zoals het terugdringen van scooters 

en het aantal vluchten op Schiphol, liggen buiten de reikwijdte van dit bestemmingsplan. In 

algemene zin wordt opgemerkt dat Amsterdam zich al lange tijd inzet voor verbetering van 

de luchtkwaliteit.  

 

In Amsterdam zijn er nog enkele locaties waar de Europese jaargemiddelde grenswaarde 

voor stikstofdioxide (NO2) wordt overschreden. Amsterdam treft al vele jaren maatregelen 

en bereidt nieuwe voor om deze knelpunten op te lossen en de luchtkwaliteit verder te 

verbeteren. Het gaat om maatregelen die Amsterdam doet in het kader van het Nationaal 

Programma Luchtkwaliteit (NSL) en om maatregelen die Amsterdam daarnaast op grond 

van eigen beleid en ambitie voorbereidt en uitvoert. Bijvoorbeeld het faciliteren van 

elektrisch vervoer, het bevorderen van de verkeersdoorstroming, het terugdringen van oude 

vrachtwagens, autobussen en scooters in de binnenstad, maar ook het bijdragen aan het 

beperken van het aantal vluchten op Schiphol, die een positief effect op de luchtkwaliteit in 

heel Amsterdam hebben. De NSL-monitoringsrapportages van de laatste jaren hebben dan 

ook een trendmatige verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam laten zien. De laatste 

monitoringsrapportage van najaar 2018 (over het jaar 2017) laat echter een stabilisatie zien. 

Dat heeft voornamelijk te maken met het toepassen van een nieuwe rekenmethode van het 

Amsterdamse verkeersmodel (VMA) en het feit dat het erg goed gaat met de economie. Uit 

tellingen blijkt dat er in delen van de stad tot 40% meer middelzwaar en zwaar vrachtverkeer 

rondrijdt vergeleken met twee jaar terug. Het NSL 2018 laat zien dat de norm voor NO2-

concentratie op dit moment wordt overschreden op 33 knelpuntlocaties. In het plangebied 

bevinden zich op de Nassaukade 2 (nieuwe) knelpunten. Zie het kaartje hieronder.  
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Bron: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/ overschrijdingslocaties zichtjaar 2017 

(monitoringsronde najaar 2018) ten opzichte van het plangebied 

 

Een prognose van de samenstellers van het NSL, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) laat zien dat de knelpunten in Amsterdam in 2020 zijn opgelost. Maar het 

RIVM geeft ook aan niet volledig zeker te zijn van deze prognose. De gemeente Amsterdam 

wil daar dan ook niet zondermeer van uitgaan en zal onverminderd doorgaan met de 

uitvoering van bestaande en nieuwe maatregelen. In 2018 is het NSL, inclusief een 

aangevuld extra maateregelenpakket vastgesteld (zie hierna) en in het voorjaar van 2019 

maakt de gemeente nieuwe plannen bekend over de aanpak van de luchtkwaliteit (zie 

hierna).  

 

Al vanaf de jaren 2006/2007 neemt Amsterdam maatregelen om de luchtkwaliteit te 

verbeteren. Daarbij zijn twee soorten van maatregelen te onderscheiden: generieke en 

locatiespecifieke maatregelen. Onderstaand een - niet als volledig bedoelde – opsomming 

ter illustratie.   

 

Generieke maatregelen zijn maatregelen die de luchtkwaliteit in de gehele stad verbeteren, 

zowel op plekken waar al voldaan wordt aan de normen als op de knelpuntenlocaties.  

Voorbeelden zijn: stimuleringsprogramma elektrisch vervoer (gestart in 2009); milieuzones 

voor  vrachtverkeer (2008), taxiverkeer (2018), touringcar, bestelverkeer (2017); reductie OV 

bussen binnen de ring (2017); faciliteren emissieloos autodelen met stadsbrede 

parkeervergunning en oplaadinfra (2011).  

 

Locatiespecifieke maatregelen zijn bedoeld voor de door het RIVM vastgestelde 

overschrijdingslocaties en voor locaties waar de meetresultaten van de GGD hoge 

concentraties NO2 laten zien. Het betreft verkeerskundige maatregelen die filevorming en 

stagnatie tegen gaan, inrichtingsmaatregelen in de openbare ruimte die snellere 

https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
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doorstroming van het verkeer helpen mogelijk maken, inzetten op verschoning van lokale 

activiteiten die daarmee substantieel bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit ter 

plaatse en uitplaatsen van activiteiten indien mogelijk die een sterk negatief hebben op de 

luchtkwaliteit. Voorbeelden van genomen maatregelen zijn:  

 doorstromingsmaatregel Stadhouderskade oost ( uitgevoerd 2014);  

 doorstroming traject Valkenburgerstraat-Weesperstraat (uitgevoerd 2016); 

 opheffen parkeerplatform touringcar bussen Prins Hendrikkade (2016);  

 verplaatsen en verschonen taxistandplaats CS (uitvoering 2015-2018);  

 verplaatsen en verschonen taxistandplaats Leidseplein (uitvoering 2018);  

 versobering aansluiting Leidseplein op Stadhouderskade (2015-2018);  

 het verminderen overlast laad- en losverkeer en touringcars op hoofdnet auto door 

optimalisatie laad- en losplekken en haltelocaties;  

 versoberen aansluiting lokale wegennet op hoofdnet auto;  

 inzet van realtime verkeersregelinstallaties, verkeersafhankelijke installaties die 

zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. 

 

Verder investeert Amsterdam stevig in alternatieven voor het autoverkeer, onder meer door 

middel van het recent vastgesteld Meerjarenplan Fiets (2017-2022) om het gebruik van de 

fiets verder te stimuleren.  

 

Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 

Het NSL bevat een pakket maatregelen van rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk om 

de luchtkwaliteit overal binnen de Europese normen te krijgen en te houden en vormt in ons 

land het juridisch toetsingskader bij ruimtelijke projecten. Behalve Amsterdam hebben meer 

grote steden te maken met een aantal hardnekkige knelpunten voor NO2. De aanpassing 

van het NSL houdt in dat aanvullend op het huidige NSL, op rijks-, provinciaal en 

gemeentelijk niveau een pakket extra maatregelen wordt opgenomen om de resterende 

overschrijdingen van NO2 in de binnensteden op de kortst mogelijke termijn teniet te doen. 

De extra maatregelen in het aangepaste NSL zijn nog niet verwerkt in de laatste 

monitoringsronde 2018 over het zichtjaar 2017, maar worden meegenomen in de 

monitoringsronde 2019 over het zichtjaar 2018. Meer informatie over Aanpassing NSL 2018 

en de bijbehorende maatregelen is te vinden via onderstaande links: 

 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-

waterstaat/documenten/rapporten/2018/09/28/aanpassing-nsl-2018 

 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-

waterstaat/documenten/rapporten/2018/09/28/bijlage-2-maatregelen-steden-en-

rijk-no2-knelpunten 

 

Extra Amsterdams maatregelen voortkomend uit coalitie-akkoord 2018 

Momenteel bereidt Amsterdam, voortvloeiend uit het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en 

een nieuw geluid’ (mei 2018), nieuwe maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit voor. 

Dit pakket aan nieuwe maatregelen heeft een lokaal-generiek karakter en zal daarmee ook 

tot een verbetering van de luchtkwaliteit leiden op de hoogst belaste locaties in de stad. Het 

gemeentebestuur van Amsterdam kiest ervoor om niet te stoppen met de inzet op schonere 

luchtkwaliteit nadat de grenswaarden zijn bereikt. Vandaar dat Amsterdam de komende 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2018/09/28/aanpassing-nsl-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2018/09/28/aanpassing-nsl-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2018/09/28/bijlage-2-maatregelen-steden-en-rijk-no2-knelpunten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2018/09/28/bijlage-2-maatregelen-steden-en-rijk-no2-knelpunten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2018/09/28/bijlage-2-maatregelen-steden-en-rijk-no2-knelpunten
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jaren doorgaat met het verder verbeteren van de luchtkwaliteit tot beneden deze EU 

grenswaarden. 

 

Conclusie 

Deze zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

4.7 WG-terrein behoud kunstateliers (zienswijze 57) 
Adressanten maken zich zorgen over kunstateliers in het stadsdeel en in het bijzonder het 

behoud van de kunstateliers op het WG-terrein. Het WG-terrein is al decennia een plek voor 

kunst en cultuur en adressanten stellen het volgende voor:  

 Behoud van alle huidige kunstateliers in de diverse blokken op het WG-terrein. Ze 

zijn onlosmakelijk verbonden met alles wat op het WG-terrein gebeurt. 

 De gebouwen zijn nu veelal in het bezit van Stadgenoot, een corporatie. Een 

beleidsuitspraak van de bestuurscommissie om te voorkomen dat deze panden in 

bezit komen van projectontwikkelaars of investeerders is wat gevraagd wordt. Noch 

mag de bestemming wijzigen t.o.v. de huidige bestemming.  

 

Beantwoording  
In de gebouwen op het WG-terrein komen verschillende vormen van zowel bedrijfsmatige 
activiteiten, culturele activiteiten, als wonen door elkaar voor, in plaats van de traditionele 
scheiding van plint voor niet-wonen en daarboven woningen in een pand. In principe kan 
gesteld worden dat de bedrijfsmatige activiteiten meestal een creatieve basis hebben (denk 
aan ateliers, ambacht, kunst en cultuur). In het bestemmingsplan wordt deze functie 
mogelijk gemaakt binnen een aantal specifiek aangewezen Gemengde Doeleinden. Het 
bestemmingsplan zorgt ervoor dat de kunstateliers op het WG-terrein kunnen blijven 
bestaan.  

Het bestemmingsplan maakt het huidige gebruik en de mix van wonen en werken mogelijk. 

Het is echter aan de eigenaar of het pand verhuurd wordt aan kunstenaars. Dat is een 

privaatrechtelijke aangelegenheid waarin de gemeente geen rol heeft.  

 

Conclusie 

Deze zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

4.8 Milieuaspecten, VNG-brochure (zienswijzen 81, 102, 133)  
Adressanten stellen dat in dit ontwerpbestemmingsplan te weinig aandacht is voor 

milieuaspecten waaronder de klimaatbestendigheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De 

Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft in een uitgebreide brochure 

https://vno.nl/files/vno/vrici/Documenten/Extranet/Milieu/Gemeente%20Milieu%20Wro.pdf 

Van deze zeer concrete aanbevelingen van de VNG ten aanzien van Verkeer, Geluid en 

Groen en Luchtkwaliteit zien zij niets of nauwelijks iets terug in het 

ontwerpbestemmingsplan. 
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Beantwoording 

De genoemde nota  met bijlagen is in 2008 opgesteld door (het toenmalige ministerie) Vrom, 

IPO en VNG. In de bijlage worden vele aanbevelingen en suggesties gedaan, zonder dat 

hieraan een verplichtend karakter is meegegeven. Een deel van de aanbevelingen en 

suggesties heeft in de loop van de tijd wel een plaats gekregen in wetgeving, verordeningen 

en beleid en hoeft derhalve niet in een bestemmingsplan een plek te krijgen. Een deel van de 

aanbevelingen en suggesties is ook al middels paraplubestemmingsplannen geborgd. Denk 

aan de introductie van geluidproductieplafonds in de Wet milieubeheer, het vastleggen en 

beschermen van waardevol groen in de Hoofdgroenstructuur, het toelaten van maximaal 

één kinderdagverblijf per bouwblok, het beschermen van bomen in de Bomenverordening, 

het terugdringen en reguleren van parkeren in de Nota parkeernormen auto en de Nota 

parkeernormen fiets en scooter en de Watervisie 2040. 

Een groot deel van de aanbevelingen uit het Overzicht borgingsmogelijkheden voor milieu in 

ruimtelijke planvorming (de bijlage bij de door adressanten genoemde nota) ziet vooral op 

grootschalige nieuwbouwlocaties in uitleggebieden, die niet toe te passen zijn in bestaand 

stedelijk gebied, waarvoor een conserverend bestemmingsplan wordt gemaakt. 

De conclusie is dan ook dat waar mogelijk, doelmatig en noodzakelijk milieuaspecten 

afdoende zijn geborgd in het (ontwerp)bestemmingsplan Oud West 2018. 

 

Conclusie 

Deze zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

4.9 Woonboten (zienswijzen 82 – 91) 
De ligplaatsen voor woonboten zijn op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan 

weergegeven met de aanduiding ‘woonschepenligplaats’. In de bouwregels is geregeld dat 

de lengte van de woonarken en woonvaartuigen maximaal 15 meter mag bedragen en de 

hoogte maximaal 2,50 meter, gemeten vanaf het waterpeil. Deze afmetingen zijn conform 

het woonbotenbeleid stadsdeel Oud West 1995. De breedte is begrensd door de ligplaats 

zoals aangeduid op de verbeelding. Grotere afmetingen voor woonarken en woonvaartuigen 

zijn uitsluitend toegestaan bij ligplaatsen die reeds vergund zijn op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Ook bij vervanging mogen deze boten de 

grotere afmetingen behouden. 

Adressanten menen dat het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 een verslechtering 

betekent ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan Oud-West.  

 

4.9.1 Transformatie bestaande vergunningen 
Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "Indien voor het bouwen of 

gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 

voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 

verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 

verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 

gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 

onderdelen a, c of d is verleend." 
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Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 

201.06744/1/M. d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 

zaaksgebonden vergunning is. Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld 

met omgevingsvergunningen, en dus zaaksgebonden zijn, zal het niet langer noodzakelijk 

zijn om een nieuwe vergunning aan te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. 

De voormalige ligplaatsvergunning, nu zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de 

woonboot overdraagbaar. Verzocht wordt dit helder te verwoorden in de toelichting en, 

waar nodig, ook te verwerken in de voorschriften. 

 

Beantwoording 

Het bestemmingsplan is een bestuursrechtelijk instrument en per definitie zaaksgebonden. 

Ook omgevingsvergunningen zijn zaaksgebonden en overdraagbaar. Een 

ligplaatsvergunning op grond van de Verordening op het binnenwater 2010 is niet 

zaaksgebonden maar persoonsgebonden, vergelijkbaar met een huur- of 

erfpachtovereenkomst met de gemeente. Een ligplaatsvergunning is niet overdraagbaar. 

Het is een misvatting dat ligplaatsvergunningen nu vanwege bovengenoemde uitspraak van 

de Raad van State van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en dus 

zaaksgebonden zijn. Het blijft noodzakelijk om een nieuwe ligplaatsvergunning aan te 

vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De uitspraak van de Raad van State 

heeft op dit punt geen gevolgen voor de Verordening op het binnenwater 2010. Deze wordt 

niet aangepast en blijft van kracht. 

Echter, bij verkoop van een bestaande boot die conform een omgevingsvergunning legaal is, 

zal de verandering van eigenaar geen reden zijn om de ligplaatsvergunning voor de nieuwe 

eigenaar te weigeren. Er is geen aanleiding om de toelichting en regels van het 

bestemmingsplan op dit punt aan te passen.  

 

4.9.2 Bouwregels: afmetingen woonarken en woonvaartuigen  
De maten in het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 zijn een fikse beperking ten 

opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan Oud-West. Uit oogpunt van 

rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad, een lengte van 20 

meter, gewenst. Verzocht wordt de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan 

te passen aan de stedelijke norm.  

 

Beantwoording 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 is een actualisatie van het vigerende 

bestemmingsplan en met betrekking tot woonboten in hoofdzaak beleidsneutraal. Dat wil 

zeggen dat vastgestelde beleidsregels worden overgenomen en dat er in het 

bestemmingsplan geen nieuwe beleidsuitgangspunten worden gevormd. De beleidsregels 

ten aanzien van woonboten zijn vastgelegd in het Woonbotenbeleid stadsdeel Oud West 

1995, vastgesteld op 19 september 1995 door de stadsdeelraad van Oud West en recentelijk 

herbevestigd en verlengd door het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2017. De 

afmetingen uit dit beleid zijn overgenomen.  

Er bestaat geen stedelijke norm voor de afmetingen van woonboten omdat iedere gracht, 

locatie en situatie anders is. Binnen verschillende gebieden of stadsdelen kunnen 
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verschillende maximale afmetingen gelden. Er is daarom geen aanleiding om af te wijken 

van de afmetingen uit het geldende beleid. 

 

4.9.3 Bouwregels: onderlinge afstanden tussen woonarken en woonvaartuigen 
Een andere beperking ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan Oud West is de 

introductie van een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en 

achterzijden van drijvende bouwwerken. Op veel plaatsen in Oud West liggen de 

woonschepen dichter op elkaar dan 2 meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit 

elkaar te leggen. Onder artikel 18.2.2.b is opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere 

onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij vervanging. Echter hier is niet expliciet 

vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. Indien het vereist blijft dat bij verkoop 

van woonboten een nieuwe vergunning dient te worden aangevraagd, wordt de aanvraag 

getoetst aan het bestemmingsplan. Met het opnemen van de maten uit het 

woonbotenbeleid Oud West 1995 dreigen vergunningaanvragen van grotere woonboten 

en/of woonboten die dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor 

deze woonboten slecht verkoopbaar worden.  

Verzocht wordt in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die afwijken van 

de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn toegestaan bij 

wisseling van eigenaar. 

 

Beantwoording 

In de planregels is opgenomen dat kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan zoals 

vergund op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Ook bij vervanging. 

De maten en onderlinge afstanden tussen de boten worden bepaald door de zaak (i.e. de 

woonboot) en niet door eigendomsverhoudingen. De eigendomsverhouding is geen 

ruimtelijk argument en voor het bestemmingsplan niet relevant. Er is daarom geen 

aanleiding om deze bouwregel aan te passen. 

 

4.9.4 Woonbotenbeleid Oud West 
Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in 

Oud West uit 1995 verlengd. In de toelichting is aangegeven dat dit beleid uit 1995 als 

onderliggend beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. Het woonbotenbeleid van 

Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing van woonboten in Oud 

West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid getoetst aan de praktijk, niet 

uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 16 december 2003 omgezet 

in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium van 2 meter tussenruimte 

tussen woonboten losgelaten. Vervolgens is dit woonbotenbeleid in dialoog met de 

woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar tevredenheid van zowel het stadsdeel 

als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend bestemmingsplan. Dit wordt nu 

onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 1995 doet 

ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West met het 

stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995— 2005. Tevens is daarmee opnieuw 

actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 

nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 

gebleken. 
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Verzocht wordt het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen dat het 

woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. Indien het te ver voert om het 

woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, wordt verzocht om aan het 

gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesluit d.d. september 2003 toe te voegen en 

hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot uitgangspunt te maken in plaats van het 

verplaatsingsscenario. 

 

Beantwoording 

Het toepassen van de afmetingen en de onderlinge afstanden uit het Woonbotenbeleid 

stadsdeel Oud West 1995 past bij de actuele beleidsuitgangspunten zoals vastgelegd in de 

Watervisie Amsterdam 2040, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 september 2016. 

Uitgangspunt is onder andere het vergroten en verbeteren van de belevingswaarde en 

zichtbaarheid van het water. Dat betekent niet dat met dit bestemmingsplan de actieve 

verplaatsing van woonboten wordt beoogd. In de planregels is immers geborgd dat 

bestaande afmetingen en onderlinge afstanden behouden kunnen blijven. Wel wordt door 

de bestaande afmetingen te conserveren, voorkomen dat het bestaande zicht op het water 

wordt verminderd en de belevingswaarde van het water wordt verkleind. 

Er is geen aanleiding om gemeenteraadsbesluit 1563 aan te passen of een onderdeel aan het 

besluit toe te voegen. 

 

Conclusie 

Deze zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

4.10 Cultuurhistorie, beschermd stadsgezicht en archeologische waarden 
(zienswijzen 139, 140, 152) 

 

Wegprofielen (zienswijze 152) 

Adressant ziet graag dat er een aanlegvergunningsstelsel voor wegprofielen voor de 

Vondelstraat wordt opgenomen, zodat ook daarmee recht wordt gedaan aan de bijzondere 

stedenbouwkundige waarden van de Vondelstraat. 

 

Beantwoording 

De stedenbouwkundige waarden van de Vondelstraat zijn geborgd doordat de bestaande 

voorgevels overeenkomen met de bestemmingsvlakken. Datzelfde geldt voor de voortuinen.  

Bovendien liggen waardevolle stedenbouwkundige zones vast in de 

ordewaarderingskaarten. De indeling in stedenbouwkundige zones geschiedt vanuit het 

oogpunt van de stedenbouwkundige, cultuur- en architectonische waarden. Onder 

stedenbouwkundige zones wordt het openbaar gebied verstaan, dat wil zegen: straten en 

pleinen of combinaties, dan wel gedeelten daarvan, in samenhang met de flankerende 

bebouwing, groen (parken, plantsoenen, tuinen, etc.). De waardering wordt bepaald door de 

kwaliteit van het onderliggende stedenbouwkundige plan, het profiel, de kwaliteit van de 

architectuur, de inrichting van de openbare ruimte, de groenvoorziening en de aanwezigheid 

van bijvoorbeeld zichtlijnen. Bij de stedenbouwkundige zones gaat het om de ruimtelijke 

samenhang van al deze elementen en de hiermee verband houdende kwaliteit van het 
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stadsbeeld, straatbeeld, groenvoorziening en water. De Vondelstraat is gewaardeerd als 

Zone A, waarvoor een restauratieve aanpak geldt van de ruimtelijke structuur en 

architectuur. Uitgangspunt is handhaving en indien nodig herstel van de kwaliteit van het 

oorspronkelijke stedenbouwkundig concept en de historische bebouwing.  

 

Beschermd stadsgezicht (zienswijzen 139, 140, 152) 

In zienswijze 152 verzoekt adressant om voor de Vondelstraat de dubbelbestemming 

'beschermd stadsgezicht' op te nemen, om de daar aanwezige bijzondere en waardevolle 

aanleg en groenstructuren effectief te kunnen beschermen. Thans wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen voor- en achtertuinen en is dus ook in de voortuinen een erfafscheiding van 

2 meter mogelijk; dit is gezien de hoge cultuurhistorische waarden die hier aan de orde zijn 

hoogst ongewenst.  

Adressanten 139 en 140 pleiten ervoor dat de Admiralenuurt en Overtoom/Vondelparkbuurt 

als beschermd stadsgezicht wordt opgenomen. Het bestemmingsplan beoogt het gebied in 

stand te houden en recht te doen aan de cultuurhistorische waarden. Wij willen nieuwe 

bebouwing in dit drukst bevolkte gebied van Amsterdam zoveel mogelijk tegengaan, met 

name nieuwe (vergunningvrije) bouwwerken in de binnenterreinen. Verdere bebouwing hier 

zal tot ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden leiden, ook wat 

betreft klimaatadaptatie.  

 

Beantwoording 

De Vondelstraat is noch door het Rijk noch door de gemeente aangewezen als beschermd 

stadsgezicht. De waardevolle groenstructuur is geborgd door aan voortuinen de 

bestemming ‘Tuin’ te geven.  

Een aanwijziging tot beschermd stadsgezicht gebeurt op cultuurhistorische en 

stedenbouwkundige gronden. Klimaatadaptatie kan geen reden zijn om een gebied aan te 

wijzen  als beschermd stadsgezicht.  

 
Archeologische waarden (zienswijzen 139, 140) 
Uit het advies van Bureau Monumenten en Archeologie blijkt dat voor het hele gebied op en 
rond de Overtoom een hoge archeologische verwachting bestaat. Adressanten pleiten 
ervoor dat de Noordelijke Overtoomstrook  en de Bellamybuurt de zelfde 
dubbelbestemming krijgen als de Zuidelijke Overtoomstrook en de Vondelparkstrook, 
namelijk Waarde Archeologie 1  

 

Beantwoording 

De dubbelbestemmingen Waarde Archeologie 1 tot en met 4 zijn gebaseerd op het 

deskundigenoordeel van Monumenten en Archeologie. De archeologische beleidskaarten, 

die gebaseerd zijn op de archeologische verwachtingskaarten, zijn één op één overgenomen 

in de verbeelding bij dit bestemmingsplan, zie Archeologisch Bureauonderzoek in de 

bijlagen bij de toelichting. Er is geen aanleiding om van het advies van Monumenten en 

Archeologie af te wijken.  
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Conclusie 

Deze zienswijzen geven geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan 

 

5. Zienswijzen aangaande specifieke adressen  
 

Een aantal zienswijzen heeft betrekking op specifieke adressen. Deze zienswijzen zijn in het 

volgende hoofdstuk samengevat en van een reactie voorzien. De adressen staan op 

alfabetische volgorde en op huisnummer.  

 

5.1. Anna van den Vondelstraat 30 (zienswijze 137) 
Adressant constateert dat het bouwvlak voor het zorgcomplex Vondelstede aan de Anna 

van den Vondelstraat is gebaseerd op de huidige bebouwing en stelt dat dit kan betekenen 

dat er geen optimaal woonzorggebouw gerealiseerd kan worden omdat toekomstige 

nieuwbouw binnen het huidige bouwvlak en met dezelfde bouwhoogte gerealiseerd moet 

worden. Verzocht wordt om een bebouwingspercentage of een rechthoekig bouwvlak en 

een ruimere bouwhoogte op te nemen.  

 

Beantwoording 

Het bestemmingsplan Oud West 2018 is gericht op beheer van de huidige situatie en gaat uit 

van de bestaande bouwhoogten, verkaveling en rooilijnen. Het bestemmingsplan is 

conserverend van aard en maakt geen nieuwe, grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Voor 

het adres Anna van den Vondelstraat 30 is geen concreet initiatief voor nieuwbouw of 

uitbreiding bekend dat op de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld. 

Daarom is het ontwerpbestemmingsplan een bouwvlak opgenomen dat overeenkomt met 

de feitelijk bestaande bebouwing en met het bouw- en bestemmingsvlak uit het 

bestemmingsplan Oud-West. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.2. Bellamystraat 20 (zienswijze 115)  
Omzetten bedrijfspand naar woning 

Adressant is eigenaar van de begane grond van het pand aan de Bellamystraat 20 en heeft 

moeite de bestaande bedrijfsruimte van 96 m2 te verhuren. Adressant wijt dit aan de 

overwegende woonfunctie van de straat, een smal stratenprofiel en weinig aanloop en stelt 

dat het een solitaire bedrijfsruimte is.  Verzocht wordt om op de begane grond van het pand 

een woning mogelijk te maken. Adressant beroept zich op het gelijkheidsbeginsel omdat in 

2017 nog vergunning is verleend voor omzetting van de Bellamystraat 49 naar de functie 

wonen. 

 

Inpandige parkeervoorziening 

In het vigerende bestemmingsplan Oud-West van 2005 zijn op grond van de bestemming 

'Woongebied 2' met de nadere aanduiding ‘p’ inpandige parkeervoorzieningen op de begane 

grond en ondergrondse parkeervoorzieningen toegestaan (artikel 6, lid p van de planregels).  
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In het ontwerpbestemmingsplan is deze aanduiding ten onrechte niet overgenomen. 

Daarmee zijn bestaande rechten beperkt. Verzocht wordt om inpandige en ondergrondse 

parkeervoorzieningen mogelijk te maken door toevoeging van de functieaanduiding 

'parkeergarage'.  

 

Beantwoording 

Omzetten bedrijfspand naar woning 

De toekenning van de bestemming Gemengd-2 aan het adres Bellamystraat 20 is mede 

ingegeven door de uitgangspunten uit de vastgestelde beleidsnotitie 'Ruimte voor 

kleinschalige bedrijvigheid in West' en het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) 

'Ruimte voor ondernemers!' 2015-2018. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het beleidsuitgangspunt van de gemeente 

(Structuurvisie Amsterdam 2040) en van dit bestemmingsplan dat de voorraad 

(kleinschalige) bedrijfsruimten op peil blijft en dat een gedifferentieerde mix van functies 

van belang is voor de (wijk)economie en de leefbaarheid. Selectief behoud van kleinschalige 

bedrijfsruimten is het uitgangspunt. Bedrijfspanden op zichtlocaties: hoekpanden, 

winkelstraten, pleinen en stadsstraten dienen dan ook zo veel mogelijk behouden te blijven. 

Ook aaneengesloten bedrijfslinten mogen niet doorbroken worden. Daar staat tegenover 

dat behoud van de overige, vaak solitaire, kleinschalige bedrijfsruimten (in woonbuurten) 

niet langer de prioriteit van het stadsdeel heeft. Te denken valt aan een bedrijfsruimte die 

niet op een hoek zit, in een woonomgeving, waar geen loop in zit, en ook geen andere 

bedrijfsmatige activiteiten in de omgeving plaatsvinden. Hier is omzetting naar wonen 

mogelijk. 

 

Het pand Bellamystraat 20 grenst direct aan de winkel-,  bedrijfs- en horecapanden in de Ten 

Katestraat. Dit gebied kent een hoge mate van functiemenging en kent vanwege de 

dagmarkt en de nabijheid van het complex De Hallen een grote publieksaantrekkende 

werking. Om de functiemix te bevorderen, hebben de bestaande bedrijfsruimtes een globale 

bestemming Gemengd – 2 gekregen waarbinnen in de plint detailhandel, 

consumentverzorgende dienstverlening, publieksgerichte zakelijke dienstverlening, 

kantoren, maatschappelijke voorzieningen en bedrijven (met een lage milieucategorie) zijn 

toegestaan.  

 

De bestemming biedt ruimte aan andere in de directe omgeving reeds aanwezige functies 

zoals winkels, fysiotherapeuten, huisartsenpraktijken, advies- en consultancybureaus, 

uitzendbureaus, fietsenmakers, schoonheidssalons, diëtisten, et cetera. 

Een woning is in de plint niet toegestaan. Verdringing van bedrijfsruimtes door een 

dominante woningmarkt is ongewenst. Het bestemmingsplan is juist het aangewezen 

ruimtelijke instrument om functies, die economisch onder druk staan, te beschermen. 

 

Het gelijkheidsbeginsel is niet aan de orde. De vergunning waarnaar adressant verwijst 

betreft het omzetten van een maatschappelijke functie naar 19 woningen ter plaatse van de 

Bellamystraat 49.  
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Inpandige parkeervoorziening 

De aanduiding voor gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder, het souterrain en de 

eerste bouwlaag is abusievelijk niet overgenomen uit het bestemmingsplan Oud-West uit 

2005. De bestaande rechten worden in het nieuwe bestemmingsplan gerespecteerd. De 

verbeelding van het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Het pand aan de Bellamystraat 20 

krijgt de aanduiding ‘parkeergarage’. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft, voor wat betreft het onderdeel inpandige parkeervoorziening, 

aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.3. Bellamystraat 31-37 (zienswijze 114 en 148) 
 

Achtergevel 

Eigenaar en verhuurder Rochdale en huurder De Berg I BV stellen dat de grens tussen de 

bestemmingen `gemengd 3' en 'wonen' met de bestemming 'Tuin' in het 

ontwerpbestemmingsplan onjuist is. De panden Bellamystraat 33-37 hebben 'uitstekende' 

achtergevels en deze zijn niet zichtbaar op de verbeelding. Dit zou betekenen dat de naar 

achter gelegen delen van de bebouwing ten onrechte worden 'wegbestemd' naar `Tuin'. 

 

Beantwoording 

Met het bestemmingsplan wordt beoogd de bestaande achtergevel vast te leggen. De 

achtergevel vormt de grens met de bestemming Tuin. Op de  verbeelding van het vast te 

stellen bestemmingsplan is het bestemmingsvlak aangepast.  

 

Bestemming van de tuin 

Daarnaast kunnen adressanten zich niet vinden in toekenning van de bestemming "Tuin" 

aan het zuidelijke deel van het perceel Bellamystraat 31-37.  In het huidige bestemmingsplan 

hebben deze gronden de bestemming "Tuinen en erven (T)" met (gearceerd op de plankaart) 

de aanduiding "bebouwing op tuinen en erven".  

Adressant stelt dat er sprake is van een bestaand recht omdat er ten tijde van 

terinzagelegging van het ontwerp van het huidige bestemmingsplan sprake was van 

bebouwing ter plaatse van de aanduiding "bebouwing op tuinen en erven". Adressant is van 

mening dat op grond van het huidige bestemmingsplan deze aan- dan wel bijgebouwen 

zonder meer zijn toegelaten en mogen worden gebruikt conform het gebruik zoals dit 

plaatsvindt in het aangrenzende op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. Het 

bestaande bouwrecht in de binnentuin voor de Bellamystraat 31 - 37 wordt in het 

ontwerpbestemmingsplan niet gerespecteerd terwijl volgens de plantoelichting en de nota 

van beantwoording participatiereacties het bestemmingsplan conserverend van aard is en 

vooral is gericht op beheer van de huidige situatie én bestaande rechten. 

Adressanten verzoeken het zuidelijke deel van haar perceel te bestemmen als 'Gemengd 3' 

voor zover het betreft Bellamystraat 37 en bestemming 'Wonen' als het gaat om 

Bellamystraat 33-35. 
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Beantwoording 

De veronderstelling van adressant dat er sprake is van een bestaand recht is niet juist. In de 

zienswijze wordt de tekst aangehaald uit artikel 9 lid 1 onder a. van bestemmingsplan Oud-

West. Dit onderdeel is in beroep in de uitspraak van 18 juli 2007 vernietigd door de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

Op grond van artikel 9 lid 1 onder b. van bestemmingsplan Oud-West uit 2005 mogen 

bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verstrekt, worden gehandhaafd, vernieuwd 

of gecompenseerd elders op het perceel, met dien verstande dat ze niet mogen worden 

vergroot, het aantal niet mag worden vergroot en aanbouwen niet worden veranderd in 

bijgebouwen. Daarvan kan alleen sprake zijn als er ten tijde van de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan  gebouwen ter plaatse van de aanduiding op de plankaart aanwezig waren.  

Niet gebleken is dat er bouwvergunningen zijn verstrekt voor bouwwerken op het zuidelijk 

deel van het perceel waaraan de bestemming Tuin is toegekend en dat er op grond van 

artikel 9 lid 1 onder b. een bouwrecht is ontstaan. 

Bovendien is geconstateerd dat het zuidelijk deel van het perceel onbebouwd is, zie 

onderstaande foto’s.    

 

  
 

 
Afbeelding: onbebouwde tuin bij Bellamystraat 33-37 

 

Als er al sprake zou zijn geweest van vergunde bouwwerken, dan zijn die nu niet meer 

aanwezig. Gelet op de wens de binnentuinen zo open mogelijk te houden, zijn bestaande, 

nog onbenutte bouwrechten weggenomen, zie verder beantwoording zienswijzen onder 

paragraaf 4.3. Bebouwing in binnenterreinen, vergunningvrij aanbouwen. 
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Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan voor 

wat betreft het vergroten van de bestemmingsvlakken Wonen en Gemengd-3 tot aan de 

bestaande achtergevel. 

 

5.4. Bellamystraat 32h (zienswijze 146) 
 

Verruiming bestemming en overlast 

Adressant heeft bezwaren tegen het verruimen van de bestemming van de begane grond 

van Bellamystraat 32h. Met name de uitbreiding van detailhandel en horeca ervaart 

adressant als niet wenselijk. Het verruimen van de bestemming zal zorgen voor meer drukte, 

overlast (de portieken worden als openbaar toilet gebruikt en afval wordt voor het pand neer 

gegooid), minder parkeergelegenheid, wildgroei van horecaterrassen, gestalde fietsen en 

brommers en verminderde toegankelijkheid en bereikbaarheid van de betrokken straten. De 

aanwezigheid van De Hallen, horeca en uitgaansgelegenheden zorgen voor extreme drukte 

in de omgeving waardoor het al niet mogelijk is voor de huidige ondernemers om hun 

bedrijven te bereiken en te bevoorraden. 

Alle winkels en bedrijfsruimtes in de omgeving van de Bellamystraat en Wenslauerstraat zijn 

inmiddels verdreven voor woonruimte. Gezien het aantal winkels dat er nog is, ziet 

adressant geen enkele toevoeging om de bestemming te verruimen. Bovendien wonen er 

mensen boven de bedrijfsruimte waar rekening mee gehouden dient te worden. 

 

Beantwoording 

Het pand aan de Bellamystraat 32h heeft in het bestemmingsplan Oud-West uit 2005 de 

bestemming Woongebied 2 met de aanduiding bedrijf. Op de begane grond zijn bedrijven in 

de milieucategorieën I en II van de Staat van Inrichtingen toegestaan. Daarnaast is het met 

toepassing van artikel 6 lid 2 onder a. van het bestemmingsplan toegestaan de functie te 

veranderen naar administratieve dienstverlening en maatschappelijke dienstverlening. 

In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 heeft het pand de bestemming Gemengd-2 

gekregen. Ten opzichte van het oude bestemmingsplan wordt voor de begane grond de 

bestemming verruimd met de functies detailhandel (niet zijnde een supermarkt), 

consumentverzorgende dienstverlening en publieksgerichte zakelijke dienstverlening. 

Horeca is in het pand aan de Bellamystraat 32h niet toegestaan.  

 

De klachten over horeca in het gebied rond de Hallen zijn bij de gemeente bekend. De 

klachten zijn aanleiding geweest om de mogelijkheden voor uitbreiding van horeca-locaties 

in het plangebied niet meer toe te staan. Uitsluitend de bestaande vergunde horeca-locaties 

zijn op basis van de vergunde horeca-categorie toegestaan. Er wordt in het 

bestemmingsplan geen ruimte geboden voor nieuwe horeca-locaties. 

Het beïnvloeden van gedrag (zoals urineren in portieken en het verkeerd aanbieden van afval) 

valt buiten de reikwijdte van een bestemmingsplan.  

 

De verruiming van de bestemming met de functie detailhandel past binnen de visie op het 

gebied rond De Hallen en de Ten Katestraat en binnen het detailhandelsbeleid. Extra 
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mogelijkheden voor het vestigen van winkels worden geboden langs de zijstraten van de 

winkelstraten met een GD1-bestemming (in dit geval Ten Katestraat), namelijk onder de 

GD2-bestemming. De verruiming van de bestemming leidt niet tot een onevenredige 

verslechtering van het woon- en leefklimaat van de bewoners die boven het bedrijfspand 

wonen. 

 

Handhaving 

Adressant vreest dat een verruiming van de bestemming er toe zal leiden dat huurders van 

bedrijfsruimte zonder overeenstemming met verhuurder tot bedrijfsactiviteiten overgaan 

welke niet gewenst zijn door verhuurders. De gemeente handhaaft niet en verlegt deze taak 

naar de eigenaren waardoor handhaving een privaatrechtelijke zaak wordt. Een eigenaar 

dient zelf te kunnen bepalen wat een huurder in de ruimte exploiteert. Door het verruimen 

van het bestemmingsplan biedt de gemeente huurders de gelegenheid illegaal gebruik 

(immers het is in strijd met bestemmingsplan) te legaliseren. Door het niet naleven van de 

juiste regels kunnen derhalve huidige en toekomstige huurders zelf een invulling geven aan 

het gebruik, zodat ten aller tijde de eigenaar /verhuurder in privaatrechtelijke situaties 

beland en voor de kosten hier op mag draaien. 

Verzocht wordt niet tot verruiming over te gaan in het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Beantwoording 

De keuze van een huurder is een privaatrechtelijke aangelegenheid. In een 

huurovereenkomst kan een eigenaar zelf laten vastleggen tegen welke voorwaarden en ten 

behoeve van welke functies zijn pand wordt gehuurd.   

Vanuit ruimtelijke overwegingen is detailhandel op deze locatie aanvaardbaar. Omdat er 

zicht is op legalisatie, is er geen aanleiding om handhavend op te treden. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

N.B. Na telefonisch overleg met adressant is gebleken dat de begane grond van het pand 

Bellamystraat 30 aan de achterkant doorloopt naar Wenslauerstraat 1A en onderdeel is van 

het complex Bellamystraat 30-34/Wenslauerstraat 1a-5.  Adressant heeft dit per mail 

bevestigd. De begane grond is nooit een woning geweest. Dit heeft geleid tot de ambtelijke 

aanpassing dat de bestemming van Wenslauerstraat 1A-3 is gewijzigd van Wonen naar GD-2. 

 

5.5. Bellamystraat 80 (zienswijze 122) 
Adressant geeft een reactie op de contour van het bouwvlak van Bellamystraat 80 en op de 

gehanteerde plansystematiek. Op de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan ontbreekt 

de uitbouw op de begane grond, zoals deze op de plankaart bij het bestemmingsplan Oud-

West in 2005 wel correct is weergegeven. Ook de perceelgrenzen kloppen niet. Het is een 

terugval naar de plankaart van 1988. De BAG klopt ook niet voor dit perceel. Het kadaster is 

wel accuraat. 
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Beantwoording 

Oud West 2018 is een conserverend bestemmingsplan dat uitgaat van de bestaande situatie 

en bestaande rechten. Het bouwvlak wordt daarom aangepast overeenkomstig de 

bouwvlakken zoals in 2005 vastgesteld in bestemmingsplan Oud-West.  

Op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt de ondergrond bij de verbeelding van het 

bestemmingsplan, waarin de perceelgrenzen zijn aangegeven, geleverd door het Kadaster.  

  

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.6. Bellamystraat 91-93 (zienswijzen 64 – 81)  
De eigenaar van Bellamystraat 91-93 constateert dat in het ontwerpbestemmingsplan geen 

rekening is gehouden met het bestaande gebruik van de verdiepingen van het pand en de in 

2017 verleende omgevingsvergunning. Vanaf de bouw is het pand altijd een 

bedrijfs(verzamel)gebouw geweest waarin verschillende bedrijven waren gehuisvest. Het 

huidige gebruik zowel op de begane grond als op de verdiepingen valt in de milieu 

categorieën 1 en 2. Op de verdiepingen gaat om verschillende ruimten gecombineerd als 

bedrijfs- / atelier- / woonruimte. 

Verzocht wordt het bedrijfsverzamelgebouw een bestemming te geven met bedrijven in de 

milieucategorieën I en II in het gehele pand, maatschappelijke dienstverlening en 

administratieve dienstverlening en per functie geen grotere oppervlakte dan 400 m2; of een 

zodanige bestemming dat de kunstenaars/bewoners deze ruimten kunnen blijven gebruiken 

en bewonen. 

 

Omwonenden vrezen dat de toebedeelde bestemming Gemengd-3 te globaal is en ruimte 

biedt aan detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness met als 

gevolg lawaaioverlast, verkeeroverlast, vervuiling en andere vormen van aantasting van het 

woongenot. Bovendien vrezen zij dat de bestemming GD-3 te weinig bescherming biedt 

voor het behoud van de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars.  

Verzocht wordt om het pand een aparte bestemmingsplancategorie te geven bestaande uit 

maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op de begane grond en 

wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e en 3e etage, allen binnen milieu categorie I en II en waarbij 

detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 

uitgesloten worden. 

 

Beantwoording 

In 2017 heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van woon-

/werk-/atelierfunctie op de 1e en 2e verdieping. Op grond van deze vergunning zijn op de 

verdiepingen bedrijven toegestaan in milieucategorie l en II. Op grond van het 

bestemmingsplan Oud-West uit 2005 zijn op de begane grond bedrijven toegestaan in de 

milieucategorieën I en II. Deze bestaande rechten worden verwerkt in het nieuwe 

bestemmingsplan door het pand de bestemming Gemengd-6 te geven.  

 

De in de zienswijzen genoemde functies detailhandel, horeca en sportschool/fitness zijn 

uitgesloten. Deze functies zijn uitsluitend toegestaan op de locaties die met de 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

 Gemeente Amsterdam 
 

 

 

41 

 

desbetreffende aanduiding zijn weergegeven op de planverbeelding. Het pand 

Bellamystraat 91-93 heeft geen aanduiding detailhandel, horeca of sportschool. 

 

Het bestemmingsplan maakt het huidige gebruik en de mix van wonen en werken mogelijk. 

Het is echter aan de eigenaar of het pand verhuurd wordt aan kunstenaars. Dat is een 

privaatrechtelijke aangelegenheid waarin de gemeente geen rol heeft.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.7. Bellamystraat 95-97 (zienswijze 81) 
Op de plankaart is de bestemming van de bergingen achter adres Bellamystraat 95-97 

verkeerd vastgesteld. Er staat dat het de bestemming (PG) parkeergarage heeft,  maar op 

deze locatie zijn de bergingen van de bewoners van Bellamystraat 95-103. 

 

Beantwoording 

In het ontwerpbestemmingsplan is de aanduiding ‘parkeergarage’ gegeven aan het gebouw 

met het adres Bellamystraat 95,  niet aan de bergingen achter Bellamystraat 95-103. De 

aanduiding is overgenomen uit het bestemmingsplan Oud-West uit 2005. Feitelijk is het 

gebouw echter een woning. De verbeelding wordt aangepast, de aanduiding ‘parkeergarage’ 

wordt geschrapt.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft  aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.8. Bilderdijkstraat 52-60  (zienswijze 107) 
De vereniging van eigenaars appartementsrechten woningen/winkels Bilderdijkstraat, Ter 

Haarstraat, De Clercqstraat (De Bankhoek) verzoekt het bestemmingsplan ten aanzien van 

het gebouw aan de Bilderdijkstraat 52-60 te Amsterdam zodanig aan te passen dat het 

mogelijk zal zijn om het gebouw op te toppen. Het gebouw zal dan circa 1,5 meter hoger zijn 

dan nu het geval is. Zowel voor Stadgenoot worden gezinswoningen van 120m2 gecreëerd, 

als voor particuliere eigenaren. Jonge stellen en gezinnen zullen daardoor niet genoodzaakt 

zijn om te verhuizen. 

De stedenbouwkundige impact is gering. In de omgeving bestaan al hogere gebouwen. Het 

optoppen kan op een manier plaatsvinden dat de opbouw in de direct nabijheid niet 

zichtbaar zal zijn. Het gebouw zal door het optoppen juist meer in lijn met de gebouwen in 

de omgeving worden gebracht. 

 

Beantwoording 

Oud West 2018 is een conserverend bestemmingsplan dat uitgaat van de bestaande situatie. 

De feitelijke bouwhoogtes zijn daarom in de regels van het bestemmingsplan vastgelegd. 

Desalniettemin zijn concrete initiatieven voor nieuwbouw of uitbreiding beoordeeld op de 

ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan. Het voorstel van de adressant stuit op 

stedenbouwkundige bezwaren. 
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Het gebouw “De Bankhoek” voegt zich naar de ruimtelijke structuur van het straatbeeld en 

de 19e -eeuwse stedenbouwkundige opzet. Het gebouw is onderdeel van een gesloten 

bouwblok met de veel voorkomende opbouw van vijf bouwlagen (inclusief een eventueel 

kap). “De Bankhoek” sluit daarmee goed aan op oudere gebouwen in haar omgeving. Zowel 

in hoogte als in de opbouw van gevel in driedeling met plint en kap. De gehele straatwand 

aan de Bilderdijkstraat en De Clercqstraat heeft een maximale bouwhoogte van 5 

bouwlagen (inclusief eventuele kap). Door het toevoegen van een zesde bouwlaag treedt 

een schaalvergroting op ten opzichte van de overige bebouwing in de directe omgeving. 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt bestaat geen overtuigende reden om op deze plek een 

extra bouwlaag toe te staan en daarmee het complex als hoogteaccent in de wand meer 

nadruk te geven. Bovendien doet de toegevoegde bouwlaag afbreuk aan de heldere opbouw 

van het complex: de driedeling met afwijkende plint, een middenbouw en beëindiging door 

middel van een kroon wordt minder sterk door de zesde bouwlaag. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft  geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 
5.9. Bilderdijkstraat 136-H (zienswijze 94) 

 
Adressant constateert dat zijn perceel in het ontwerpbestemmingsplan voor 50% is bestemd 
als tuin. Door adressant wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in zijn bezit is en bij 
aankoop geheel bebouwd. Bovendien is voor het dakterras op de eerste verdieping een 
vergunning verleend op de uitbouw. Adressant verzoekt de verbeelding aan te passen aan 
de feitelijke situatie. 

 

Beantwoording 

De aanbouw is met een vergunning in 2010 gelegaliseerd, tegelijkertijd met het verlenen van 

een vergunning voor het dakterras op de eerste verdieping. Het gehele perceel krijgt de 

bestemming Gemengd-1 conform verleende omgevingsvergunning. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

 

5.10. Bilderdijkstraat 186-H (zienswijze 94) 
Adressant constateert dat zijn perceel in het ontwerpbestemmingsplan voor 50% is bestemd 
als tuin. Door adressant wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in zijn bezit is en bij 
aankoop geheel bebouwd. Adressant verzoekt de verbeelding aan te passen aan de feitelijke 
situatie. 

 

Beantwoording 

Vergunningvrije bouwwerken in de bestemming tuin zijn niet ingetekend op de verbeelding. 

Dit geldt voor zowel het bestemmingsplan uit 2005 als voor onderhavig bestemmingsplan. 

Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend voor wat betreft met vergunning gebouwde 

bouwwerken. Niet is gebleken dat in het verleden vergunning is verleend voor bouwwerken 

met grotere afmetingen dan hetgeen op basis van het Besluit omgevingsrecht zonder 



 

 Gemeente Amsterdam 
 

 

 

43 

 

omgevingsvergunning gebouwd mag worden. Noch heeft adressant een vergunning 

overlegd.  

 Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is de binnentuinen zoveel mogelijk onbebouwd te 

laten en illegale bouwwerken niet te legaliseren. Zie verder beantwoording in paragraaf 4.3 

Bebouwing in binnenterreinen en vergunningvrije aanbouwen. 
 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.11. Bilderdijkstraat 205 huis (zienswijze 102) 
Adressant maakt bezwaar tegen de functieaanduiding ‘horeca categorie 3’ op het adres 

Bilderdijkstraat 205 huis. In de in 2016 verleende omgevingsvergunning is als voorwaarde 

opgenomen dat het perceel Bilderdijkstraat 205 niet als zelfstandige 

horeca gebruikt mag worden. 

 

Beantwoording 

Op 2 juni 2016 is de uitbreiding van de bestaande horecavestiging op de Jacob van 

Lennepstraat 59 vergund. Met de uitbreiding is een horecagelegenheid ontstaan van 145 m2. 

Hiermee is voldaan aan de maximum oppervlakte van 150 m2 zoals bepaald in artikel 3 lid 3 

onder b. van het bestemmingsplan Oud-West. Dit recht is in het bestemmingsplan 

overgenomen. De functieaanduiding ‘horeca categorie 3’ is toegekend aan het hoekpand 

Bilderdijkstraat 205/Jacob van Lennepstraat 57-59. Feitelijk wordt dit pand nu door één 

horecavestiging gebruikt. Het bestemmingsplan maakt twee zelfstandige horecavestigingen 

mogelijk . Omdat het aantal vierkante meters niet toeneemt en dus het maximale aantal 

potentiele klanten bij twee horecavestigingen niet groter zal zijn, blijft de ruimtelijke impact 

hetzelfde en zijn twee zelfstandige horecavestigingen ruimtelijk inpasbaar.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

 

5.12. Brederodestraat 67 (zienswijze 94) 
 
Adressant merkt op dat in het bestemmingsplan Oud-West, vastgesteld in 2005, het pand 
een bijzonder bestemming had, te weten "milieubelastende inrichting" omdat hier een 
opslag van vuurwerk was gevestigd. Deze opslag is sinds lang niet meer aanwezig en in 
gebruik als kantoor. Adressant verzoekt daarom het bestemmingsplan ten aanzien van dit 
object aan te passen naar Gemengd-2.  
 

Beantwoording 

In het ontwerpbestemmingsplan heeft het adres Brederodestraat 67 de bestemming 

Gemengd-1 gekregen. De bestemming Gemengd-2 sluit echter beter aan bij deze locatie en 

de plansystematiek met betrekking tot de gemengde doeleinden. Locaties met de 

bestemming Gemengd-2 zijn primair locaties die een directe aantakking hebben met een 

hoofdwinkelstraat. Het gaat hier om het faciliteren van type niet-functies die goed passen in 

de directe nabijheid van een economische as. Omdat het hier veelal om zijstraten gaat van 
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winkelstraten is hier ruimte om meer functies toe te staan dan onder Gemengd-1 is geregeld. 

De winkelfunctie is onder Gemengd-2 namelijk secundair oftewel niet leidend. Dit biedt voor 

andere type functies de mogelijkheid om zich dan te vestigen langs deze locaties en toch 

indirect te profiteren van de publieksaantrekkende werking die van de winkelstraten uitgaat. 

In de plint zijn aanvullend op de onder Gemengd-1 toegestane functies ook reguliere 

zakelijke dienstverlening/kantoor, maatschappelijke dienstverlening en bedrijven 

toegestaan. Bovendien doet de bestemming Gemengd-2 recht aan het huidige gebruik. De 

bestemming wordt gewijzigd van Gemengd-1 naar Gemengd-2.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 
 

5.13.  Brederodestraat 68-H  (zienswijze 94) 
De bestemming Wonen is niet overeenkomstig het gebruik. Adressant is van mening dat de 
bestemming gewijzigd dient te worden in gemengd-1. Dit adres maakt onderdeel uit van 
een bedrijf gevestigd op Jan Pieter Heijestraat 143-H. Dit volgt onder andere uit het feit dat 
de Brederodestraat 68-H geen eigen toegang heeft en enkel wordt ontsloten via de Jan 
Pieter Heijestraat 143-H. Het perceel maakt sinds 1962 deel uit van het bedrijf gevestigd op 
Jan Pieter Heijestraat 143-H en wordt ook als zodanig als één bedrijfsruimte verhuurd. 
Cliënte verzoek aanpassing van het gebruik van dit object aan de feitelijke situatie.  
 
Voorts is op de verbeelding is een stukje tuin opgenomen (kadastraal nummer 2159) dat 
volgens adressant reeds lang in zijn bezit is en bij aankoop geheel bebouwd. Adressant 
verzoekt aanpassing van de verbeelding aan de feitelijke situatie. 
 

Beantwoording 

Uit onderzoek is gebleken dat het adres Brederodestraat 68-h al tientallen jaren in gebruik is 

als onderdeel van het winkelpand op de Jan Pieter Heijestraat 143-H. De bestemming 

Gemengd-1 sluit aan bij het reeds lang bestaande gebruik en bij de plansystematiek met 

betrekking tot de gemengde doeleinden. De bestemming wordt gewijzigd van Wonen naar 

Gemengd-1. 

 

Vergunningvrije bouwwerken in de bestemming tuin zijn niet ingetekend op de verbeelding. 

Dit geldt voor zowel het bestemmingsplan uit 2005 als voor onderhavig bestemmingsplan. 

Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend voor wat betreft met vergunning gebouwde 

bouwwerken. Niet is gebleken dat in het verleden vergunning is verleend voor bouwwerken 

met grotere afmetingen dan hetgeen op basis van het Besluit omgevingsrecht zonder 

omgevingsvergunning gebouwd mag worden. Noch heeft adressant een vergunning 

overlegd.  

 Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is de binnentuinen zoveel mogelijk onbebouwd te 

laten en illegale bouwwerken niet te legaliseren. Zie verder beantwoording in paragraaf 4.3 

Bebouwing in binnenterreinen en vergunningvrije aanbouwen. 
 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 



 

 Gemeente Amsterdam 
 

 

 

45 

 

 

5.14. Derde Helmersstraat 30 huis (zienswijze 126) 
Adressant verzoekt om aan het adres Derde Helmersstraat 30 huis de bestemming 

Gemengd – 3 te geven zodat in het pand zijn onderneming, het exploiteren van een 

vergaderlocatie, mogelijk is.  

 

Beantwoording 

Het adres Derde Helmersstraat 30 huis heeft in het ontwerpbestemmingsplan reeds de 

bestemming Gemengd – 3. Deze bestemming biedt voor de eerste bouwlaag ruimte aan  

consumentverzorgende dienstverlening, publieksgerichte zakelijke dienstverlening, kantoor, 

maatschappelijke voorzieningen (met uitzondering van geluidsgevoelige maatschappelijke 

voorzieningen). Het gebruik als vergaderlocatie is passend.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.15. Derde Kostverlorenkade 4 (zienswijze 130) 
De bestemming van het pand dat wordt omringd door de gebouwen grenzend aan de Derde 

Kostverlorenkade, Kanaalstraat, Jacob van Lennepkade en Pieter Langendijkstraat is 

gewijzigd van maatschappelijk naar gemengde bestemming. Adressant maakt zich zorgen 

over de verruiming van de gebruiksmogelijkheden die tot meer overlast kunnen leiden in de 

omgeving.  Het verzoek is de maatschappelijke bestemming te handhaven. 

 

Beantwoording 

Het is onwenselijk om in geval van kleinschalige locaties deze uitsluitend voor de 

maatschappelijke functie te beschermen. Het bestemmingsplan beoogt een bepaalde mate 

van functiemenging in Oud-West te beschermen, waarbij ook oog is voor de borging van de 

woon- en leefklimaat en borging van maatschappelijke functies.  

Publieksaantrekkende functies zijn daarom primair langs de economische assen en 

winkelassen bestemd, zodat het woon- en klimaat in de (gemengde) woongebieden 

optimaal beschermd kan worden. Grootschalige maatschappelijke locaties worden 

beschermd door deze uitsluitend de maatschappelijke bestemming te geven. Echter is het 

gewenst dat ook binnen de woongebieden in Oud-West de mate van functiemenging niet 

verslechterd, waarbij er oog is voor het bieden van een gezond en toegankelijk 

vestigingsklimaat voor kleinschalige bedrijvigheid en voorzieningen. Het is dan belangrijk 

dat een zekere mate van flexibiliteit mogelijk wordt gemaakt in de vorm van functie-

uitwisseling binnen de bestemming, terwijl het tegelijk moet passen binnen de context van 

de locatie. De Derde Kostverlorenkade is te typeren als een gemengde woongebied. 

Hierdoor zijn uitsluitend niet-woonfuncties toegestaan die binnen dit locatieprofiel passen 

met een vergelijkbare ruimtelijke impact en - uitstraling. Zodoende zijn overlast gevende 

functies die veel publiek aantrekken niet toegestaan in gemengde woongebieden.  

Bovendien zijn in de gemengde bestemmingen uitsluitend bedrijven uit milieucategorieën I 

en II toegestaan. Hiermee is voldoende overwogen dat de verruiming van de 

gebruiksmogelijkheden niet tot meer overlast in de omgeving zal leiden. 
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Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.16.  Eerste Helmersstraat 126 (zienswijze 116)   
Adressant is van mening dat de maximale bouwhoogte ter plaatse van de Eerste 

Helmersstraat 112-132 niet in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening en 

verzoekt om de bouwhoogten van deze panden vast te stellen op vier bouwlagen. 

In het ontwerpbestemmingsplan is de maximum bouwhoogte gelijk aan de bouwhoogte 

zoals die gerealiseerd is of kan worden gerealiseerd op grond van een omgevingsvergunning 

ten tijde van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan. Het pand bestaat momenteel 

uit drie bouwlagen. Het thans geldende bestemmingsplan staat vier bouwlagen toe. Ter 

realisatie van een additionele bouwlaag heeft adressant een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ingediend. Deze aanvraag is geweigerd.  

 

Adressant meent dat de architectonische eenheid van de Eerste Helmersstraat 112-132 al is 

doorbroken door de vierde bouwlaag van het pand aan de Eerste Helmersstraat nr. 130. 

Indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld, wordt de verstoorde situatie in de 

bouwhoogten blijvend vastgesteld. Volgens adressant komt het ten goede aan de goede 

ruimtelijke ordening, waaronder het straatbeeld, de architectonische en 

stedenbouwkundige kwaliteiten en de algemene ruimtelijke uitstraling om de bouwhoogten 

van de panden weer gelijk te maken. Door in het ontwerpbestemmingsplan ook een vierde 

bouwlaag op deze panden aan de Eerste Helmersstraat toe te staan, kan de eenheid worden 

hersteld. Adressant stelt dat er geen stedenbouwkundige bezwaren bestaan tegen 

dergelijke uitbreidingen in de Eerste Helmersstraat. Hij acht het bovendien reëel dat de 

eenheid ook zal worden hersteld. Momenteel heeft niet alleen adressant een aanvraag om 

een omgevingsvergunning ten behoeve van een vierde bouwlaag ingediend, maar 

bijvoorbeeld ook de eigenaren van het pand aan de Eerste Helmersstraat 128. Voorts heeft 

de eigenaar van het pand aan de Eerste Helmersstraat 132 op 30 januari 2018 een 

vergunning van het stadsdeel ontvangen. Dit toont aan dat de eigenaren van de panden aan 

de Eerste Helmersstraat meer dan bereid zijn de eerder zo gewaardeerde eenheid te 

herstellen. 

Adressant benadrukt ten slotte dat het toestaan van een extra bouwlaag een grote bijdrage 

levert aan het woongenot en ertoe leidt dat gezinnen zoals die van adressant in de stad 

kunnen blijven wonen. Dit sluit aan bij het streven van de gemeente Amsterdam om jonge 

gezinnen in de stad te houden.  

 

Beantwoording  

In het vigerende bestemmingsplan is op de plankaart een bouwhoogte van vier bouwlagen 

weergegeven, maar is er in artikel 17 van de planregels tevens een bescherming opgenomen 

voor de beeldbepalende karakteristiek van bouwwerken. In dat geval moet de uiterlijke staat 

van het bouwwerk gehandhaafd blijven oftewel geldt de bestaande bouwhoogte als de 

maximaal toegestane  bouwhoogte. Uitbreiding van bouwwerken is alleen dan toegestaan 

indien geen afbreuk wordt gedaan aan de beeldbepalende kenmerken van het bouwwerk. 

Beoordeeld moet dus worden wat de beeldbepalende kenmerken zijn van het gebouw.  
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Deze beoordeling is gedaan in het kader van de aangevraagde omgevingsvergunning. De 

aanvraag voor het toevoegen van een extra bouwlaag is geweigerd. Dit standpunt heeft het 

dagelijks bestuur van stadsdeel West herhaald op 2 april 2019 in de heroverweging in de 

beslissing op bezwaar. Er is nu geen aanleiding om af te wijken van de motivering om de 

omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Bij de beoordeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft het dagelijks 

bestuur nagegaan of het bouwplan geen afbreuk doet aan de beeldbepalende kenmerken 

van het bouwwerk. De kwaliteit van de historische bebouwing is voornamelijk gelegen in de 

wijze waarop de verschillende architectuureenheden tot een harmonisch geheel zijn 

samengevoegd. Voor het pand aan de Eerste Helmersstraat 126 en verder geldt dat deze zijn 

ingedeeld in orde-3. Het gaat dan om bouwwerken met een architectonische en/of 

stedenbouwkundige meerwaarde. Daarbij dient de oorspronkelijk karakteristiek 

gehandhaafd te worden met als uitgangspunt het handhaven en herstellen van onder andere 

oorspronkelijke elementen in vorm en maat. Veranderingen hierin zijn in geringe mate 

denkbaar, aldus de toelichting bij de ordekaart. 

Naast de architectuurorden voor de historische bebouwing zijn in de ordekaarten bij het 

vigerende bestemmingsplan Oud-West (vastgesteld in 2005) ook stedenbouwkundige zones 

benoemd voor het openbaar gebied (straten, pleinen etc.). In opklimmende waardering 

worden onderscheiden de basiszone, zone C, zone B en zone A. Het handhaven van de 

ruimtelijke structuur en het historische straatbeeld geldt in toenemende mate voor de 

opeenvolgende stedenbouwkundige zones. De Eerste Helmersstraat 126 is gelegen in de 

stedenbouwkundige zone B, een beschermenswaardige zone met een nadrukkelijke 

stedenbouwkundige verbijzondering, dikwijls onderdeel van een bijzondere ruimtelijke 

structuur, al dan niet gerealiseerd volgens een belangrijk stedenbouwkundig plan. Er is 

sprake van een kwalitatief hoogstaande en gave historische bebouwing.  

 

Omdat het pand op nummer 126 deel uitmaakt van een groter geheel en daarmee onderdeel 

uitmaakt van het ensemble, zijn juist ook de kenmerken van het ensemble bepalend voor de 

eigen bepalende kenmerken van het pand zelf. De panden aan de Eerste Helmersstraat 112 – 

140 vormen samen één ensemble en bepalen daarmee het straatbeeld in dit deel van de 

Eerste Helmersstraat. Het ensemble bestaat uit drie bouwlagen met een kap. Aan beide 

uiteinden grenst het ensemble aan gebouwen bestaande uit vier bouwlagen met een kap.  

 

Het ensemble wordt gevormd door twee architectuureenheden, te onderscheiden in 

eenheid 112 t/m 132 en 134 t/m 140. De Eerste Helmersstraat 126 valt binnen de 

architectonische eenheid ‘Eerste Helmerstraat 112-132’. Deze eenheid in onderverdeeld in 4 

architectonische subdivisies, te onderscheiden in de Eerste Helmerstraat 112-14, 116-122, 

124-128 en 130-132. Dat betekent dat de eenheid weliswaar in één keer door één architect is 

ontworpen en in één keer is gebouwd, maar niet dezelfde architectuur heeft.  

 

Binnen het ensemble kenmerkt het pand zich door drie bouwlagen met een kap. De 

architectuur van het ensemble (de architectuureenheid) laat zich daarnaast onderscheiden 

door een heldere en kenmerkende daklijst.  



 

 Gemeente Amsterdam 
 

 

 

48 

 

Met een vierde bouwlaag wordt de symmetrie van de massa en de gevel doorbroken. 

Daarmee is het bouwplan niet passend bij de architectuur van de betreffende 

architectuureenheid. Een extra bouwlaag op het individuele pand in dit ensemble is daarmee 

niet te zien als een verandering in een geringe mate die overeenstemt met de 

oorspronkelijke karakteristiek. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt doet de extra bouwlaag 

afbreuk aan de beeldbepalende kenmerken van het bouwwerk, mede beoordeeld in relatie 

tot de omgeving en hoogst gewaardeerde straatbeeld.  

 

Ten aanzien van het pand op nummer 130 heeft het dagelijks bestuur als volgt overwogen. 

Abusievelijk is voor nummer 130 een inmiddels onherroepelijk omgevingsvergunning 

verleend voor het toevoegen van een extra bouwlaag. Het betreft hier een ongewenste 

ontwikkeling vanwege een foutieve lezing van de planregels. Het voortzetten van deze 

vergissing dient voorkomen te worden. Alleen daarom als is het ongewenst om ook voor 

nummer 126 ook een extra bouwlaag toe te staan. In zijn algemeenheid geldt dat het 

gelijkheidsbeginsel niet zover strekt dat het dagelijks bestuur gehouden is gemaakte fouten 

te herhalen. Met het bestuurlijk vaststellen van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oud 

West 2018’ op  4 juli 2017 is de stedenbouwkundige lijn die al gold in het bestemmingsplan 

‘Oud West’ direct doorvertaald en bestendigd in het toekomstige planologische regime. Met 

deze bestuurlijke herbevestiging van de stedenbouwkundige lijn is duidelijk geworden dat 

de beperkte toetsing aan het bestemmingplan Oud West niet alleen foutief was, maar ook 

(bestuurlijk) ongewenst.  

Per 4 juli 2017 worden daarom alle aanvragen om een omgevingsvergunning die zijn 

ontvangen na 3 juli 2017 getoetst aan artikel 17 van het bestemmingsplan ‘Oud West’. Het 

dagelijks bestuur ziet op basis van dit consistent doordachte bestuursbeleid voldoende 

aanleiding om na de datum van 4 juli 2017 de gemaakte fouten niet langer te herhalen. 

Nu de aanvraag van reclamant niet eerder dan op 14 juli 2017 was ingediend, is deze 

aanvraag geweigerd vanwege strijdigheid met artikel 17 van het bestemmingsplan Oud 

West. Op grond van bovenstaande is de door adressant aangehaalde vergunningaanvraag 

voor huisnummer 128 geweigerd en de vergunning voor huisnummer 132 in bezwaar alsnog 

ingetrokken. 

Tenslotte, het belang van de extra bouwlaag als bijdrage aan het woongenot is afgewogen 

tegen het hierboven beschreven cultuurhistorische en stedenbouwkundige belang van de 

drie bouwlagen van het pand. In deze belangenafweging is het stedenbouwkundige belang 

zwaarder gewogen.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.17. Gerard Brandtstraat 3 (zienswijze 143) 
Adressant merkt op dat een deel van de huidige bebouwing van het adres Gerard 

Brandtstraat 3huis niet als zodanig is aangegeven op de planverbeelding en verzoekt om dit 

aan te passen. 

 

Beantwoording 
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De grens van het bestemmingsvlak komt ter plaatse overeen met het bestemmingsvlak uit 

het bestemmingsplan Oud-West uit 2005 en de topografische kaart van Amsterdam.   

Vergunningvrije bouwwerken in de bestemming tuin zijn niet ingetekend op de verbeelding. 

Dit geldt voor zowel het bestemmingsplan uit 2005 als voor onderhavig bestemmingsplan. 

Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend voor wat betreft met vergunning gebouwde 

bouwwerken. Niet is gebleken dat in het verleden vergunning is verleend voor bouwwerken 

met grotere afmetingen dan hetgeen op basis van het Besluit omgevingsrecht zonder 

omgevingsvergunning gebouwd mag worden. Noch heeft adressant een vergunning 

overlegd.  

 Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is de binnentuinen zoveel mogelijk onbebouwd te 

laten en illegale bouwwerken niet te legaliseren. Zie verder beantwoording in paragraaf 4.3 

Bebouwing in binnenterreinen en vergunningvrije aanbouwen. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.18. Jacob van Lennepkade 334a, Fijnhoutcomplex (zienswijze 142)  
De eigenaar van het Fijnhoutcomplex heeft een concreet initiatief om  het huidige 

restaurant aan de Jacob van Lennepkade 334d alsmede de kleine en de grote theaterzaal van 

het Fijnhoutcomplex aan de Jacob van Lennepkade 334 A-R/Lootsstraat 35-41 te slopen. Op 

het terrein dat daardoor ter beschikking komt, is op de begane grond een poort naar de 

binnentuin, kantoren en woningen alsmede bedrijfsruimte, theater en gestapelde 

parkeervoorziening voorzien. Daarboven worden tot een bebouwingshoogte van 17 meter in 

maximaal 6 bouwlagen starterswoningen voor een of twee personen gecreëerd in de 

huursector. De schoorsteen zal behouden worden en de kern worden van het nieuwe 

Fijnhoutcomplex. In een bijlage bij de zienswijze heeft adressant de nieuwe volumes en 

verkaveling inzichtelijk gemaakt.  

Verzocht wordt het gehele complex de bestemming wonen, werken, cultuur, horeca en 

maatschappelijke doeleinden te geven.   

 

Beantwoording 

In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening is een bestemmingsplan het ruimtelijke 

instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt 

neergelegd. De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden 

met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief 

voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan 

op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan 

kan worden beoordeeld. Het initiatief van adressant en zijn zienswijze is concreet genoeg 

om te kunnen beoordelen.  

 

Op basis van de bij de zienswijze aangeleverde stukken zijn de gevolgen van het dicht(er) 

bebouwen van de binnenplaats voor de cultuurhistorische waarden onderzocht. De directie 

Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam komt tot de conclusie dat de 

voorgestelde sloop en het bebouwen met de voorgestelde volumes een onwenselijke 

aantasting van de cultuurhistorische waarden betekent. De kenmerkende opbouw in 
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verschillende bouwhoogtes verdwijnt erdoor, het wordt hoger dan de 19e -eeuwse 

bouwblokken, en industrieel erfgoed van rond de eeuwwisseling verliest aan herkenbaarheid 

of gaat er deels door verloren. Eventuele transformatieplannen zouden vanuit de 

cultuurhistorische (ruimtelijke, typologische, architectonische)  waarden van het complex en 

de context van de 19e -eeuwse ring ontwikkeld moeten worden in plaats van er een 

dominante nieuwe laag met een zwaar programma overheen te leggen. 

Deze plek heeft een bedrijfs- en houtgerelateerde geschiedenis sinds de aanleg van het 

Jacob van Lennepkanaal. De houtgeschiedenis is voor Amsterdam van belang. De 

Maatschappij tot Exploitatie van Fijnhouthandel & Stoomzagerij was eind 19e en in de 20e 

eeuw één van die voor Amsterdam zo kenmerkende houtbedrijven en daarmee 

cultuurhistorisch van betekenis. 

 

De locatie heeft specifieke eigenschappen zoals verspringingen in de rooilijnen en 

bouwhoogte, gevarieerde volumes in relatie tot de functie van het gebouwdeel (opslag, 

zagerij, kantoren), gebouwen gegroepeerd rond een open binnenterrein. Dat illustreert niet 

alleen de typologie van het complex zelf, maar is ook van belang voor de functionele 

verscheidenheid van de stad, de aanwezigheid van bedrijven in (dit deel van) de stad. De 

gebouwen hebben allemaal een orde 2. De opzet van de gebouwen en de buitenruimte 

vormen een ruimtelijke eenheid met elkaar. Ook met de herbestemming is die eenheid 

intact gebleven. En zelfs de schoorsteen staat er nog. Dat draagt allemaal bij aan het totale 

ensemble en de herkenbaarheid als voormalig industrieel complex. De gevels aan de zijde 

van het binnenterrein, omdat ze altijd in het zicht lagen, zijn onderdeel van het ontwerp en 

beeldbepalend. Het kantoor/woonhuis en de fabriekshallen zijn ook in de architectuur 

herkenbaar als zodanig. Het representatieve kantoor/woonhuis op de hoek 

Lootsstraat/Jacob van Lennepkade is door middel van de kapvorm geaccentueerd. 

Daarachter is het samen met de grote bedrijfshal net zo hoog als de rest van de omringende 

19e -eeuwse bouwblokken. 

De betekenis van deze restjes industriële bebouwing van rond de eeuwwisseling zijn 

identiteitsdragers van deze locaties aan de vaarten en kanalen. Het behoud is belangrijk voor 

de buurt met de typische 19e -eeuwse diversiteit en functiemenging. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen  aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.19. Jacob van Lennepkade 410 (zienswijze 120) 
Adressant wil niet dat ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel binnen de 

verschillende bestemmingen Gemengd in het bestemmingsplan Oud-West wordt 

toegestaan, specifiek niet langs de Jacob van Lennepkade 410. Adressant stelt dat het mooi 

is dat het bestemmingsplan geen toename van zelfstandige horeca faciliteert, maar geeft 

aan dat ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel vergelijkbare, ernstige 

overlast kan geven. Deze overlast zal ten koste gaan van het woongenot in een rustige 

woonbuurt en adressant verzoekt daarom de mogelijkheden voor ondergeschikte horeca en 

ondergeschikte detailhandel te beperken en specifiek voor de Jacob van Lennepkade 410 

niet toe te staan. 
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Beantwoording 

In het bestemmingsplan is de mate van ondergeschiktheid gebonden aan voorwaarden 

(maximaal 20% van de vloeroppervlakte van de hoofdfunctie, tot maximaal 100 m2 bij 

ondergeschikte detailhandel en tot maximaal 20 m2 bij ondergeschikte horeca) waardoor in 

voldoende mate wordt geborgd dat de hoofdfunctie leidend blijft en de daadwerkelijke 

impact en uitstraling wordt bepaald door de toegestane hoofdfunctie en niet door de 

ondergeschikte functie. Zelfstandige horeca en in tweede instantie zelfstandige detailhandel 

hebben door de nadere definiëring van de ondergeschiktheid van horeca of detailhandel wel 

degelijk een grotere ruimtelijke impact op de omgeving en ruimtelijke uitstraling dan 

ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel hebben. 

 

In het bestemmingsplan is daarbij ook overwogen welke type niet-woonfuncties toegestaan 

zijn in welk locatieprofiel. In de (gemengde) woongebieden (GD3 en GD4) zoals de Jacob van 

Lennepkade 410, zijn sowieso geen publieksaantrekkende functies toegestaan (GD1 en GD2), 

tenzij deze al rechtmatig aanwezig zijn of zijn gevestigd langs een zijstraat van een 

economische as (GD2). Op deze manier wordt de kwaliteit van de woon- en leefklimaat ook 

geborgd. Ondergeschikte horeca dan wel ondergeschikte detailhandel in een reeds 

publieksaantrekkende functie zullen in de gemengde woongebieden dan ook nagenoeg niet 

voorkomen. Daarentegen is het wenselijk dat ook binnen de woongebieden in Oud-West er 

sprake is van een zekere mate van functiemenging, wat Oud-West van oudsher 

karakteriseert. Daarbij is ter bevordering van de lokale economie en levensvatbaarheid van 

een onderneming en/of voorziening het onwenselijk om ondergeschikte detailhandel en 

ondergeschikte horeca onder bepaalde niet-woonfuncties te verbieden. Dit wordt onder 

andere ook bevestigd in het detailhandelsbeleid van Amsterdam 2018-2022 en de 

Horecanota West. Het bestemmingsplan betreft hiermee ook een doorvertaling van 

vastgesteld beleid.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen  aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.20. Jan Hanzenstraat 49-51 (zienswijze 144) 
Adressant betoogd dat de uitbouwen achter het pand Jan Hanzenstraat 49-51 legaal en 

reeds lang aanwezig zijn en derhalve op de verbeelding vastgelegd moeten  worden. 

 

Beantwoording 

B.V. Beleggingsmaatschappij D.I.G. heeft bij brief van 8 november 2018 een 

handhavingsverzoek ingediend betreffende deze bouwwerken op het achtererfgebied. Uit 

het daarop volgende onderzoek kwam naar voren dat de bouwwerken, gezien artikel 2.1, 

derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang gelezen 

met artikel 2, lid 3 Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangemerkt moeten worden 

als vergunningvrije bijbehorende bouwwerken. Voor inwerkingtreding van de Wabo en het 

Bor waren deze bouwwerken nog wel vergunningplichtig. Of er in het verleden wel of geen 

vergunning is verleend maakt door de inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving niet 

meer uit, omdat ze nu sowieso legaal aanwezig mogen zijn.  
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Uitgangspunt in dit bestemmingsplan is dat alleen oorspronkelijke hoofdgebouwen en 

uitbouwen die groter zijn dan dat wat vergunningvrij gerealiseerd kan worden, als zodanig 

op de verbeelding (plankaart) worden aangegeven. Vergunningvrij gerealiseerde en 

toekomstig nog te realiseren bijbehorende bouwwerken worden niet op de verbeelding 

weergegeven; daarvoor is immers ook geen juridische noodzaak, omdat deze ook zijn 

toegestaan als er strijd met het bestemmingsplan is.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 

 

5.21. Jan Pieter Heijestraat 66-74/ Borgerstraat 180 (zienswijze 97) 
 

Eigenaar van de percelen Jan Pieter Heijestraat 66-74/ Borgerstraat 180, 

Ontwikkelingsmaatschappij J.P. Heije B.V., alsmede de C.V. Jan Pieter Heijestraat en 

Brenner Exploitatie B.V. zijn voornemens op deze locatie een nieuw bouwwerk op te richten 

met onder meer een kleine supermarkt en een appartementenhotel. Adressanten merken 

op dat het ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft het op te richten bouwwerk niet 

overeenkomt met hun bouwplan, waarvoor met de omgevingsvergunning 1e fase op 22 juli 

2015 al planologische goedkeuring is verleend. 

 

In het ontwerpbestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Gemengd – 1’. Er zijn geen 

nadere aanduidingen of dubbelbestemmingen op de locatie neergelegd. Deze bestemming 

is niet in overeenstemming met de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van 

een nieuwbouwcomplex met (appartementen)hotel met 55 kamers, winkels op de begane 

grond en in de kelder (waaronder een supermarkt) en een café-restaurant op de begane 

grond en in de kelder.  

 

Tegen voornoemde omgevingsvergunning werd beroep ingesteld bij de Rechtbank 

Amsterdam. Nadat in een tussenuitspraak van de Rechtbank één gebrek in het besluit werd 

opgemerkt, is bij besluit van 6 september 2016 een aanvullende afweging gemaakt, waarbij 

bovendien een kleine aanpassing in de plannen plaatsvond (het aanpassen van gewone 

balkons naar Franse balkons). Op 28 februari 2017 heeft de Rechtbank dit aanvullend besluit 

in haar einduitspraak rechtens juist geacht. 

 

Adressant heeft de omgevingsvergunning 1e fase op haar naam laten zetten en inmiddels de 

aanvraag omgevingsvergunning tweede fase ingediend. In deze aanvraag worden de overige 

aspecten van het bouwproject getoetst: het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening en de 

redelijke eisen van welstand. Adressant ziet de volgende verschillen tussen de 

omgevingsvergunning 1e fase en het ontwerpbestemmingsplan en stelt dat de inhoud van 

de verleende omgevingsvergunning 1e fase niet goed is verwerkt in het 

ontwerpbestemmingsplan.  

 

Activiteit Omgevingsvergunning Ontwerpbestemmingsplan 

Appartementenhotel Toegestaan Niet toegestaan 

Detailhandel (geen supermarkt) Toegestaan  Toegestaan 
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Detailhandel (supermarkt) Toegestaan Niet toegestaan 

Horeca  Toegestaan Alleen ondergeschikt 

 

Adressant verzoekt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en de volgende 

gebruiksregels conform de verleende omgevingsvergunning 1e fase, te verwerken: 

• het gebruik van de verdiepingen van het gebouw als appartementenhotel; 

• het gebruik van een deel van de begane grond als supermarkt; 

• het gebruik van de kelder voor volwaardige horeca. 

 

Beantwoording 

De zienswijze wordt gevolgd. De planologische toets of het voornemen van adressant 

voldoet aan een goede ruimtelijke ordening, heeft in de procedure voor de 

omgevingsvergunning 1e fase al plaats gevonden. Met het verlenen van de 

omgevingsvergunning 1e fase is de afweging en keuze gemaakt voor het realiseren van een 

appartementenhotel, supermarkt en horecavestiging. Overeenkomstig de verleende 

vergunning 1e fase worden deze gebruiksdoeleinden met de aanduidingen ‘horeca van 

categorie 5’, ‘horeca van categorie 3’ en ‘supermarkt’ op de planverbeelding aangegeven. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.1 

                                                      
1
 Bij de vaststelling op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad amendement  BG aangenomen.  

 
Gehoord de discussie over de ontwikkeling op de Jan Pieter Heijestraat/Borgerstraat; Overwegende 
dat:  
• Een omgevingsvergunning is verleend voor een hotel, supermarkt en horeca op de hoek JP 
Heijestraat 66-74/Borgerstraat 180;  
• Deze omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is; er een zitting is gepland bij de Raad van 
State, de uitkomst van de procedure staat nog niet vast;  
• Volgens een tussenuitspraak van februari jl. van de Raad van State het initiatief nog niet goed 
(ruimtelijk) is onderbouwd (voor wat betreft verkeer en parkeren)  
• Het (voorheen) geldende bestemmingsplan woningen toestaat op deze plek;  
• Volgens het hotelbeleid geen nieuwe hotels zijn toegestaan;  
• In de voorgestelde Nota van Wijzigingen die initiatief alsnog direct mogelijk wordt gemaakt, op 
verzoek van de ontwikkelaar;  
• De ongewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan tot gevolg heeft dat het initiatief zonder 
nadere voorschriften mogelijk is, ongeacht de uitkomst van de Raad van State. 
 
Besluit: 
 Het vastgestelde bestemmingsplan te wijzigen zodanig dat het hotel, supermarkt en horeca op de 
Jan Pieter Heijestraat / Borgerstraat niet rechtstreeks wordt mogelijk gemaakt, omdat de ruimtelijke 
aanvaardbaarheid nog niet vast staat, op de navolgende manier:  
Op de Verbeelding:  
- Op de Jan Pieter Heijestraat 66-74/ Borgerstraat 180 de aanduidingen 'horeca van categorie 5', 
'horeca van categorie 3' en 'supermarkt' te verwijderen; 
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5.22. Jan Pieter Heijestraat 118 hs (zienswijze 94) 
Adressant verzoekt de omgevingsvergunning van 25 september 2015 voor het vestigen van 

een horecarestaurant op de begane grond te verwerken in het bestemmingsplan en horeca 

categorie 4 toe te voegen.  

 

Beantwoording 

Conform de verleende omgevingsvergunning en horecaexploitatievergunning wordt op de 

planverbeelding de aanduiding ‘horeca categorie 4’ toegevoegd ter plaatste van het adres 

Jan Pieter Heijestraat 118 hs.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 
5.23. Jan Pieter Heijestraat 119 (zienswijze 94) 

Het adres Jan Pieter Heijestraat 119 is niet op de verbeelding terug te vinden. Adressant 
hecht aan opname van dit adres, nu de adressen Jan Pieter Heijestraat 119 A-H tot en met 
119D-H, wel zijn opgenomen in www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 

Beantwoording 

Bestemmingsplannen worden weergegeven op www.ruimtelijkeplannen.nl De 

topografische en kadastrale ondergrond bij de bestemmingsplannen wordt verzorgd door  

het Kadaster en is niet door de gemeente aan te passen.  

 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.24. Jan Pieter Heijestraat 119 (zienswijze 94) 
Adressant constateert dat zijn perceel in het ontwerpbestemmingsplan voor een deel is 
bestemd als tuin. Door adressant wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in zijn bezit 
is en bij aankoop geheel bebouwd. Adressant verzoekt de verbeelding aan te passen aan de 
feitelijke situatie. 

 

Beantwoording 

Vergunningvrije bouwwerken in de bestemming tuin zijn niet ingetekend op de verbeelding. 

Dit geldt voor zowel het bestemmingsplan uit 2005 als voor onderhavig bestemmingsplan. 

Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend voor wat betreft met vergunning gebouwde 

bouwwerken. Niet is gebleken dat in het verleden vergunning is verleend voor bouwwerken 

met grotere afmetingen dan hetgeen op basis van het Besluit omgevingsrecht zonder 

omgevingsvergunning gebouwd mag worden. Noch heeft adressant een vergunning 

overlegd.  

 Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is de binnentuinen zoveel mogelijk onbebouwd te 

laten en illegale bouwwerken niet te legaliseren. Zie verder beantwoording in paragraaf 4.3 

Bebouwing in binnenterreinen en vergunningvrije aanbouwen. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

 

5.25. Jan Pieter Heijestraat 145-H(zienswijze 94) 
 
Adressant constateert dat zijn perceel in het ontwerpbestemmingsplan voor 50% is bestemd 

als tuin. Door adressant wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in zijn bezit is en bij 

aankoop geheel bebouwd. Adressant verzoekt de verbeelding aan te passen aan de feitelijke 

situatie. 

 

Beantwoording 

Vergunningvrije bouwwerken in de bestemming tuin zijn niet ingetekend op de verbeelding. 

Dit geldt voor zowel het bestemmingsplan uit 2005 als voor onderhavig bestemmingsplan. 

Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend voor wat betreft met vergunning gebouwde 

bouwwerken. Niet is gebleken dat in het verleden vergunning is verleend voor bouwwerken 

met grotere afmetingen dan hetgeen op basis van het Besluit omgevingsrecht zonder 

omgevingsvergunning gebouwd mag worden. Noch heeft adressant een vergunning 

overlegd.  

 Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is de binnentuinen zoveel mogelijk onbebouwd te 

laten en illegale bouwwerken niet te legaliseren. Zie verder beantwoording in paragraaf 4.3 

Bebouwing in binnenterreinen en vergunningvrije aanbouwen. 

 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 

 

5.26. Jan Pieter Heijestraat 147 (zienswijze 94) 
Adressant constateert dat zijn perceel in het ontwerpbestemmingsplan voor 50% is bestemd 

als tuin. Door adressant wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in zijn bezit is en bij 

aankoop geheel bebouwd. Adressant verzoekt de verbeelding aan te passen aan de feitelijke 

situatie. 

 

Beantwoording 

Vergunningvrije bouwwerken in de bestemming tuin zijn niet ingetekend op de verbeelding. 

Dit geldt voor zowel het bestemmingsplan uit 2005 als voor onderhavig bestemmingsplan. 

Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend voor wat betreft met vergunning gebouwde 

bouwwerken. Niet is gebleken dat in het verleden vergunning is verleend voor bouwwerken 

met grotere afmetingen dan hetgeen op basis van het Besluit omgevingsrecht zonder 

omgevingsvergunning gebouwd mag worden. Noch heeft adressant een vergunning 

overlegd.  

 Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is de binnentuinen zoveel mogelijk onbebouwd te 

laten en illegale bouwwerken niet te legaliseren. Zie verder beantwoording in paragraaf 4.3 

Bebouwing in binnenterreinen en vergunningvrije aanbouwen. 
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Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 

 

 

5.27. Jan Pieter Heijestraat 164-4 (zienswijze 94) 
De aanwezige woning op Jan Pieter Heijestraat 164-4 is niet opgenomen in de  
ruimtelijke plannen. Deze woning was aanwezig bij aankoop van het pand door adressant.   

Voor deze woning is voorts een vergunning voor een dakterras ten behoeve van een woning 

afgegeven. Namens adressant wordt gesteld dat een dakterrasvergunning ten behoeve van 

een woning enkel kan worden afgegeven als daar een woning aanwezig is. Adressant 

verzoekt om aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan op dit punt. 

 

Beantwoording 

Het pand Jan Pieter Heijestraat 164 heeft de bestemming Gemengd-1. Woningen inclusief 

ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan  huis / bedrijf aan huis zijn 

toegestaan op de tweede en hoger gelegen (bijzondere) bouwlagen. De woning is positief 

bestemd. Het adres is echter niet ingeschreven in het Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG) en daardoor niet terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl in het 

zoekveld voor adressen.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 

 

5.28. Kanaalstraat 131-hs (zienswijze 112) 
Adressant stelt dat de huidige bestemming van het pand Kanaalstraat 131-hs in 

overeenstemming is met de bestemming Gemengd-6 uit het ontwerpbestemmingsplan. In 

het ontwerpbestemmingsplan heeft het pand de bestemming Gemengd – 3. Hij verzoekt de 

bestemming aan te passen naar Gemengd – 6.  

 

Beantwoording 

De bestemming Gemengd – 6 is voorbehouden aan enkele grote, specifieke 

woon/werkcomplexen (Tetterodecomplex langs de Bilderdijkstraat/Da Costakade, het 

gebouw aan de Tweede Kostverlorenkade 50-62, de Jan Hanzensraat 37/Wenslauerstraat 16-

20 en een aantal paviljoens op het WG-terrein) waar sprake is van een bijzondere mix van 

functies op alle verdiepingen, waarbinnen in beperkte mate ook reeds wordt gewoond.  

Kanaalstraat 131-hs is een bedrijfsruimte in de plint. Op de bovengelegen verdiepingen 

liggen woningen. Het adres is niet vergelijkbaar met bovengenoemde woon/werkgebouwen. 

De toekenning van de bestemming Gemengd-3 is mede ingegeven door de uitgangspunten 

uit de vastgestelde beleidsnotitie 'Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in West' en het 

Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) 'Ruimte voor ondernemers!' 2015-2018.In het 

kader van een goede ruimtelijke ordening is het beleidsuitgangspunt van de gemeente 

(Structuurvisie Amsterdam 2040) en van dit bestemmingsplan dat de voorraad 

(kleinschalige) bedrijfsruimten op peil blijft en dat een gedifferentieerde mix van functies 

van belang is voor de (wijk)economie en de leefbaarheid. Om deze functiemix te bevorderen, 

heeft de bestaande bedrijfsruimte een globale bestemming Gemengd-3 gekregen 
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waarbinnen in de plint  consumentverzorgende dienstverlening, publieksgerichte zakelijke 

dienstverlening, bedrijven (met een lage milieucategorie), kantoren en maatschappelijke 

voorzieningen zijn toegestaan. Wonen op de begane grond is uitgesloten.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft  geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.29. Kostverlorenkade 132-134 (zienswijze 95) 
De begane grond-verdiepingen van de panden aan de Tweede Kostverlorenkade 132-134 zijn 

in het ontwerpbestemmingsplan bestemd als Gemengd-3 met de nadere aanduiding 

specifieke vorm van Gemengd-3, waardoor daar ook de bestemming sportschool/fitness is 

toegestaan. Adressant verzoekt het pand de bestemming Gemengd-4, Gemengd-6 of 

Wonen te geven, zodat wonen in het gehele pand mogelijk wordt gemaakt. Adressant stelt 

dat de eerder gevestigde sportschool op de begane grond een negatief gevolg had op de 

kwaliteit van de woon- en leefomgeving, vanwege de publieksaantrekkende- en 

verkeersaantrekkende werking en dat omliggende woningen er gebaat bij zouden zijn indien 

de drukte op de openbare ruimte voor hun huizen wordt verminderd. Bovendien is er al 

voldoende sportaanbod in de directe omgeving. 

 

Beantwoording 

De toekenning van de bestemming Gemengd-3 is mede ingegeven door de uitgangspunten 

uit de vastgestelde beleidsnotitie 'Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in West' en het 

Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) 'Ruimte voor ondernemers!' 2015-2018. In het 

kader van een goede ruimtelijke ordening is het beleidsuitgangspunt van de gemeente 

(Structuurvisie Amsterdam 2040) en van dit bestemmingsplan dat de voorraad 

(kleinschalige) bedrijfsruimten op peil blijft en dat een gedifferentieerde mix van functies 

van belang is voor de (wijk)economie en de leefbaarheid. 

Om deze functiemix te bevorderen, heeft de bestaande bedrijfsruimte een globale 

bestemming Gemengd-3 gekregen waarbinnen in de plint niet alleen sportscholen (niet 

zijnde fitness met toestellen) zijn toegestaan maar ook consumentverzorgende 

dienstverlening, publieksgerichte zakelijke dienstverlening, bedrijven (met een lage 

milieucategorie), kantoren en maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan.  

Wonen op de begane grond is uitgesloten. Verdringing van bedrijfsruimtes door een 

dominante woningmarkt is ongewenst. Het bestemmingsplan is juist het aangewezen 

ruimtelijke instrument om functies, die economisch onder druk staan, te beschermen. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.30. Nassaukade 153 (zienswijze 131)  
Adressant verzoekt aan het pand Nassaukade 153 —hs de functie horeca 3 en 4 toe te 

kennen. In het vigerende bestemmingsplan heeft het pand de aanduiding ‘horeca-drinken’. 

In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 is de horecabestemming wegbestemd. 

Daardoor wordt adressant in zijn belangen geschaad. Adressant heeft het voornemen voor 

het pand een huurder te vinden maar verwacht dat het niet mogelijk is nog vóór de 
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vaststelling van het bestemmingsplan Oud West 2018 een exploitatievergunning te 

verkrijgen en feitelijk een horecaonderneming uit te oefenen in de bedoelde bedrijfsruimte. 

De geldende overgangsregeling schiet dus tekort. 

 

Beantwoording 

Adressant heeft bij zijn zienswijze aangetoond dat alle voor een  horecaexploitatie 

noodzakelijke elementen aanwezig zijn (bar, toiletten, etc.) en dat de feitelijke exploitatie op 

korte termijn voortgezet kan worden. Het horecagebruik is niet onderbroken geweest door 

een andere functie. Er is geen sprake van een nieuwe horecavestiging. Ter plaatse wordt de 

aanduiding 'horeca van categorie 3' toegevoegd op de planverbeelding. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft  aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.31. Nassaukade 321 (zienswijze 128) 
Adressant verzoekt om de bestemming van het adres Nassaukade 321 te wijzigen naar de 

gebruiksfunctie "wonen / woondoeleinden" en een woon-werkwoning mogelijk te maken.  

 

Adressant acht het gebouw ongeschikt voor de functies die mogelijk zijn binnen de 

bestemming Gemengd – 3 vanwege de ongunstige bereikbaarheid van de locatie (gelegen 

achter de tuinen van vijf verdiepingen hoge woongebouwen), het gebrek aan 

parkeergelegenheid voor auto's op eigen terrein en het gebrek aan  zichtbaarheid vanaf de 

openbare weg. De afgelopen tien jaar is het niet gelukt om te kunnen voldoen aan de 

(bedrijfs-)bestemming, op commercieel normaal gangbare wijze. Het ligt zeker niet in de lijn 

der verwachting, dat de komende tien jaar hieraan wel op goede wijze invulling gegeven kan 

worden.  

Voor de uitstraling van het gebied is een woonbestemming met tuin beter passend. Een 

woon-werkwoning draagt bij aan minder verkeersbewegingen, het ruimtebeslag is minder 

dan aparte woon- en kantoorgebouwen. In het kader van het beleid van het behoud van 

kleinschalige bedrijfsruimtes zou een woon-werkwoning een passende oplossing zijn. 

 

Beantwoording 

De toekenning van de bestemming Gemengd-3 is mede ingegeven door de uitgangspunten 

uit de vastgestelde beleidsnotitie 'Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in West' en het 

Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) 'Ruimte voor ondernemers!' 2015-2018. In het 

kader van een goede ruimtelijke ordening is het beleidsuitgangspunt van de gemeente 

(Structuurvisie Amsterdam 2040) en van dit bestemmingsplan dat de voorraad 

(kleinschalige) bedrijfsruimten op peil blijft en dat een gedifferentieerde mix van functies 

van belang is voor de (wijk)economie en de leefbaarheid.  

Om deze functiemix te bevorderen, heeft de bestaande bedrijfsruimte een globale 

bestemming Gemengd-3 gekregen waarbinnen in de plint consumentverzorgende 

dienstverlening, publieksgerichte zakelijke dienstverlening, bedrijven (met een lage 

milieucategorie), kantoren en maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan.  

Wonen op de begane grond is uitgesloten, dus ook woon-werkwoningen. Verdringing van 

bedrijfsruimtes door een dominante woningmarkt is ongewenst. Het bestemmingsplan is 



 

 Gemeente Amsterdam 
 

 

 

59 

 

juist het aangewezen ruimtelijke instrument om functies, die economisch onder druk staan, 

te beschermen. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft  geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.32. Nassaukade tegenover 340, ligplaatsvergunning en steiger 
(zienswijze 92)  

De in 2013 vergunde steiger in het water ter hoogte van de Nassaukade nummer 340 is niet 

in het bestemmingsplan opgenomen. Mokumboot B.V. is eigenaar van de steiger, huurt de 

ondergrond van de Gemeente Amsterdam en heeft voor deze locatie een 

ligplaatsvergunning. Verzocht wordt om de locatie op te nemen met de juiste bestemming 

zijnde ligplaatsen ten behoeve van passagiersvaartuigen. 

 

Beantwoording 

Conform de omgevingsvergunning voor de steiger en de ligplaatsvergunning krijgt de 

locatie op de planverbeelding de aanduiding ‘ligplaats’ zodat de steiger gebruikt kan worden 

als ligplaats ten behoeve van passagiersvaartuigen. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft  aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.33. Overtoom 60-62 (zienswijze 124) 
Adressant verzoekt om op de begane grond van het pand Overtoom 60-62 een 

fitness/sportschool mogelijk te maken. Het pand was tot voor kort in gebruik als yogastudio 

en is ingericht als sportzaal met toilet- en doucheruimten. Adressant stelt dat de ruimtelijke 

consequenties niet anders zijn dan bij een yogastudio, een sportschool of fitnessschool van 

beperkte omvang zoals hier mogelijk, past in het pand en hetzelfde aantal bezoekers en 

openingstijden kent als de eerdere yogastudio. De etages erboven de belende percelen 

beneden hebben niet-woonfuncties.  

 

Beantwoording 

Een fitness/sportschool, zijnde een voorziening die vooral is ingericht met toestellen om de 

lichamelijke conditie op peil te houden of te verbeteren, op de begane grond van de locatie 

Overtoom 60-62 is ruimtelijk inpasbaar. Omdat in de bovengelegen en naastgelegen 

bouwlagen geen woningen zijn toegestaan is het niet aannemelijk dat een sportschool op 

deze specifieke locatie leidt tot geluidsoverlast voor omwonenden. Bovendien is de 

Overtoom een stadsstraat zoals bedoeld in de Structuurvisie Amsterdam 2040: een ruime, 

drukkere straat met een belangrijke verkeersgeleidende functie tussen de verschillende 

buurten. Juist in de stadsstraten zijn publieksaantrekkende functies gewenst en inpasbaar. In 

dit specifieke geval is de aanwezigheid van een sportschool geen bedreiging voor de 

winkeldiversiteit in de straat en heeft een positieve bestemming van de sportschool geen 

negatieve gevolgen op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Op de planverbeelding 

wordt ter plaatse van het adres Overtoom 60-62 de functieaanduiding "sportschool" 

toegevoegd. 
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Conclusie 

De zienswijze geeft  aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.34. Overtoom 557 (zienswijze 119)  
Adressant verzoekt de bestaande legale sportschool van David Lloyd aan de Overtoom 557 

volledig positief te bestemmen. Een deel van de vergunde sportschool ligt buiten de 

bestemming Gemengd – 1 en buiten de functieaanduidingen "sportschool" en "specifieke 

vorm van gemengd-3".  

 

Beantwoording 

Deze zienswijze wordt gevolgd. Op de planverbeelding wordt de functieaanduiding  

"specifieke vorm van gemengd-3" aangepast zodat het gebruik als sportschool is toegestaan 

conform de vergunning uit 2002. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.35. Palamedesstraat 6 (zienswijze 119)  
Adressant stelt dat de bebouwing aan de Palamedesstraat 6 ten onrechte deels de 

bestemming Tuin heeft gekregen. 

 

Beantwoording 

Deze zienswijze wordt gevolgd. Op grond van het bestemmingsplan Oud-West mocht het 

volledige perceel bebouwd worden, wat ook feitelijk is gebeurd. In het nieuwe 

bestemmingsplan worden deze bestaande rechten gerespecteerd. De zienswijze geeft 

aanleiding om de planverbeelding aan te passen. Ter plaatse van het kadastrale perceel met 

nummer 5899 wordt de bestemming Tuin gewijzigd in Gemengd – 2.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.36. Pieter Langendijkstraat 44, Annie M.G.Schmidtschool (zienswijze 118) 
Adressanten verzoeken om op het perceel van de Brede School Annie M.G. Schmidt, Pieter 

Langendijkstraat 44, een nadere aanduiding op te nemen opgenomen die de 

instandhouding van de bestaande waarden van het perceel bevordert en aldus ongewenste 

ontwikkelingen kan tegenhouden.  Tevens vragen zij om een maatbestemming voor het 

schoolgebouw die potentieel overlast gevende functies die binnen de maatschappelijke 

bestemming vallen, verbiedt. 

 

Aanduiding cultuurhistorie t.b.v. de maximale hoogte van speeltoestellen 
Adressanten vrezen dat zij geconfronteerd kunnen worden met speeltoestellen op het 
schoolplein van maximaal 2,5 meter hoog, nu het bestemmingsplan niet voorziet in een 
beperking van het vergunningvrij bouwen. Het schoolplein zou een nadere aanduiding 
kunnen krijgen die recht doet aan het cultuurhistorisch karakter van het perceel, waarmee 
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wordt verhinderd dat lukraak vergunningvrij (op grond van het Besluit omgevingsrecht) 
allerlei ongewenste ontwikkelingen kunnen worden geïnitieerd 
 
Maatbestemming 
Adressanten wijzen erop dat het ontwerpbestemmingsplan de meerdere gebruiksvormen 
binnen de bestemming "Maatschappelijk-2" kent. Adressanten vragen zich of elke 
gebruiksvorm past binnen de directe omgeving. Functies waarbij niet alleen overdag, maar 
in de avond ook nog grote groepen mensen op het perceel en in het gebouw aanwezig zijn 
(bijvoorbeeld een buurthuis of een cultureel centrum), passen niet goed in de omgeving, 
zowel waar het aankomt op bijvoorbeeld parkeren, maar ook waar het betreft vormen van 
hinder of zelfs overlast. Adressanten verzoeken daarom om ook te overwegen in hoeverre 
het wenselijk is op het perceel van de school een nadere aanduiding te leggen die het 
gebruik beperkt tot school of een andersoortige maatbestemming die bepaalde mogelijk tot 
overlast leidende maatschappelijke bestemmingen uitsluit. 
 
Beantwoording 

Aanduiding cultuurhistorie t.b.v. de maximale hoogte van speeltoestellen 

Het belang van sport- en speeltoestellen voor de leerlingen van de brede school is 

afgewogen tegen het cultuurhistorische belang. Er is geen aanleiding om het vergunningvrij 

bouwen in te perken en de maximale hoogte van sport- en speeltoestellen in dit 

bestemmingsplan te beperken.   

 

Maatbestemming 

De school en het schoolplein hebben de bestemming Maatschappelijk – 2. Binnen deze 

bestemming zijn toegestaan: overheidsvoorzieningen, sociale voorzieningen, culturele 

voorzieningen, medische voorzieningen, onderwijsvoorzieningen, niet-commerciële 

sportvoorzieningen, religieuze voorzieningen en vergelijkbare maatschappelijke 

voorzieningen en dienstverlening, waaronder kinderopvangvoorzieningen met inbegrip van 

bijbehorende ondergeschikte horeca.  

Alle genoemde functies zijn in het vigerende bestemmingsplan reeds toegestaan. In het 

nieuwe bestemmingsplan is opnieuw de afweging gemaakt dat al deze functies ruimtelijk 

aanvaardbaar zijn op deze locatie. Er is geen aanleiding om een aanduiding toe te voegen 

die het gebruik beperkt tot school of een andersoortige maatbestemming. Er is eveneens 

geen juridisch-planologische aanleiding om de Annie M.G. Schmidtschool anders te 

bestemmen dan andere scholen in het plangebied. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

5.37. Roemer Visscherstraat 48hs (zienswijze 123)  
Adressant verzoekt de bestemming van Roemer Visscherstraat 48 hs te wijzigen van 

Gemengd-3 naar Gemengd-4, dan wel Wonen. Adressant acht het pand niet aantrekkelijk 

voor kleinschalige bedrijfsruimte/kantoorruimte omdat dit deel van de Roemer 

Visscherstraat slecht bereikbaar is met een auto, de direct omliggende panden alle 

woonruimte zijn, het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten of kantooractiviteiten het risico in 

zich bergt van (onbedoelde) overlast aan omwonenden, bijvoorbeeld door verkeer- en 
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parkeerproblemen. Er resteren in de Roemer Visscherstraat en omgeving meer dan 

voldoende kantoren. Het pand is bij uitstek geschikt voor gezin met kinderen, zo nodig met 

kantoor aan huis ( Gemengd-4). De huidige bewoner van de bovengelegen woning, is ook 

een voorstander van de bestemming Wonen, althans Gemengd-4. 

 

Beantwoording 

De toekenning van de bestemming Gemengd-3 is mede ingegeven door de uitgangspunten 

uit de vastgestelde beleidsnotitie 'Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in West' en het 

Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) 'Ruimte voor ondernemers!' 2015-2018. In het 

kader van een goede ruimtelijke ordening is het beleidsuitgangspunt van de gemeente 

(Structuurvisie Amsterdam 2040) en van dit bestemmingsplan dat de voorraad 

(kleinschalige) bedrijfsruimten op peil blijft en dat een gedifferentieerde mix van functies 

van belang is voor de (wijk)economie en de leefbaarheid. Om deze functiemix te bevorderen, 

heeft de bestaande bedrijfsruimte een globale bestemming Gemengd-3 gekregen 

waarbinnen in de plint consumentverzorgende dienstverlening, publieksgerichte zakelijke 

dienstverlening, bedrijven (met een lage milieucategorie), kantoren en maatschappelijke 

voorzieningen zijn toegestaan.  

Wonen op de begane grond is uitgesloten, dus ook woon-werkwoningen. Verdringing van 

bedrijfsruimtes door een dominante woningmarkt is ongewenst. Het bestemmingsplan is 

juist het aangewezen ruimtelijke instrument om functies, die economisch onder druk staan, 

te beschermen.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

5.38. Schimmelstraat 5 (zienswijze 141) 
Adressant verzoekt een bestemming toe te kennen aan de timmerwerkplaats op het adres 

Schimmelstraat 5 HS waarbij naast bedrijfsmatige invullingen ook de woonfunctie mogelijk 

is. Na beëindiging van het huidige bedrijf verwacht adressant dat een invulling als 

werkplaats onder andere door de milieuregelgeving op beperkingen stuit. Verder stelt hij dat  

voor de voortzetting als (timmer-)werkplaats een goede bereikbaarheid problematisch is en 

de verkoop of verhuur van dergelijke bedrijfsruimtes uitermate moeizaam is.  

Adressant is van mening dat er geen beleidsmatige argumenten zijn om de 

woonbestemming niet mogelijk te maken. Het omzetten naar een woonbestemming sluit 

aan op de woonvisie van stadsdeel West en op de ambitie uit het coalitieakkoord 

Amsterdam 2018 om 7.500 nieuwe woningen per jaar te realiseren. 

Op basis van de beslisboom bij de 'Beleidsnotitie Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in 

West' volgt dat 'solitaire bedrijfsruimten' die in een 'woonstraat' en niet in de directe 

omgeving van 'economische functies' liggen, direct voor omzetting in aanmerking komen. 

Adressant stelt dat er in de directe omgeving geen 'economische functies' zijn, waarmee een 

succesvolle interactie kan worden verwacht en dat er sprake is van een solitaire vestiging 

 

Beantwoording 
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De toekenning van de bestemming Gemengd-3 is mede ingegeven door de uitgangspunten 

uit de vastgestelde beleidsnotitie 'Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in West' en het 

Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) 'Ruimte voor ondernemers!' 2015-2018. In het 

kader van een goede ruimtelijke ordening is het beleidsuitgangspunt van de gemeente 

(Structuurvisie Amsterdam 2040) en van dit bestemmingsplan dat de voorraad 

(kleinschalige) bedrijfsruimten op peil blijft en dat een gedifferentieerde mix van functies 

van belang is voor de (wijk)economie en de leefbaarheid.  

Om deze functiemix te bevorderen, heeft de bestaande bedrijfsruimte een globale 

bestemming Gemengd-3 gekregen waarbinnen in de plint niet alleen timmerwerkplaatsen 

maar ook consumentverzorgende dienstverlening, publieksgerichte zakelijke 

dienstverlening, bedrijven (met een lage milieucategorie), kantoren en maatschappelijke 

voorzieningen zijn toegestaan.  

Er is geen sprake van een solitair bedrijfspand in een woonstraat. Het bedrijfspand ligt in de 

Bellamybuurt, een buurt met een hoge mate van functiemenging. In de Schimmelstraat 

alleen al liggen meer dan twaalf bedrijfspanden. Ook de directe zijstraten van het blok 

waarin het pand is gelegen, de Agatha Dekenstraat en Douwes Dekkerstraat, kenmerken 

zich door een mix van functies. Verdringing van bedrijfsruimtes door een dominante 

woningmarkt is ongewenst. Het bestemmingsplan is juist het aangewezen ruimtelijke 

instrument om functies, die economisch onder druk staan, te beschermen. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

5.39. Schoolstraat 2 (zienswijze 103, 104, 105, 106, 147) 
 

Omwonenden zijn het niet eens met de bestemming Gemengd-3, die aan de bebouwing in 

de tuin behorend bij Schoolstraat 2 is gegeven. Hierdoor zou het toegestaan zijn om op de 

tweede en hogere gelegen bouwlaag woningen te realiseren; dit past niet bij de weigering 

van de omgevingsvergunning van 24 mei 2018 om daar woningen te realiseren. 

Omwonenden vrezen overlast en een onaanvaardbare inbreuk op het woon- en leefklimaat. 

Het gebruik als woning is volgens omwonenden ook niet toegestaan op grond van het 

bestemmingsplan Oud-West uit 2005; uit het Paraplubestemmingsplan West volgt 

bovendien dat het gebruik van de tuin het gebruik van de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw volgt en op de begane grond van  hoofdgebouw wordt niet gewoond. Het 

gebouw in de bestemming Tuin is geen onderdeel van het pand Schoolstraat 2. 

De eigenaar van het perceel, GPS Vastgoed BV (verder: GPS), heeft ook een zienswijze 

ingediend. GPS wil op het binnenterrein meerdere woningen realiseren. GPS is van mening 

dat het huidige bestemmingsplan een woning/woningen op het binnenterrein toestaat in 

alle bouwlagen, maar dat door het toekennen van de bestemming Gemengd-3 de begane 

grond niet langer bewoning toestaat, een planologische verslechtering ten opzichte van het 

bestemmingsplan Oud West 2005.  

GPS kan zich ook niet vinden in de maximaal twee bouwlagen van het gebouw aan de 

straatzijde, omdat in het bestemmingsplan Oud West 2005 nog een derde bouwlaag was 

toegestaan, temeer daar het nu bestaande gebouw qua bouwhoogte juist sterk uit de toon 

valt ten opzichte van de naastgelegen panden. 
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Beantwoording 

Hoewel niet direct geformaliseerd in bijvoorbeeld harde beleidsregels hanteert de gemeente 

en dus ook stadsdeel West in beginsel het uitgangspunt dat woningen in binnenterreinen 

minder gewenst, dan wel ongewenst zijn, omdat hierdoor veelal sprake zal zijn van een te 

grote inbreuk op het woon- en leefklimaat van de omwonenden, los nog van de 

civielrechtelijk beperkingen en de beperkingen voortkomend uit het Bouwbesluit 2012. 

Er is een omgevingsvergunning voor zes woningen geweigerd, hierover loopt een 

bezwaarprocedure. Met GPS is overeengekomen dat dit bezwaar wordt ingetrokken, zodat 

de weigering van deze omgevingsvergunning onherroepelijk wordt. Een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor één woning op het binnenterrein is nog in behandeling. In 

overleg tussen gemeente en GPS wordt gekeken naar de mogelijkheden om aan de 

Schoolstraat 2 in meerdere bouwlagen woningen te realiseren en het gebouw op het 

binnenterrein om te vormen tot kantoor en/of bedrijfsruimte, wat dus leidt tot een 

bestemming Gemengd – 5, zoals ook de omwonenden voorstaan. 

Het ontwerpbestemmingsplan zal voor deze gronden daarom gewijzigd worden vastgesteld: 

voor het binnenterrein zal de bestemming Gemengd – 3 worden omgezet in Gemengd – 5. 

Omdat voor het pand aan de Schoolstraat nog geen eindbeeld bekend is zal daaraan 

vooralsnog de bestemming Gemengd – 4 worden gegeven, een bestemming die nagenoeg 

overeenkomt met de bestemming in Oud West 2005. Als de nu lopende aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor inwerkingtreding van het bestemmingsplan Oud West 2018 tot 

een vergunning leidt zal de daaruit volgende bouwhoogte ook de bouwhoogte in het 

bestemmingsplan worden; Als na inwerkingtreding vergund zal worden, zal dat 

vermoedelijk in afwijking zijn van het dan geldende bestemmingplan en zal deze afwijking te 

zijner tijd in het omgevingsplan verwerkt worden. 

 

Conclusie 

De zienswijzen geven aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan, in 

die zin dat aan de tuin en bebouwing op het binnenterrein achter Schoolstraat 2 de 

bestemming Gemengd - 5 wordt gegeven en aan de gronden aan de Schoolstraat 2 de 

bestemming Gemengd - 4.  

 

5.40. Stadhouderskade 12/Tesselschadestraat, Byzantium (zienswijze 96) 
Adressant verzoekt om op de planverbeelding een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

adressen Stadhouderskade 13 en Stadhouderskade 14 A-H, J en K zodat op de 

Stadhouderskade 13 zodat conform verleende omgevingsvergunning detailhandel, 

consumentverzorgende dienstverlening en publieksgerichte zakelijke dienstverlening 

mogelijk is. Stadhouderskade 14 A-H, J en K dient de bestemming 'Gemengd-5' te behouden, 

hetgeen voor dat adres eveneens aansluit bij het huidige vergunde gebruik. 

 

Beantwoording 

De zienswijze gevolgd. Op grond van de omgevingsvergunning van 20 september 2016 is 

detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en publieksgerichte zakelijke 

dienstverlening toegestaan op het adres Stadhouderskade 13. Dit recht wordt in het 

bestemmingsplan overgenomen. Stadhouderskade 13 is de begane grond van het 
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kantoorgebouw met het adres Stadhouderskade 14 A-H, J en K. Het onderscheid is verbeeld 

door middel van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd - 7’ in de bestemming 

Gemengd – 5.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.41. Ten Katestraat 3/Jan Hanzenstraat 19 (zienswijze 100) 
Adressant maakt bezwaar tegen het vervallen van de horecabestemming voor het adres  

Ten Katestraat 3/ Jan Hanzenstraat 19. Van 1986 tot 2007 was het pand in gebruik als eethuis. 

Vanaf 2007 is het verhuurd en wordt dit hoekpand feitelijk gebruikt als opslag voor de 

naastgelegen speelautomatenhal aan de Ten Katestraat 5. Adressant heeft het voornemen 

om in 2021, na het aflopen van de huurovereenkomst,  de overeenkomst niet te verlengen. 

Zijn huurder heeft het voornemen om van Jan Hanzenstraat 19 een eethuis te maken om zo 

een horeca en speelautomatenhal met kantoor te realiseren.  

 

Beantwoording 

Het aantal horecavestigingen in het plangebied is de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit 

de participatie is gebleken dat mede daardoor de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in 

Oud-West steeds meer onder druk staat. Daarom is in dit bestemmingsplan de afweging 

gemaakt om uitsluitend de bestaande horecalocaties met een exploitatievergunning positief 

te bestemmen. Dit past bij het uitgangspunt dat dit bestemmingsplan vooral is gericht op 

beheer van de huidige situatie. Het gebruik van het pand als horeca is meer dan tien jaar 

geleden beëindigd. Er is geen aanleiding om op deze locatie alsnog positief te bestemmen. 

Het pand is gelegen in het gebied rond De Hallen waar de grootste horecaoverlast wordt 

ervaren.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5.42. Ten Katestraat 8/Wenslauerstraat 1 (zienswijze 109, 132) 
Het voormalige schoolplein ten westen van de voormalige Ten Kateschool aan de Ten 

Katestraat 8/Wenslauerstraat 1 heeft op de planverbeelding de bestemming Tuin met de 

aanduiding ‘parkeerterrein’. Adressanten zijn teleurgesteld dat er gehoor is gegeven aan de 

reactie op het voorontwerp van Het Bestemmingsburo, namens de eigenaren van het pand. 

Daarin was aangegeven dat de parkeerfunctie uit het vigerende bestemmingsplan was 

wegbestemd in het voorontwerp.   

Adressanten verzoeken om de aanduiding ‘parkeerterrein’ te verwijderen. Met de 

bestemming Tuin wordt het herstel bevorderd van het groen. 

 

Beantwoording 

Oud West 2018 is een conserverend bestemmingsplan dat uitgaat van de bestaande situatie 

en bestaande rechten. Parkeren is in het vigerende bestemmingsplan toegestaan. Er is geen 

aanleiding om de rechten uit het bestemmingsplan Oud-West van 2005 te beperken of weg 

te nemen. De onbebouwde delen van het perceel behouden de bestemming Tuin met de 
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aanduiding ‘‘parkeerterrein’ ten behoeve van ongebouwde parkeervoorzieningen, in - en 

uitritten en toegangsvoorzieningen. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

5.43. Vondelstraat 87  (zienswijze 99)  
Adressant ziet op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan de volgende omissies:  

1. de bestaande erkers, het terras aan de achterzijde op de beletage, de vijver en het 

tuinhuisje in de tuin ontbreken; 

2. de vergunde kelder bij het woongebouw ontbreekt;  

3. de aanduiding ‘(ondergronds) parkeren’ uit het bestemmingsplan Oud-West uit 

2005 is niet gehandhaafd bij de garage/berging, de verbeelding correspondeert niet 

met de vergunde kelder en berging (installaties), de aanduiding 'parkeerterrein' ter 

plaatse van de algehele garage ontbreekt, zodat het niet mogelijk is te parkeren op 

eigen terrein op maaiveld (op het dak van de parkeerinstallatie); 

4. de vergunning voor de opbouw van één bouwlaag op het woongebouw zoals die 

verleend gaat worden is ten onrechte niet meegenomen (aanvraag datum 26 april 

2018, OLO 3636131). 

 

Verder verzoekt adressant het concrete plan voor een uitbouw aan de rechterkant van het 

woonhuis gezien vanuit de Vondelstraat mee te nemen in het alsdan gewijzigd vast te 

stellen bestemmingsplan.  

 

Beantwoording 

Oud West 2018 is een conserverend bestemmingsplan dat uitgaat van de bestaande situatie 

en bestaande rechten. 

1. Bouwactiviteiten waarvoor op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor), Bijlage II, 

artikel 2 en 3 geen omgevingsvergunning zijn vereist, zijn niet ingetekend op de 

verbeelding. Dit geldt voor de vijver en voor andere vergunningvrije bijbehorende 

bouwwerken in het achtererfgebied. Niet is gebleken dat in het verleden 

vergunning is verleend voor bouwwerken in het achtererfgebied met grotere 

afmetingen dan hetgeen op basis van het Bor  zonder omgevingsvergunning 

gebouwd mag worden. Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is tuinen zoveel 

mogelijk onbebouwd te laten en illegale bouwwerken niet te legaliseren. Zie verder 

beantwoording in paragraaf 4.3 Bebouwing in binnenterreinen en vergunningvrije 

aanbouwen. 

2. Verleende omgevingsvergunningen zijn overgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. De kelder is vergund voor de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan en daardoor positief bestemd conform de 

bestemmingsomschrijving in artikel 16 Tuin.  

3. In het ontwerpbestemmingsplan was de contour van de aanduiding voor de 

parkeergarages gebaseerd op de aanduiding uit het bestemmingsplan dat is 

vastgesteld in 2005. De aanduiding voor de parkeergarages met kelder zijn 

aangepast overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning; 
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4. De vergunningaanvraag voor de opbouw van één bouwlaag is geweigerd en wordt 

zodoende niet positief in dit bestemmingsplan bestemd.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

5.44. Vondelstraat 89  (zienswijze 93) 
Adressant merkt op dat in de "Nota van beantwoording participatiereacties 

voorontwerpbestemmingsplan Oud West 2018" wordt beschreven dat de bestemming 

Gemengd - 3 zou worden toegekend aan het pand Vondelstraat 89, maar dat de aangegeven 

wijziging niet is doorgevoerd. Verder constateert hij dat de aanduiding "p" die is 

weergegeven in het ontwerpbestemmingsplan, beperkt is ten opzichte van het 

bestemmingsplan Oud-West uit 2005.  In dat bestemmingsplan geldt de aanduiding "p" ook 

voor het gehele perceelgebied ten zuidzuidoosten van de bebouwing.  

 

Beantwoording 

De zienswijze wordt gevolgd. Conform de bestaande rechten en conform het bestaande 

gebruik krijgt het pand Vondelstraat 89 de bestemming Gemengd – 3. De aanduiding ‘p’ ten 

behoeve van ongebouwde parkeervoorzieningen wordt aangepast zodat deze 

correspondeert met de aanduiding uit het voorheen geldende plan.  

 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

5.45. Vondelstraat 130 Thalia  (zienswijze 121) woningdelen 
 

Stichting Thaliahuis is sinds 22 november 1983 eigenaar van het gebouw aan de 

Vondelstraat 130 in Amsterdam. Het gebouw functioneert sindsdien als dispuuthuis dat 

ruimte biedt aan tien dispuutsleden. Het gebruik van het gebouw  voor de huisvesting van 

tien dispuutsleden in één woning is in overeenstemming met het geldende 

bestemmingsplan Oud-West. Op grond van het ontwerpbestemmingsplan zijn de gronden 

van het gebouw aangewezen voor Wonen zonder nadere aanduiding. De gronden zijn 

daarmee bestemd voor ‘woningen’, die in de regels zijn gedefinieerd als: 

 

“Een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één huishouden, behoudens 

bijzondere woonvormen waar deze ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

rechtmatig zijn gerealiseerd, inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije 

beroepsuitoefening aan huis/bedrijf aan huis.”. 

 

Naar het oordeel van Stichting Thaliahuis is de definitiebepaling onvoldoende duidelijk en 

hierdoor onduidelijk of het huidige (legale) gebruik wordt wegbestemd. Niet alleen zijn 

‘bijzondere woonvormen’ niet gedefinieerd, ook is het onduidelijk wanneer er volgens de 
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definitie sprake is van woonvormen die ten tijde van de inwerkingtreding ‘rechtmatig zijn 

gerealiseerd’.  

 

Omwille van de rechtszekerheid verzoekt Stichting Thaliahuis in ieder geval om voor het 

gebouw tevens een aanduiding met de strekking ‘bijzondere woonvormen toegestaan’ in 

het bestemmingsplan op te nemen. Op deze manier kan er geen twijfel zijn over de 

rechtmatigheid van het gebruik van het gebouw als dispuutshuis op grond van het 

bestemmingsplan. Namens Stichting Thaliahuis verzoekt adressant de raad om de 

zienswijze gegrond te verklaren en het bestemmingsplan in die zin aan te passen dat het 

huidige gebruik positief te bestemmen, zodat de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de 

betreffende gronden ten opzichte van het geldende bestemmingsplan niet worden beperkt.  

 

Beantwoording 

Dit bestemmingsplan Oud-West is conserverend van aard. Gebleken is dat het gebouw reeds 

in 1964 is onttrokken aan de woonruimtevoorraad en dat het gebouw daarna niet weer 

herbestemd is geweest als zelfstandige woonruimte. Het is niet de bedoeling geweest om 

het huidige en bestendige gebruik door Stichting Thalia in het gebouw aan de Vondelstraat 

130 weg te bestemmen. Dit wordt rechtgezet door op dit adres aanvullend onzelfstandige 

bewoning toe te staan middels een specifieke aanduiding op de verbeelding  en deze een 

doorvertaling te geven in de planregels. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

5.46. Vondelstraat 154 (zienswijze 125) 
Adressant signaleert dat in het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 het pand 

Vondelstraat 154 de bestemming ‘Wonen’ heeft gekregen. In het bestemmingsplan Oud-

West, vastgesteld in 2005, heeft het pand de bestemming Woongebied-2 met de 

aanduidingen `niet-woonfunctie in gehele pand' en 'administratieve dienstverlening'  

Het feitelijk gebruik is al 36 jaar wonen in de bovenste twee verdiepingen. De onderste twee 

bouwlagen (bel-etage en souterrain) zijn in gebruik als kantoor, door een derde partij.  Het 

pand is gesplitst in appartementsrechten en heeft dus ook twee adressen. De woning heeft 

adres Vondelstraat 154-1. De kantoren zijn gevestigd op Vondelstraat 154-H. Adressant 

verzoekt de bestaande rechten te behouden in het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Beantwoording 

Dit bestemmingsplan Oud-West is conserverend van aard. Het is niet de bedoeling geweest 

het bestaande recht van de kantoorfuncties op de eerste twee bouwlagen weg te 

bestemmen.  De woningen op de bovenste twee bouwlagen vallen onder overgangsrecht. 

Conform de gehanteerde plansystematiek krijgt het pand Vondelstraat 154 de bestemming 

Gemengd-3 met een functieaanduiding ‘specifieke vorm van gemengd 6’ zodat de kantoren 

op de eerste twee bouwlagen en de woningen op de bovenste twee bouwlagen positief 

worden bestemd.  
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Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

5.47. Wenslauerstraat 18-20  (zienswijze 109) 
Adressant merkt op dat in paragraaf 6.3.2 van de toelichting bij het bestemmingsplan, in de 

beschrijving van de bestemming Gemengde doeleinden 6, de omschrijving van het 

monument Jan Hanzenstraat 37/Wenslauerstraat 16 niet juist is en verzoekt de tekst te 

corrigeren naar het gebouw Jan Hanzenstraat 37/Wenslauerstraat 16 en het gebouw 

Wenslauerstraat 18-20. 

 

Beantwoording 

De omschrijving betreft twee verschillende gebouwen. De tekst in de toelichting wordt 

conform het verzoek van adressant aangepast.  

 

Conclusie 

De toelichting is formeel juridisch geen onderdeel van het bestemmingsplan. De zienswijze 

geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. Wel is de 

toelichting bij het bestemmingsplan aangepast.  

 

5.48. Wenslauerstraat 22  (zienswijze 111)  
Adressant is het niet eens dat aan de gronden ter plaatste van het adres Wenslauerstraat 22 

de bestemming Gemengd-5 is gegeven, dat wil zeggen een bestemming waar wonen per se 

niet is toegestaan. Dit wordt niet begrepen, omdat in de in eerste instantie verleende 

omgevingsvergunning voor dit perceel wonen toegestaan werd; de vergunning is daarna 

uitsluitend vanwege de afgenomen bezonning geweigerd. Ook de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State kan zich vinden in de woonfunctie. Adressant 

verzoekt dan ook om aan dit perceel elke andere gemende functie toe te kennen, behalve 

Gemengd-5, waarbij de voorkeur uit gaat naar Gemengd-6. 

Daarnaast wil adressant de nu toegestane bouwhoogte van 8 meter verhoogd zien naar een 

bouwhoogte die drie bouwlagen mogelijk maakt, desnoods door middel van een 

binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. 

 

Beantwoording 

Aan Wenslauerstraat 22 is de bestemming Gemengd-5 gegeven, omdat dit in het 

voorgaande bestemmingsplan ook het geval was en het nieuwe plan een conserverend 

karakter heeft. Uitgangspunt vanuit economisch gezichtspunt voor het grootste deel van 

Amsterdam is om bedrijfsruimte te behouden, om daarmee de diversiteit te behouden en 

monofunctionele woonwijken te voorkomen. Dit uitgangspunt geldt in ieder geval voor de 

plint. In de in tweede instantie geweigerde omgevingsvergunning is dit beleid ook toegepast: 

bedrijfsruimtes in de plint en op de hogere gelegen bouwlagen wonen. Nu het dagelijks 

bestuur van stadsdeel West deze keuze in een omgevingsvergunning heeft gemaakt, ligt het 

in de rede deze over te nemen in het bestemmingsplan, dat wil zeggen dat aan 

Wenslauerstraat 22 de bestemming Gemengd-3 toegekend wordt. 
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In dit bestemmingsplan wordt voor de bouwhoogte uitgegaan van de bestaande 

bouwhoogte, dan wel de bouwhoogte die een geamoveerd pand oorspronkelijk had.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

5.49. Wenslauerstraat 59, 65, 67  (zienswijze 122) 
Met het 1e en het 4e wijzigingsplan Oud-West zijn in 2008 en 2009 de bouwvlakken voor 

respectievelijk Wenslauerstraat 59 en Wenslauerstraat 65-67 vergroot. De gebouwen op 

beide adressen bestonden ooit een uit enkele bouwlaag met kap en een achtererf, zoals ook 

werd vastgelegd in het bestemmingsplan Oud-West in 2005. De wijziging bestond uit het 

verder naar achteren mogen uitbouwen van het hoofdgebouw van twee bouwlagen. Het is 

onterecht dat op de plankaart van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan de hele kavel als 

bouwvlak wordt aangegeven. 

 

 

 

 

Beantwoording 

Oud West 2018 is een conserverend bestemmingsplan dat uitgaat van de bestaande situatie 

en bestaande rechten. Beide bouwvlakken worden daarom aangepast overeenkomstig de 

bouwvlakken zoals vastgesteld in het 1e en 4e wijzigingsplan Oud-West 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

5.50. Zandpad 5,  Stayokay  (zienswijze 149 – 151) 
 

Om wille van zekerheid en onder behoud van verdere motivatie en toelichting heeft één 

adressant (Stayokay Amsterdam Vondelpark, zienswijze 150) een pro-forma zienswijze 

ingediend die later niet meer is aangevuld. Hierover is telefonisch contact geweest. 

Adressant heeft aangegeven geen inhoudelijke gronden te willen aanvoeren maar de 

zienswijze heeft ingediend zodat hij betrokken blijft bij de voortgang van de 

bestemmingsplanprocedure.  

 

Envir advocaten heeft een zienswijze naar voren gebracht namens negen cliënten 

(zienswijze 149) en een zienswijze namens twee cliënten (zienswijze 151). De strekking van 

beide zienswijzen is gelijk. Adressanten wonen of zijn gevestigd in de Roemer Visscherstraat 

en kunnen zich niet verenigen met het ontwerpbestemmingsplan ten aanzien van de 

bestemming van de jeugdherberg Stayokay aan het Zandpad 5 en de Roemer Visscherstraat 

23-27. Zij stellen dat het woon- en leefklimaat al onder druk staat vanwege functiemenging 

in hun straat waar, naast de jeugdherberg met 530 beden, zeven hotels zijn gevestigd. 

Adressanten ervaren reeds overlast van de bevoorrading,  taxi's, geluidsoverlast van gasten, 

stankoverlast van gasten die roken of blowen, verkeersoverlast en verslechtering van de 

luchtkwaliteit. 
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Adressanten vrezen dat er bij het hotel zelfstandige horeca, inclusief terrassen in de 

bestemming Tuin, wordt toegestaan in het bestemmingsplan nu de jeugdherberg 

voornemens is om met recent uitgevoerde verbouwingen en herindeling een hostel met 

volledige horeca te gaan exploiteren voor gasten, passsanten, lokale bewoners, studenten, 

ZZP'ers. Hiertoe is op 11 april 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit is in strijd 

met het uitgangspunt van het bestemmingsplan dat er geen nieuwe horecavestigingen 

worden toegestaan. En tevens in strijd met het Overnachtingenbeleid, op 1 januari 2017 in 

werking getreden, dat inhoudt in dat in dit gebied geen uitbreiding van bestaande hotels is 

toegestaan. 

 

Adressanten stellen bovendien dat de voorgenomen bestemming voor de jeugdherberg in 

strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel omdat uit de bestemmingsregels niet langer volgt 

hoe kan worden vastgesteld of sprake is van ondergeschikte horeca. Adressanten verzoeken 

om in het definitieve bestemmingsplan nader te duiden op welke wijze de 

ondergeschiktheid van de horeca wordt vastgesteld en kan worden gehandhaafd, 

bijvoorbeeld door ten aanzien van jeugdherbergen de eis uit het huidige bestemmingsplan 

dat er geen aparte opgang mag zijn te handhaven.  

 

Beantwoording 

Het bestemmingsplan Oud West 2018 is conserverend van aard en gericht op beheer van de 

huidige situatie. Bestaande vergunde horecavestigingen blijven toegestaan en worden met 

een aanduiding weergegeven op de verbeelding. Er wordt in het bestemmingsplan geen 

ruimte geboden voor nieuwe horecalocaties. Horecavestigingen zijn positief bestemd als zij 

een horecaexploitatievergunning hebben en  

1. passend zijn in het voorheen geldende bestemmingsplan, of  

2. een omgevingsafwijkingsvergunning hebben voor met het bestemmingsplan strijdig 

gebruik. 

 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vijf horecacategorieën. De jeugdherberg aan het 

Zandpad 5 en de Roemer Visscherstraat 23-27 heeft de bestemming Horeca, waarbinnen 

uitsluitend horecacategorie 5 is toegestaan, zijnde een hotel (waaronder begrepen motel, 

jeugdherberg en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven), inclusief bijbehorende bar, 

restaurant en het bieden van vergaderaccommodatie.  

Noch de verbeelding noch de planregels van het bestemmingsplan maken een zelfstandig 

horecavestiging van horecacategorie 3 (café, bar en naar de aard daarmee te vergelijken 

bedrijven) of 4 (restaurant, koffie-, en theehuis, lunchroom, juicebar en naar de aard 

daarmee te vergelijken bedrijven) mogelijk. De jeugdherberg heeft geen vergunning voor 

een zelfstandig restaurant of café. In een beslissing op bezwaar heeft het dagelijks bestuur 

van stadsdeel West in zijn vergadering van 26 februari 2019 besloten om het verleende 

besluit van 20 juni 2018 te herroepen en de aangevraagde omgevingsvergunning alsnog te 

weigeren. Daardoor kan er geen sprake zijn van een in de bestemming Tuin gelegen terras 

zoals bedoeld in artikel 16.3 onder b. van de planregels van het ontwerpbestemmingsplan. Er 

is geen sprake van een terras behorend bij horeca dat is gerealiseerd of kan worden 

gerealiseerd op grond van een omgevingsvergunning op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan. 
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Bovendien wordt met de definitie van horeca van categorie 5 geborgd dat uitsluitend een bij 

het hotel behorende bar of restaurant is toegestaan. De term “ondergeschikte horeca” is 

ingeval van horeca 5  niet van toepassing; dit begrip wordt gebruikt in combinatie met 

andere hoofdfuncties, zoals winkels of bedrijven; de horeca moet in dat geval ondergeschikt 

zijn aan de hoofdfunctie. Als het gaat om een hotel (horeca van de categorie 5) zijn de 

hotelbar, het restaurant en de vergaderfaciliteiten een onzelfstandig onderdeel van het 

hotel. 

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

6. Conclusie 
Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn  in totaal 154 

zienswijzen naar voren gebracht. Daarvan zijn twee zienswijzen buiten beschouwing gelaten, 

één vanwege termijnoverschrijding en één vanwege het niet herstellen van een gebrek. De 

overige 152 zienswijzen zijn in de besluitvorming omtrent de vaststelling van het 

bestemmingsplan betrokken. 

 

In het voorgaande is op de ingediende zienswijzen een reactie gegeven en is aangegeven of 

de zienswijze heeft geleid tot wijziging van het bestemmingsplan.  

 

 

Bijlage 1. Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan, 2 mei 2018 
 

Bijlage 2. Rectificatie publicatie postcode, 7 mei 2018 
 

Bijlage 3. Betrokken zienswijzen integraal geanonimiseerd  



Ontwerpbestemmingsplan Oud West

2018, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning het volgende bekend.

 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 april 2018 het ontwerpbestemmingsplan Oud

West 2018 vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 wordt globaal begrensd door de

Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart.

 

Achtergrond

Op grond van de actualiseringplicht van de Wet ruimtelijke ordening moet voor het plangebied een

nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is conserverend van aard

en gaat uit van de bestaande bebouwing en bouwhoogte, bestaande mate van functiemenging en de

vergunde situatie. Het plan is voor het grootste gedeelte gericht op beheer van de huidige situatie en

maakt bijvoorbeeld geen grootschalige nieuwbouwprojecten of transformaties mogelijk. De basis van

het nieuwe bestemmingsplan wordt dan ook gevormd door het vigerende bestemmingsplan.

 

Om een toenemende druk op het woon- en leefklimaat tegen te gaan en de bestaande balans waar

mogelijk te behouden, bevat het bestemmingsplan een regeling om toeristische voorzieningen te

kunnen weren, wordt de bestaande horeca vastgelegd, wordt geen nieuwe horeca toegestaan en worden

nieuwe supermarkten en sportscholen niet zonder meer mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet het be-

stemmingsplan in nieuwe regels voor ondergronds bouwen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van

donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 2018 ter in-

zage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van

maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal

raadpleegbaar via

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-OW01

Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-OW01

 

Zienswijzen

Nr. 22501

STAATSCOURANT 2 mei

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 20181

zwaagm001
Tekstvak
Bijlage 1:Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan, 2 mei 2018 



Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het

ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke

zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van

Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2578, 1000 CT Amsterdam,

t.a.v. drs. M. Zwaagman.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan

contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, telefoonnummer 14020 of 020-2530173.

 

Amsterdam, 2 mei 2018

 

Burgemeester en wethouders

 

mr. A.H.P. van Gils

 

secretaris

 

J.J. van Aartsen

 

waarnemend burgemeester

 

Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 20182



Ontwerpbestemmingsplan Oud West

2018, gemeente Amsterdam, rectificatie

postbusnummer

Op 2 mei 2018 is kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Oud West

2018. Abusievelijk is een verkeerd postbusnummer vermeld voor het naar voren brengen van zienswijzen.

 

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeen-

teraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT,

Amsterdam, t.a.v. drs. M. Zwaagman.

 

De terinzagetermijn blijft onveranderd: het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de

daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken

tot en met woensdag 13 juni 2018 ter inzage. Gedurende deze  termijn kan een ieder zijn of haar ziens-

wijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

 

Amsterdam, 7 mei 2018

 

Burgemeester en wethouders

 

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

 

J.J. van Aartsen

waarnemend burgemeester

Nr. 26341

STAATSCOURANT 7 mei

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 26341 7 mei 20181

zwaagm001
Tekstvak
Bijlage 2 Rectificatie publicatie postcode, 7 mei 2018
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t-,rneente 
Amsterdam 

12 RH 2018 

Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Ontvangen 

Amsterdam, 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

lk verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 	Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, 1e en 2e  Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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12 JUNI 202 
Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam, 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestennmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. Ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft ai het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de piek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het VVG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 16,6 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 	I.P.V. 'GROEN' 

ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er ai heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J. P. Heyestraat, Kinkerstraat, 1' en 2 Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

R. Tderpme van drukte op het  \Ain-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat yen de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. 	Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners 	 omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te steilen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend,  / c 2 u 	2rii& 
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Ontvangen 

Inhoud juni 2018 

Ontwerphestemmingsplan Oud-West 

 

Nieuwsbrief 
Bezwaar maken tegen Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 

Stuur uw zienswijze vóór 13 juni naar de gemeente 

In onze vorige nieuwsbrief van april hebben we melding gemaakt van het nieuwe bestemmingsplan 

van de gemeente voor Oud-West. Inmiddels ligt het ontvverpbestemmingsplan vanaf 3 mei jI. ter 

inzage. Tot en met 13 juni as. kan een ieder bezwaar aantekenen bij dit plan. Dat heet officieel: een 

zienswijze naar voren brengen. 

De Bewonerscommissie heeft een zienswijze geschreven. Die staat hieronder afgedrukt. 

Een zienswijze kan niet namens een organisatie (zoals de bewonerscommissie) ondertekend en 

opgestuurd warden. Dat kan alleen door individuele personen warden gedaan. 

Daarom vragen we u, indien u achter onze zienswijze staat, deze geheel of gedeeltelijk over te 

nemen en vóór 13 juni naar de gemeente te sturen, We staan sterker als meer mensen dezelfde 

bezwaren en ongerustheid aan de gemeente kenbaar maken. 

Hoe/wanneer dient u zienswijzen in? 

U kunt zienswijzen schriftelijk of mondeling indienen bij de gemeente tot en met 13 juni 2018. Als 

uw zienswijze te laat is ontvangen dan wordt deze niet behandeld. Als u iemand machtigt om uw 

zienswijzen in te dienen dan moet u een ondertekende schriftelijke machtiging bijvoegen. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact 

opnemen met Ruimte & Duurzaamheid, teiefoon 14020 of 02-0-2530173. Vraag om een schrifteiijke 

bevestiging van uw ingediende mondelinge zienswijze. 

Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan door het sturen van een brief aan de gemeente. 

Houdt er rekening mee dat de datum van binnenkomst N.; de gemeente telt. Geef uw schriftelijke 

zienswijze bij voorkeur af aan de balie van de Stopera (Amstel 1) en vraag om een 

ontvangstbevestiging. 

Voorbeeld zienswijze 

Hieronder staat onze voorbeeldbrief. Ads u deze gebruikt, vergeet dan niet de datum in tra vullen, en 

onderaan uw naam, adres, postcode en woonplaats te vermelden, én uw handtekening te zetten. 

Bewonerscommissie 

Jeltje de Bosch Kemperpad 4 t/m 208 en Arie Biernondstraat 102 t/m 168 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam, 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

!igt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. Ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft al het hoogst aanta.i inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de piek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het VVG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spa Bij 

verdidrting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting VVG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 



b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESI EMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming `Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de verdiepingen h-oge Verpieegstersflat, en het Po-ortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er ai heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, le en 2e Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename  \inn  drukte op het  WP—terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat \j2n de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het  \Ain-terrein wordt druk he7nrht  wordt rinnr bewoners van nmliggpnrip  straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te steilen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam, 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

lk verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming `Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, 1e en 2e  Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrei/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 
A")  g.erd ija 	g- b - aol (i) 

Hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam 

1 2 JUEI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 8 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal 
argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan 
de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 
2025, Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik 
spreek hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die 
de verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de 
bewoners. Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van 
Amsterdam. Dit gebied is niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, 
en wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport 
en spel. Bij verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling en 
fijnstof. 
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5. Verdichting WO-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor 
Oud-West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel 
West op 12 december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 
groeide het aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van 
ruim 12% (inleiding p.3). 

b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn 
weerslag op de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de 
toenemende drukte (p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze 
overlast ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na 
Centrum-West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de 
hoge bevolkingsdichtheid. (Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is 
van Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WO-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

Ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WO-
terrein te wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te 
voegen aan de aan de voor 'Groen' bestemde gebieden op het WO-terrein: 
a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 
b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WO-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de 
paviljoens, en de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. 
Uitbreiding van horeca op het WO-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op 
rondom het WO-terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, ie  en 2e  

Constantijn Huygensstraat en Overtoom. Meer horeca maakt het WO-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WO-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de 
kwaliteit van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WO-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, 
en wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport 
en spel. Bij uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 



Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp 
bestemmingsplan Oud-West 2018. ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het 
ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Ontvansen 

Amsterdam, t 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemnningsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft ai het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 
WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 
a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er ai heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, le  en 2e Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van nmliggpnrip  straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ontvangen 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten ligt aan deze 
zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' i.p.v. 'GROEN' 

Ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te wijzigen in 
bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de voor 'Groen' bestemde 
gebieden op het WG-terrein: 
Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen 
Geen uitbreiding/toevoeging van horeca 

Argumenten 
1. Naar mijn mening is in het Bestemmingsplan de definitie GROEN voor het WG-Terrein te breed. 

2. De bestemming van het WG-Terrein is in feite meer TUIN dan GROEN. 

3. De bestemmingen die genoemd worden onder GROEN zijn te veel van toepassing op de openbare weg, 
bijvoorbeeld: j. horeca-terras 

4. Op dit moment is er op het WG-Terrein één horeca-terras met vergunning, ik vind het niet wenselijk 
dat er (meer) horeca is. 

5. Er bestaat al heel veel horeca rondom het WG-terrein: Vondelpark, Jan Pieter Heijestraat, Kinkerstraat, 
1' en 2' Constantijn Huygensstraat, Overtoom, de Hallen. 

6. Het WG-Terrein is voor de bewoners van heel Oud-West een verademing ten opzichte van de drukte en 
horeca in de straten rondom het WG-Terrein, Bewoners van Oud-West: o.a. hondenbezitters, kinderen, 
jongeren, ouden van dagen, (geestelijk) gehandicapten komen juist aan hun trekken door de bankjes, 
zitjes, recreatieplekken ZONDER horeca. Het is belangrijk voor de bewoners van het terrein en 
omliggende straten om het WG-Terrein als Stiltegebied te behouden: het is de long van Oud-West. 

7. Het WG-Terrein is eigenlijk de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, de 
11 verdiepingen hoog torende Verpleegstersflat, de tweede torenflat, en het Poortgebouw. 

8. Toename van drukte op het WG-Terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit van 
leven van de bewoners. Onze balkons en tuinen bieden niet de rust van een BINNENTUIN zoals de 
achterkant van huizen van de omliggende straten en elders in de stad. Wij worden dag en nacht 
geconfronteerd met af en aan rijdende auto's, je kunt geen slaapkamer aan de achterkant van je huis 
plaatsen, want wij hebben geen achterkant die uitkomt op een binnentuin. Het geluid van stemmen, 
honden, verkeer, werkzaamheden, is dag en nacht in het hele huis te horen. Zelfs langstrekkende 
mensen vanuit het Leklseplein lopend richting West, of vanuit de Hallen veroorzaken overlast door 
geschreeuw, dronkenschap, stenen tegen de ramen, vernieling en rond de jaarwisseling vuurwerk. 

9. Op het terrein bevinden zich ook 3 panden waar o.a. groepen mensen met een psychisch probleem 
worden opgevangen, dit gebeurt nu in harmonie met de buurt. Als dit verstoord zou worden door (meer) 
horeca, zou dit voor te veel prikkels zorgen, bij iedereen. 
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10. Er staan 30 verschillende soorten bomen op het WG-Terrein, monumentale bomen, die zorgen voor 
schone lucht en evenwicht in het Stadsdeel Oud-West. Dit is een beschermwaardige houtopstand, de 
benaming van een TUIN waardig. 

GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 20-25, Ruimte voor 
de stad, waarin het WG-Terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover mijn verontrusting 
uit. 

Graag wil ik zien dat in het Bestemmingsplan een passage wordt opgenomen die de verdichting van het WO-
Terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

Graag wil ik zien dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-Terrein. 

Argumenten 

	

1. 	VERDICHTING van het WO-Terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud- 
West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer. Dit gebied is niet de plek om dit 
aantal te verhogen door verdichting. 

	

2. 	Het WG-Terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt door hen 
gebruikt als kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borreldeestplek, sport en spel. Bij VERDICHTING zal de 
drukte toenemen. De capaciteit van het GROEN komt onder druk te staan. 

	

3. 	Het schaarse groen in Oud-West per inwoner mag door VERDICHTING niet verder afnemen. Oud- 
West is al het minst groene deel van Amsterdam. 

	

4. 	VERDICHTING gaat ten koste van de luchtkwaliteit. Door toename van het aantal auto's (van nieuwe 
bewoners) ontstaat er meer luchtvervuiling. Het WG heeft binnen Oud-West beschermwaardige 
houtopstand/ bomen, relatief het meest van Oud-West. Het WG-terrein is de long van Oud-West. Dit 
vormt een goede tegenwicht tegen de luchtvervuiling (fijnstof) van  by.  de Overtoom en de laag 
overvliegende, landende vliegtuigen. 

	

5. 	Het parkeerprobleem wordt groter door VERDICHTING. 

	

6. 	VERDICHTING WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-West/De 
Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het aantal 
bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 

b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de toch al 
krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte (p.12).  

II 	Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren door het 
stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

7. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West (291) 
het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. (Uit: 
Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

g. 



Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 
2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen, namelijk door bovenstaande zienswijze over GROEN en VERDICHTING op het WG-Terrein over te 
nemen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

,44 GerneeriLi 
)c Amsterdam 

13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemrningsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(a. 12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, le  en 2e  Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. lk verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 

Gernee?rnt,e 2tit  Amsterdam 

13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten ligt aan deze 
zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' i.p.v. 'GROEN' 

Ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te wijzigen in 
bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de voor 'Groen' bestemde 
gebieden op het WG-terrein: 
Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen 
Geen uitbreiding/toevoeging van horeca 

Argumenten 
1. Naar mijn mening is in het Bestemmingsplan de definitie GROEN voor het WG-Terrein te breed. 

2. De bestemming van het WG-Terrein is in feite meer TUIN dan GROEN. 

3. De bestemmingen die genoemd worden onder GROEN zijn te veel van toepassing op de openbare weg, 
bijvoorbeeld: j. horeca-terras 

4. Op dit moment is er op het WG-Terrein één horeca-terras met vergunning, ik vind het niet wenselijk 
dat er (meer) horeca is. 

5. Er bestaat al heel veel horeca rondom het WG-terrein: Vondelpark, Jan Pieter Heijestraat, Kinkerstraat, 
U en 2e Constantijn Huygensstraat, Overtoom, de Hallen. 

6. Het WG-Terrein is voor de bewoners van heel Oud-West een verademing ten opzichte van de drukte en 
horeca in de straten rondom het WG-Terrein. Bewoners van Oud-West: o.a. hondenbezitters, kinderen, 
jongeren, ouden van dagen, (geestelijk) gehandicapten komen juist aan hun trekken door de bankjes, 
zitjes, recreatieplekken ZONDER horeca. Het is belangrijk voor de bewoners van het terrein en 
omliggende straten om het WG-Terrein als Stiltegebied te behouden: het is de long van Oud-West. 

7. Het WG-Terrein is eigenlijk de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, de 
11 verdiepingen hoog torende Verpleegstersflat, de tweede torenflat, en het Poortgebouw. 

8. Toename van drukte op het WG-Terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit van 
leven van de bewoners. Onze balkons en tuinen bieden niet de rust van een BINNENTUIN zoals de 
achterkant van huizen van de omliggende straten en elders in de stad. Wij worden dag en nacht 
geconfronteerd met af en aan rijdende auto's, je kunt geen slaapkamer aan de achterkant van je huis 
plaatsen, want wij hebben geen achterkant die uitkomt op een binnentuin. Het geluid van stemmen, 
honden, verkeer, werkzaamheden, is dag en nacht in het hele huis te horen. Zelfs langstrekkende 
mensen vanuit het Leidseplein lopend richting West, of vanuit de Hallen veroorzaken overlast door 
geschreeuw, dronkenschap, stenen tegen de ramen, vernieling en rond de jaarwisseling vuurwerk. 

9. Op het terrein bevinden zich ook 3 panden waar o.a. groepen mensen met een psychisch probleem 
worden opgevangen, dit gebeurt nu in harmonie met de buurt. Als dit verstoord zou worden door (meer) 
horeca, zou dit voor te veel prikkels zorgen, bij iedereen. 
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10. Er staan 30 verschillende soorten bomen op het WG-Terrein, monumentale bomen, die zorgen voor 
schone lucht en evenwicht in het Stadsdeel Oud-West. Dit is een beschermwaardige houtopstand, de 
benaming van een TUIN waardig. 

GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 20-25, Ruimte voor 
de stad, waarin het WG-Terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover mijn verontrusting 
uit. 

Graag wil ik zien dat in het Bestemmingsplan een passage wordt opgenomen die de verdichting van het WG-
Terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

Graag wil ik zien dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplarmen van het WG-Terrein. 

Argumenten 

	

1. 	VERDICHTING van het WG-Terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud- 
West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer. Dit gebied is niet de plek om dit 
aantal te verhogen door verdichting. 

	

2. 	Het WG-Terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt door hen 
gebruikt als kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij VERDICHTING zal de 
drukte toenemen. De capaciteit van het GROEN komt onder druk te staan. 

	

3. 	Het schaarse groen in Oud-West per inwoner mag door VERDICHTING niet verder afnemen. Oud- 
West is al het minst groene deel van Amsterdam. 

	

4. 	VERDICHTING gaat ten koste van de luchtkwaliteit. Door toename van het aantal auto's (van nieuwe 
bewoners) ontstaat er meer luchtvervuiling. Het WG heeft binnen Oud-West beschermwaardige 
houtopstand/ bomen, relatief het meest van Oud-West. Het WG-terrein is de long van Oud-West. Dit 
vormt een goede tegenwicht tegen de luchtvervuiling (fijnstof) van  by.  de Overtoom en de laag 
overvliegende, landende vliegtuigen. 

	

5. 	Het parkeerprobleem wordt groter door VERDICHTING. 

	

6. 	VERDICHTING WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-West/De 
Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het aantal 
bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 

b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de toch al 
krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte (p.12). 

11 	Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren door het 
stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

7. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West (291) 
het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. (Uit: 
Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

g. 



Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 
2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen, namelijk door bovenstaande zienswijze over GROEN en VERDICHTING op het WG-Terrein over te 
nemen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

2( Gemeente 
)( Amsterdam 
›C 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemnningsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. Ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(P. 12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN `TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

Ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming `Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, le en 2e  Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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CONCEPT  

Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M Zwaagman 

Gemeente 
• Amsterdam 

40: 	-  7 JUNI 2018 

Ontvanger) 

Amsterdam, 5 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten ligt aan deze .11111  
zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

GROEN: 

Ik vind dat in het Bestemmingsplan de definitie GROEN voor het WG-Terrein te breed is, het WG-Terrein zou 
eigenlijk aangeduid moeten worden als TUIN 

1. omdat onder GROEN ook horeca-terras wordt genoemd 

2. omdat onder GROEN ook kiosk wordt genoemd 

3. omdat Oud-West al het minst groene stadsdeel is van Amsterdam 

4. omdat er al heel veel horeca rondom het WG-terrein bestaat: Vondelparlc, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, 

en 2' Constantijn Huygensstraat en Overtoom 

5. omdat het WG-Terrein voor de bewoners van Oud-West een verademing is ten opzichte van de drukte en 
horeca in straten rondom WG-Terrein. Hondenbezitters, kinderen, jongeren, ouden van dagen, 
gehandicapten komen juist aan hun trekken door de bankjes, zitjes, recreatieplekken ZONDER horeca. 
Het is belangrijk voor bewoners van het terrein en omliggende straten om het WG-Terrein als 
Stiltegebied te behouden: het is de long voor de buurt 

6. omdat het WG-Terrein eigenlijk de BINNENTUIN is van de bewoners van de stadsvilla's, de 
paviljoens, en de llverdiepingen hoog torende Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

7. Omdat onze balkons niet de rust bieden van een BINNENTUIN zoals de achterkant van huizen van de 
omliggende straten. Wij worden dag en nacht geconfronteerd met af en aan rijdende auto's, je kunt geen 
slaapkamer aan de achterkant van je huis plaatsen, want wij hebben geen achterkant. Het geluid van 
stemmen, honden, verkeer, werkzaamheden, is dag en nacht te horen. Zelfs langstrekkende mensen 
vanuit het Leidseplein lopend richting West, of vanuit de Hallen veroorzaken overlast door geschreeuw, 
stenen tegen de ramen en vernieling. 

8. Op het terrein bevinden ook 3 panden waar groepen mensen met een psychisch probleem worden 
opgevangen, dit gebeurt nu in  harmonic  met de buurt. Als dit verstoord zou worden door horeca, zou dit 
voor te veel prikkels zorgen, bij iedereen 

9. Er staan 30 verschillende soorten bomen op het WG-Terrein, monumentale bomen, die zorgen voor 
schone lucht en evenwicht in het Stadsdeel Oud-West. Dit is een recht op leven en gezondheid. Dit is 
een beschermwaardige houtopstand. 

GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik wil dat het Bestemmingsplan de verdichting van het WG-Terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

Ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen verdichting van het WG-Terrein. 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 20-25, Ruimte voor de 
stad, waarin het WG-Terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Wij willen onze verontrusting hierover 
uitspreken. 

Ook vernamen wij dat er plannen zijn dat de zolders van de paviljoens van het J. de B. Kemperpad (even 
nummers) omgebouwd worden tot woningen. 

1. Omdat Oud-West al het minst groene deel is van Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per 
inwoner nog verder afneemt 
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2. Het WG-Terrein nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, kinderspeelplaats, 
hondenuitlaat, sport en spel. En bij VERDICHTING het nog drukker wordt. De capaciteit van het 
GROEN komt onder druk te staan. 

3. Dat VERDICHTING ten koste gaat van de luchtkwaliteit. Het WG heeft binnen Oud-West 
beschermwaardige houtopstand/ bomen, relatief het meest van Oud-West. 

4. Inbreiden gaat ten koste van de kwaliteit van leven, Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per 
vierkante kilometer. Dit gebied is niet de plek om te verhogen of te verdichten. Het WG-terrein is de 
long van Oud-West 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 
2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen, namelijk door bovenstaande punten over GROEN, en VERDICHTING over te nemen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

•-TCe rite 
Amsterdam 

12  YJM 2!  

Ontvangen 

Amsterdam, Si  

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

lk heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de piek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming `Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming `Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, 1' en 2' Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wr1rdt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende  straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

7-eeer/i7C- 

)t Amsterdam 

>t 1 3  JUNI  ant  

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 

mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 

gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 

door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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Hoogachtend, 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

p.3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 
drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 
6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

X Amsterdam 

1 3 JUNI 2018' 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek hierover 

mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 

gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 

door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 

a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

113). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 

bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud- 

West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam  

Oct~ 

Gerneente 
X Amsterdam 

X 	1 3  JUNI  ant  

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
P. 	Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

	

6. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

	

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud- 
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



 

Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte z Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

X Gemeent _ 
X Amsterdam 

X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant yen 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het 1A/G-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdici-iting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 

gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 
3. Parkeerprobleem wordt  grater  door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof, 
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5. 	Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

P-3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 
6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Gemeente 
X Amsterdam 

1 3 JONI zina  

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 

mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 
b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 

gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 

door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

p.3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 
drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 
6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

‹,̀ X Gemeen 
X Amsterdam 

lot 	1 3 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. Ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijn 
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Hoogachtend,  

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

13.3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 
6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



Gemeenteraad van Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 

X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar op dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal 

argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 
lk heb vernomen dat er in de stad visies ( bijv. Koers 2025, Ruimte voor de stad) over de toekomst 

worden geschreven waarin het WG-terrein mogelijk verdicht kan worden. lk spreek hierover mijn 

verontrusting en bezwaar uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. 

Verdere verdichting is daarom zeer onwenselijk 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 

door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 
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a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

113). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 

bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-

West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs M. Zwaagnnan 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

)c Gemeente 
)( Amsterdam 
X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. Hierbij 
maken wij onze zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten ligt aan deze 
zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

Geen verdichting op het WG-terrein 
Wij hebben vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Wij speken 
hierover onze verontrusting uit. 

Verzoek 
a. Wij verzoeken u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 
b. Wij willen dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 
1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-West 

heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit gebied is niet de plek 
om het aantal per vierkante kilometer te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt door hen 
gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij verdichting zal de 
drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt  grater  door verdichting. 
4. Meer luchtvervuiling door toename van het aantal auto's (van nieuwe bewoners). WG-terrein ligt vlak 

achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent laag overvliegende 
landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/ultrafijnstof 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-West/De 
Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 december 2017) 

Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het aantal 
bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de toch 
al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 
(p.12) 
Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. 	De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren door 
het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West (291) 
het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid (uit: 
Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

a.  

b.  
c.  

d.  
e.  

1.  
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7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van Amsterdam, 
en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argumenten maken wij bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 
2018. Wij verzoeken u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen, ik ga ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Gemeente 
)1C Amsterdam 
›C 	13 JUNI 2018 	-- 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1 	Geen verdichting op het WG-terrein 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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Hoogachtend, 

	

5. 	Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud- 
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

13.3)- 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
P. 	Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

	

6. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

	

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van !even van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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htend,

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

13-3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

	

6. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

	

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

ik ga-ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

.‘j 
X Gemeente 
X Amsterdam 
X 	1 3 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

	

6. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

	

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoo 	tend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

S7 
/-e 

X Gemeente 
)( Amsterdam 
›C 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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Hoogachtend, 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

133)- 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
P. 	Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

	

6. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

	

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X 13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. Ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

13.3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 
6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 
P.3). 

b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

	

6. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

	

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

,cfe 

X Gemeente 
X Amsterdam 

X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestermingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

113). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 
de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

	

6. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 

bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

	

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

re c 
Gemeent'e 

›t Amsterdam 
X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestennmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. 	Geen verdichting op het WG-terrein 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

13.3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

	

6. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

	

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud- 
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

0.e9ere.frt.„ 1.7 
re 

X Gemeente 
X Amsterdam 

.X 1 3 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

lk heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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Hoogachtend  

Verhoeve 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

133). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 
6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

,è,4  Gemeente 
›t Amsterdam 

X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestennnningsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 

mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 
3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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Hoogachtend, 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 

a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

113)- 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 

bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-

West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

ji< Amsterdam 

13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 

mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 

gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 

door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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Hoogachtend,  

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 

a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

113). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 

bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-

West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam 

X 	1 3 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

lk heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 

mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 

gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 

door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 

a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

113). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 

bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-

West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 	X Amsterdam 

t.a.v. drs M. Zwaagnnan 	 n 	1 3 JUNI 2018 
Postbus 2758 

Ontvangen 
1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemnningsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

lk heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

13.3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 
de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 
drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 
ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud- 
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

t-C 
Gemee;,. 3st Amsterdam 

"t 
 

1 3JUNI 2018  

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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Hoogachte 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

10.3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 
de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 
ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud- 
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Ge_p 
( Gernee.,,, 

<4 Amsterdam 

X 13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

lk heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek hierover 

mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 

gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 

door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 

a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

113). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 

bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-

West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

X Gemeente 
)C Amsterdam  
)C 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 
Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover 
mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 
verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 
Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 
gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 
door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 
verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 
frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-
West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 
december 2017) 
a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

13.3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 
e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

	

6. 	Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum- 
West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 
bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

	

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 
Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-
West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	/ 	/20...... om ....... ..... . .. uur 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

In te vullen door de postkamer 

Poststuk in ontvangst genomen van portier do naam medewerker postkamer) 

Op 	/ 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13674 
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„ Amsterdam 
Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

12 in! 2013  

Ontvangen 

Amsterdam, 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. Ik wil dat  ii  in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de piek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 

( 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte—index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

Ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming `Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, 1e en 2e Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het kAin-terrein is nnwenelijk omdat het ten koste gaat v.ri de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-ti-rrein wordt nu A! druk bezocht wordt door hewnruarc van omliggende  straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Gemeente 
Amsterdam 

14 JUNI 2016 

nntvangen 

Amsterdam, 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft ai het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

9. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN  'RAN'  I.P.V. 'GROEN' 

lk verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de .11 verdiepingen [-loge Verrileegstersflat, en het. Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, le  en 2e  Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners, Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al finik bezocht wordt door bewoners yen omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

 

Hoogachtend, 

   

     

   

     

     

f.  
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Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontv ngen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

*Afgeleverd op 	 /20 	 om 	uur 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

40  in te vullen door de postkamer 

Poststuk in ontvangst genomen van portier do naam medewerker postkamer) 

Op     om 	uur 

Handtekening: 

rLiteyuflä. _or  

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13 6 7 3 
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1 it  JUNI  2018  
Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte 8.t Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Ontvangen 

Amsterdam, 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

lk heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft ai het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, spo t-en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. 

X Gemeente 
X Amsterdarrg 
X 

ok freq 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof.  iV-Bedrijfsvoerinci 
5. 	Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voc: 	--2-101 

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West 071'315 

december 2017): 	 Zaak 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 grortekhet 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (i teiding 	p.3). 
Beh.Ambt. : 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. `GROEN' 

Ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming `Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, 1' en 2'  Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het Vt.in-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen.  

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

	



Handtekening: 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats:

Afgeleverd op 	/ 	/20 	 om 	 uur 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

In te wit 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

In te vullen door de postkamer 

Poststuk in ontvangst genomen van portier doo naam medewerker postkamer) 

Op 	uur 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 136 7 3 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam, 	t j iRil; 2- 01(9 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

Gemearile  
3,‘ Amsterdam 

14 JUN! 2018  

Ontvangen 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestennmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. lk spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. lk verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft ai het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

lk verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark,J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, le en 2e Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk or.. dat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het Wn-terrein wordt  nu al druk he7nrht  wordt door  hem/m-101-R  %Inn  omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u„ met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend,  
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Gemeenteraad van Amsterdam  
pia  de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

X Gemeente 
Amsterdam 

X 	15 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, / — 6 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft ai het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de  pia  om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toename van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 'TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

lk verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge tierpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, le  en 2e Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018.  II(  verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 
Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats:

Afgeleverd op 	/20 	 om 	uur 

Bestemd voor: 

Handtekening:

te vulIe c1por  Rordér   
In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

•. 

 

777— 

  

Poststuk in ntvangst gen 	ortier door 

Op 	/ 	/20 	 

Handtekening: 

(naam medewerker postkamer) 

11-,n,te  vullen, oor  tv ,   

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13690 



n Gemeente 
Amsterdam 

1 5 JUNI 2018 

Ontvangen 
Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam  

IV -  BEDRIJFSVOERING  

Amsterdam, 
	 14 JUNI 2018 

INGEKOMEN 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft ai het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de  pia  om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het wr—terrein wordt nu atkiikAbp7ocht wordt door bewoners van nmiiggende  straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en sppliBij 

	

j ae_ 	004.i.A.0J 
verdichting zal de drukte toenemen. 	 nvZhe2.4.1 	alS.• 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting.
Sp-dir2Acib-

Ki`,; o,n_ 62 ken /1) •e-k 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vlieg-tuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 

Lr.“4 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN 	I.P.V. 'GROEN' 

lk verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'ruin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor `Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

	

	trefl._6 	ven aitokci 
/itand d il.A8/119_ei p ek<J00,- 

Argumenten 	
cr 	Ly ill,eAfpc,r )  ).ti= 6.6.sa Vairenpz.J en  

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verc'ilepingen hoge Verpieegstersfiat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er ai heel veel horeca op rondom het WG- 

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. H,-yestraat, Kinkrstraat, 1e  en ge Constantijn Huygensstraat en  .gedi 
Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 	 /4 /1/  

3. TdenAnip  \inn  drukte op het kAin-terrein is nnwene!ijk nhndAt het ten koste gaat  \Inn  de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. HP1", \Aln-terrein wordt  nu al druk he7nrht  wordt  rinnr  bewoners  van nmiiggrende  straten, An 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u„ met inachtneming van mijn zienswijze„ het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

2191-9 



van Poststuk in ontvangst genomen postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

vullen door de _0(>:4t-kárner 

Poststuk in ont-Va 

Op 	/ 	/20 	 

Handtekening: 

In te vullen door  Div.  

en van portier door 

.\4  

(naam medewerker postkamer) 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	/20 	 om 	uur 

Bestemd voor: 

Handtekening:  

hr. T77. kT   

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekenin

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13694 



Gemeenteraad van Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Gemeente 
X Amsterdar 

X 	1 5 JUNI 2018 

Ontvangen 

1  

Amsterdam, 8 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal 

argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan 
de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 

2025, Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik 
spreek hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die 
de verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. Ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 
verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de 

bewoners. Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van 
Amsterdam. Dit gebied is niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, 
en wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport 

en spel. Bij verdichting zal de drukte toenemen. 
3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 
4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel 
luchtvervuiling/fijnstof. 
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2 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor 
Oud-West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West 
op 12 december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 
groeide het aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van 
ruim 12% (inleiding p.3). 

b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 
c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn 

weerslag op de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 
d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de 

toenemende drukte (p.12). 
f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 
g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze 

overlast ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 
6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na 

Centrum-West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de 
hoge bevolkingsdichtheid. (Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN `TUIN' I.P.V. `GROEN' 

ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-
terrein te wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te 
voegen aan de aan de voor `Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 
1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de 

paviljoens, en de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming `Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. 
Uitbreiding van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op 

rondom het WG-terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kin kerstraat, le en 2e  
Constantijn Huygensstraat en Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de 
kwaliteit van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, 

en wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport 
en spel. Bij uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 



Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp 

bestemmingsplan Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het 

ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

3 
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In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

IIijfri 

nomen van portier door 

Handtekening: 

(naam medewerker postkamer) 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 
Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 	  

Afgeleverd op 	/20 	 om 	uur 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

, 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie• 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13 6 9 3 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Gemeente  It  Amsterdam 
X 	15 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, - 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

lk heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft ai het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de plek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamegvan aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a. Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p.12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN `TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

ik verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming 'Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onwenselijk, omdat er al heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, 1e en 2e Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het WG-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtel 

Poststuk - ortier door (naam medewerker postkamer) 

Op 	/ 	/20 	

Handtekening: 

té  vullen  door 'aim.

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	/ 	/20 	 om 	uur 

Bestemd voor: 
11. 0  V V\ 

'1) 	k-"V 
I  

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13691 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Gemeente 
X Amsterdam 
X 	15 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover 

mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. Ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. lk wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 

gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 

door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 
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Hoogachtend, 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 

a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

13.3)- 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 

bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. 	Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-

West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 



IV
 -

  B
E

D
R

IJ
F

S
V

O
E

R
IN

G
  



-r 	'•-•=1  Handtekening: 

Naam: 

Poststuk in o angst genom 	van portier doo

Op 	/ 	/20 	 

Handtekening: 

(naam medewerker postkamer) 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	/ 	/20. 	om 	uur 

Bestemd voor: 

Handtekening:  

Wien• door  portier  

 

11~111~11111r 

    

      

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.nnedewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13701 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Gemeente 
X Amsterdam 

X 	15 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Read, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Geen verdichting op het WG-terrein 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Ik spreek hierover 

mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. 

Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer in Amsterdam. Dit 

gebied is niet de plek om het aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht door bewoners van omliggende straten, en wordt 

door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de drukte toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter door verdichting 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook 

frequent laag overvliegende Landende- vliegtuigen- zorgen a L voor veel Luclitvervuding/fiktstof. 
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5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017) 

a. Oud West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding 

10.3). 
b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op 

de toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3) 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p.3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende 

drukte (p.12) 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p13) 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast 

ervaren door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13) 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-

West (291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge 

bevolkingsdichtheid (uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarste groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

Op basis van bovenstaande argument maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-

West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

ik 	erven uit dat u mij van de verdere procedure op de boogte haudt. 
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In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handteken

In 

Poststuk in 	

Or te -v 	 stIcarn  
an  portier doo 	(naam medewerker postkamer) 

Op 	/ 	/20 	 

Handtekening: 

-t7  

Bezoekadres  
Amstel 1 
1100 RN Amsterdam  

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats

Afgeleverd op 	/ 	/20 	 om 	'  uur 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

uLA/1._ 2 64 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13700 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a,v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam,  13-at -  taig 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestennmingsplan. Een aantal argumenten 

ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 2025, 

Ruimte voor de stad, waarin het WG-terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. ik spreek 

hierover mijn verontrusting uit. 

Verzoek 

a. ik verzoek u om in het Bestemmingsplan Oud West 2018 een passage op te nemen die de 

verdichting van het WG-terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

b. Ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen (toekomstige) 

verdichtingsplannen van het WG-terrein. 

Argumenten 

1. Verdichting van het WG-terrein gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de bewoners. Oud-

West heeft al het hoogst aantal inwoners per vierkante kilometer van Amsterdam. Dit gebied is 

niet de piek om dat aantal te verhogen door verdichting. 

2. Het WG-terrein wordt nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

verdichting zal de druk-te toenemen. 

3. Parkeerprobleem wordt groter bij verdichting. 

4. Meer luchtvervuiling door toenamen van aantal auto's (van nieuwe bewoners). 

WG-terrein ligt vlak achter de Overtoom waar al veel luchtvervuiling van auto's is. Ook frequent 

laag overvliegende landende vliegtuigen zorgen al voor veel luchtvervuiling/fijnstof. 

5. Verdichting WG-terrein is in strijd met de volgende punten uit het Gebiedsplan voor Oud-

West/De Baarsjes 2018 (vastgesteld door de bestuurscommissie van stadsdeel West op 12 

december 2017): 

a, Oud-West is populair en trekt veel nieuwe bewoners. Tussen 2007 en 2017 groeide het 

aantal bewoners van ca. 65.000 naar ca. 73.000. Een toename van ruim 12% (inleiding p.3). 
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b. Het gebied trekt steeds meer bezoekers en toeristen (inleiding p.3). 

c. De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de vele bezoekers heeft zijn weerslag op de 

toch al krappe openbare ruimte (inleiding p.3). 

d. De parkeerdruk voor zowel auto's als fietsers is hoog (inleiding p,3). 

e. Bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid veroorzaakt door de toenemende drukte 

(p,12). 

f. Voor een prettige leefomgeving zijn groen, ruimte en rust essentieel (p.13). 

g. De bewoners van een groot aantal buurten in Oud-West geven aan dat ze overlast ervaren 

door het stijgende aantal bezoekers en toeristen (p.13). 

6. Ruimte is schaars in Oud-West. Met een dagelijkse drukte-index van 166 is dit na Centrum-West 

(291) het drukste gebied van de stad. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid. 

(Uit: Gebiedsanalyse 2016 Oud-West/De Baarsjes.) 

7. Het (schaarse) groen mag niet verder afnemen. Oud-West is het minst groene deel is van 

Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per inwoner neemt af. 

2. BESTEMMING WG-TERREIN `TUIN' I.P.V. 'GROEN' 

lk verzoek u in het Bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming 'Groen' op het WG-terrein te 

wijzigen in bestemming 'Tuin'. Of tenminste de volgende beperkingen toe te voegen aan de aan de 

voor 'Groen' bestemde gebieden op het WG-terrein: 

a. Geen uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen. 

b. Geen uitbreiding/toevoeging van horecaterrassen. 

Argumenten 

1. Het WG-terrein is in feite de BINNENTUIN van de bewoners van de stadsvilla's, de paviljoens, en 

de 11 verdiepingen hoge Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

2. Een gebied met bestemming `Groen' biedt mogelijkheden voor o.a. horecaterrassen. Uitbreiding 

van horeca op het WG-terrein is onweffislijk, omdat er ai heel veel horeca op rondom het WG-

terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, 1e en 2e Constantijn Huygensstraat en 

Overtoom. Meer horeca maakt het WG-terrein drukker 

3. Toename van drukte op het Wn-terrein is onwenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Zie ook argument 1,2,5 en 6 bij punt 1. 

4. Het Wr.-1.-/arrpin wordt mi al rinik hP7nrht  wordt door bewoners van nmliggpnrip  straten, en 

wordt door hen gebruikt als: kinderspeelplaats, hondenuitlaat, borrel/feestplek, sport en spel. Bij 

uitbreiding/toevoeging van speelvoorzieningen zal de drukte toenemen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

.4,4‘ Getnet 
31C Amsterdam 

X 	15 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekend 

gemaakt. Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal 

argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

-Bij Toelichting, hoofdstuk 5, Luchtkwaliteit: 

lk ben van mening dat er meer gedaan zou kunnen worden om de luchtkwaliteit in Oud-West te 

verbeteren en zou daarom in het bestemmingsplan opgenomen willen hebben dat de luchtkwaliteit, 

juist ook op verkeersradialen in Oud-West, moet voldoen aan de Europese en Nederlandse normen. 

Ter aanvulling op het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 wil ik ook graag mijn 

argument/zienswijze kenbaar maken naar aanleiding van het gemeentelijk document 

'Tussenrapportage — Ruimte voor de stad, naar een metropool op menselijke maat', zie 

https://www.amsterdam.nlibestuur-organisatie/volg-beleid/koers-2025-

amsterdann/tussenrapportage/  

-Op pagina 22 van dit document staat 'type gebied waar mogelijk verdichting plaats kan vinden', een 

van de locaties waar naar verwezen wordt is het WG-terrein. Ik ben tegen verdichting op het WG-

terrein, het WG-terrein is een van de weinige groene gebieden in Oud-West en zou zo groen mogelijk 

moeten blijven. Ik zou graag aan het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 toegevoegd willen 

hebben dat het WG-terrein niet als 'type gebied waar mogelijk verdichting plaats kan vinden' 

gekenmerkt kan worden, dus geen verdichting op het WG-terrein. 

Op basis van bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud-

West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerpbestemmingsplan Oud-

West 2018 gewijzigd vast te stellen namelijk door bovenstaande argumenten op te nemen in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

In te vullen 

Poststuk in ontva 	 van portier door  	(naam medewerker postkamer) 

Op 	/ 	/20 	 om 

Handtekening: 

ostkamer 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	 /20 	 om 	uur 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13696 



Gemeenteraad van Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, 
Postbus 2758, 
1000  CT  Amsterdam 
t.a.v. drs. M.Zwaagman 

g Gemeente 
Amsterdam" 

:Ot 	1 5 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het Ontwerpbestemmingsplan 
Oud-West 2018 bekend gemaakt. 
Hierbij sluit ik mij aan bij de zienswijze van zoals 
die is verwoord in haar reactie van 6 juni 2018 op het 
Ontwerpbestemrningsplan Oud-West 2018 (zie bijlage). 
Ik maak dan ook bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 
2018. Ik verzoek u. met in achtneming van bovenvermelde zienswijze 
en dat van anderen uit Oud-West, het huidige bestemmingsplan in dit 
stadium niet vast te stellen. 
Ik zie een herziene versie na wijzigingen graag tegemoet. 
Voorts behoud ik het recht om u latere aanvullingen te doen toekomen. 
Ervan uitgaande dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt, 
teken ik 

hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
ta.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 6 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekend gemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal 
argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. De volgende punten komen onder deze 
brief puntsgewijs aan de orde. 

1. Wonen: Artikel 19  

2. Groen: Artikel 10  

3. Luchtkwaliteit: Toelichting 5.4 

4. Onderkelderen van woningen: Hoofdstuk 2 in vrijwel elk artikel benoemd 

5. Extra onderwerpen t.b.v. het bestemmingsplan Oud-West 2018 

Op basis van onderstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp 
bestemmingsplan Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze en 
dat van anderen uit Oud-West, het huidige ontwerp bestemmingsplan in dit stadium niet vast 
te stellen. ik zie een herziene versie na wijzigingen graag tegemoet. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

 

 

Bijlage met zienswijze en argumenten van bovengenoemde punten, zijnde 2 pagina's 
toegevoegd aan de brief. 



Mijn zienswijze inzake ontwerp bestemmindsplan Oud-West 200  

1. Wonen: Artikel 19 

Algemeen erkend is de noodzaak om mensen met beroepen als leraar, verpleegkundigen, 

politie, brandweer, loodgieters, onderwijzers, ambulancepersoneel, timmerlui, verzorgenden 

en vergelijkbare beroepsgroepen voor de stad te behouden. Daarvoor is het nodig dat ook zij 

in de stad en meer in bijzonder in Oud West kunnen wonen/blijven wonen. 

Voor het behoud van de gedifferentieerde samenstelling van de bevolking is het nodig om: 

Een extra paragraaf toe te voegen: v\i'onet I et de nieuwbouw verdeliii: 40/40/20 

B. Een paragraaf toe te voegen met een onmiddellijke stop op de verkoop van sociale 

woningen in Oud- West 

C. Breng dit artikel in overeenstemming met het college akkoord, waarin staat dat het 

percentage sociale huur niet onder de 45% mag komen en indien dit wel het geval is verkoop 

van sociale huurwoningen stopt en daarmee niet meer aan de orde is. 

De statistische kenmerken Oud West uit de 1, 	 laten zien dat de corporaties in 

Oud West nog slechts voor 29,9% eigenaar zijn van de woningen t.o.v. de hele stad zijnde 

44,5%. Een belangrijke oorzaak is het gegeven dat de laatste paar jaren heel veel sociale 

woningen door de corporaties (m.n. door Stadgenoot) zijn verkocht waardoor het aantal 

sociale woningen veel te ver is gedaald. 

2. Groen: Artikel 10  

A. Behouden én uitbreiden van Groen in Oud West is hard nodig. Een uitgebreide paragraaf 

Groen met daadkrachtige initiatieven opnemen is zeer belangrijk omdat Oud West het 

dichtst bevolkte gebied van Amsterdam en Nederland is en het gebied met het minste 

Groen: 0,5 m2 per inwoner. Bovendien geeft dat laatste cijfer een te rooskleurig beeld dan 

de werkelijkheid. 

Groen is onmisbaar voor een goed leefklimaat voor de bewoners. Voor ontspanning, voor 

speelruimte voor kinderen, voor rustplekken voor ouderen, voor ontspanning van alle 

inwoners en gasten  etc.  En natuurlijk onmisbaar voor de gezondheid van de bewoners, 

dieren en insecten. Groen is ook onmisbaar voor schone lucht (zie ook punt 3) 

parkeerplaatsen (zoals die voor mijn huis) geven extra uitstoot. Ik heb daar veel last van. ik 

maak bezwaar tegen de definitie van Groen in Artikel 10.1 Parkeerplaatsen, aanvoerwegen 

en aanverwanten als fietspaden of afvalinzamelingssystemen en horecaterrassen zijn geen 

Groen. Daarom alle deze onderdelen uit de Groen definitie en dus markering halen en in een 

andere categorie plaatsen. Dan krijgt de burger en de politiek een betrouwbaar beeld over 

het werkelijke aantal m2 Groen in Oud West. Dat zal nog minder Groen geven in Oud-West. 

Er is al een groot gebrek aan voldoende Groen in Oud West. Inadequate definities geven een 

verkeerd beeld. 

C. Groen Artikel 102.2 Kiosken: het is verre van Groen wat de kiosken bieden. Het zijn 

commerciële horecagelegenheden. De kiosken horen zéker niet onder de Groenparagraaf te 

vallen. Graag de kiosken in het artikel 10 Groen schrappen en in het Bestemmingsplan 2018 

plaatsen onder het Artikel dat gaat over Horeca. 

* Bomenkap verbieden 

* Oud West heeft de oudste bomen van Amsterdam. Behoud ze en koester deze met extra 

aandacht. 

* Maak het in het Bestemmingsplan 2018 tot een ambitie van de bestuurscommissie om in 

overleg met en hulp van bewoners aan het college de opdracht te geven om Groen in de stad 

te laten groeien in plaats van af te laten nemen. 



Bijvoorbeeld door bewoners de gelegenheid te geven om in overleg met de gemeente 

plaatsen aan te wijzen om zelf bomen te planten voor de komende generatie. Of om 

groenten, struiken en vasthoudende planten te plaatsen. Of ideeën aan te dragen om 

groene plekken te realiseren, waar dat kan en mag. Samen met de bewoners plannen te 

ontwikkelen om Groen in Oud-West te doen toenemen. 

3.  Luchtkwaliteit: Toelichting 5.4 

In de Toelichting is dit slechts een summiere paragraaf die geen enkel recht doet aan de 

werkelijke luchtvervuiling binnen Oud-West 

A. Veel Schiphol vluchí:privinden plaats boven Oud-West. Meer, veel meer dan volgens de 

regels is toegestaan. De bestuurscommissie kan een actieve rol spelen naar het college hoe 

dit verminderd kan worden. 

B. (3GD onderzoek op straatniveau laat zien dat de luchtkwaliteit op veel plekken in ons 

stadsdeel Oud West diep in het rood staat en nauwelijks verbetering laat zien. (7 sigaretten 

roken door de luchtvervuiling als je niet rookt op bijvoorbeeld de Overtoom en de 

Nassaukade Ook hier het verzoek om in het Bestemmingsplan 2018 een plan van aanpak op 

te nemen. 

C. Sr egek 	i ViR heeft opgesteld over luchtkwaliteit opnemen in het 

Bestemmingsplan 2018 als regels voor het college om zich aan te houden en deze te 

handhaven. 

4.  Onderkelderen van woningen: Hoofdstuk 2 in vrijwel elk artikel benoemd  

A. projectontwikkelaars hebben het geld om te onderkelderen en verdienen er dik aan door 

het huisprijs ophogende effect. 

Onderkelderen geeft veel  ,:)verlast (sommige verbouwingen duren 3 jaar of langer), er 

ontstaan problemen met de waterhuishouding, het zorgt voor een prijsopdrijve.nci effect: 

Onderkelderen van woningen door projectontwikkelaars vei bieden. 

Handhaven van de regels en boetes voor hen die dit al zonder vergunning hebben gedaan. 

B. Onderkelderen door eigenaar/bewoners mag, mits volgens strengere eisen, bijvoorbeeld 

maximaal onder het hoofdgebouw en niet daarbuiten in de achtertuin of aan de voorgevel. 

C. Onderzoek naar de gevolgen voor de waterhuishouding en de aanpalende panden is nodig 

D. Handhaving. 

5.  Extra onderwerpen t.b.v. het bestemmingsplan Oud-West 2018 

1. Het WG onderdeel van het aangekondigde verdichting onderzoek, waarbij het WG terrein  

hypothetisch genoemd wordt (Zie tussenrapportage Ruimte voor de Stad naar een 

metropool op menselijke maat (o.a. kaartje pag. 19), Concept oktober 2017 

tussenrapportage (PDF, 8,2 MB) moet van tafel. Een ferme uitspraak in het 

Bestemmingplan 2018 opnemen dat de bestuurscommissie aan het College de 
opdracht geeft deze kwaliteit van het WG terrein te bewaken en te beschermen:  

'onderzoek naar verdichting op het WG Terrein' mag NIET plaatsvinden. Vele 

argumenten als Groen, Wonen, Luchtkwaliteit, Rust, Gezondheid, Leefbaarheid van 

het steeds drukker wordende Oud West  etc.  zijn hierop van toepassing. 
* Het WG Terrein is een van de weinige echt rustige plekken, een oase van rust in 
Oud West. Dit mag niet verloren gaan 

* Het WG terrein heeft een lange traditie opgebouwd, waar wonen en werken, 

cultuur en zorg, van samenwerken en activiteiten ontwikkelen, van initiatieven tot 

kunst, begeleid wonen en onderwijs, van kinderopvang en speelplekken voor 



kinderen uit de buurt een hoog goed is. 
* het Hallengebied en het Vondelpark zijn in toenemende mate populair bij toeristen 
en stadsbewoners. De drukte neemt jaarlijks, maandelijks, wekelijk, zelfs dagelijks 
met sprongen toe. Het WG terrein ligt ingeklemd tussen beide drukke gebieden. Een 
rustplek om te vertoeven mag daarom niet ingeperkt worden door verdere 
verdichting van dit gebied. 

dip  on  het  \Ain  terrein  

Het WG terrein is al decennia een belangrijke plek voor kunst en cultuur. 

A. . in de diverse blokken op het WG terrein mogen niet 

verloren gaan. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met alles wat op het WG terrein gebeurt. 
B. De gebouwen zijn nu veelal in het bezit van Stadgenoot, een corporatie. Een 

beleidsuitspraak van de Bestuurscommissie om te voorkomen dat deze panden in bezit 

komen van projectontwikkelaars of investeerders is wat gevraagd wordt. Noch mag de 

bestemming wijzigen t.o.v. van de huidige bestemming. 

Nogmaals Hoogachtend, 
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Naam: 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Handtekening: 

Handtekening: 

Poststuk in ontv 	 van portier doo

Op 	  om 	 

Handtekening: 

(naam medewerker postkamer) 

In te vullen door  

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

, 
Afgeleverd op 	/ 	/20 	 om 	uur 

Bestemd voor: c,r
7 

 Î2 

J .  

Poststuk in ontvan (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknunnmer: 13 6 9 7 



Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, 

Postbus 2758, 

1000  CT  Amsterdam 

t.a.v. drs. M.Zwaagman  

Liam 
Amsterenro 

4  JUNI  2018 

3r1tvangen 

Amsterdam, 8 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

bekend gemaakt. 

Hierbij sluit ik mij aan bij de zienswijze van  zoals die is verwoord in 

haar reactie van 6 juni 2018 op het Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 (zie bijlage). 

ik maak dan ook bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018. Ik verzoek 

u. met in achtneming van bovenvermelde zienswijze en dat van anderen uit Oud-West, het 

huidige bestemmingsplan in dit stadium niet vast te stellen. 

Ik zie een herziene versie na wijzigingen graag tegemoet. 

Voorts behoud ik het recht om u latere aanvullingen te doen toekomen. 

Ervan uitgaande dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt, teken ik 

hoogachtend, 
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Gemeenteraad van Amsterdam  
Pia  de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t. a. v. drs. M. Zwaagman 

::- 
Arnstercr3 

4 JUNI 2018 

Ontva ngerl 

Amsterdam, 6 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018  

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekend gemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal 
argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. De volgende punten komen onder deze 
brief puntsgewijs aan de orde. 

1. Wonen: Artikel 19  

2. Groen: Artikel 10  

3. Luchtkwaliteit: Toelichting 5.4  

4. Onderkelderen van woningen: Hoofdstuk 2 in vrijwel elk artikel benoemd 

5. Extra onderwerpen t.b.v. het bestemmingsplan Oud-West 2018 

Op basis van onderstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp 
bestemmingsplan Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze en 
dat van anderen uit Oud-West, het huidige ontwerp bestemmingsplan in dit stadium niet vast 
te stellen. ik zie een herziene versie na wijzigingen graag tegemoet. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

Bijlage met zienswijze en argumenten van bovengenoemde punten, zijnde 2 pagina's 
toegevoegd aan de brief. 



Mijn zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

1. Wonen: Artikel 19  
Algemeen erkend is de noodzaak om mensen met beroepen als leraar, verpleegkundigen, 
politie, brandweer, loodgieters, onderwijzers, ambulancepersoneel, timmerlui, verzorgenden 
en vergelijkbare beroepsgroepen voor de stad te behouden. Daarvoor is het nodig dat ook zij 
in de stad en meer in bijzonder in Oud West kunnen wonen/blijven wonen. 

Voor het behoud van de gedifferentieerde samenstelling van de bevolking is het nodig om: 
A. Een extra paragraaf toe te voegen:  Wonen met de nieuwbouw verdeling: 40/40/20 
B. Een paragraaf toe te voegen met  een onmiddellijke stop op de verkoop van sociale 
woningen in Oud- West 
C. Breng dit artikel in overeenstemming met het college akkoord, waarin staat dat het 
percentage sociale huur niet onder de 45%  mag komen en indien dit wel het geval is verkoop 
van sociale huurwoningen stopt en daarmee niet meer aan de orde is. 

De statistische kenmerken Oud West uit de  Toelichting (3.2)  laten zien dat de corporaties in 
Oud West nog slechts voor 29,9% eigenaar zijn van de woningen t.o.v. de hele stad zijnde 
44,5%. Een belangrijke oorzaak is het gegeven dat de laatste paar jaren heel veel sociale 
woningen door de corporaties (m.n. door Stadgenoot) zijn verkocht waardoor het aantal 
sociale woningen veel te ver is gedaald. 

2. Groen: Artikel 10  
A. Behouden én uitbreiden van Groen in Oud West is hard nodig  Een  uitgebreide  paragraaf 
Groen met daadkrachtige initiatieven opnemen is zeer belangrijk omdat Oud West het 
dichtst bevolkte gebied van Amsterdam is en het gebied met het minste Groen: 0,5 m2 per 
inwoner. Bovendien geeft dat laatste cijfer een te rooskleurig beeld dan de werkelijkheid. 

Groen is onmisbaar voor een goed leefklimaat voor de bewoners. Voor ontspanning, voor 
speelruimte voor kinderen, voor rustplekken voor ouderen, voor ontspanning van alle 
inwoners en gasten  etc.  En natuurlijk onmisbaar voor de gezondheid van de bewoners, 
dieren en insecten. Groen is ook onmisbaar voor schone lucht (zie ook punt 3) 
B. Definitie Groen moet gewijzigd worden 
parkeerplaatsen (zoals die voor mijn huis) geven extra uitstoot. Ik heb daar veel last van, lk 
maak  bezwaar tegen de definitie van Groen Paragraaf 10.1  Parkeerplaatsen, aanvoerwegen 
en aanverwanten als fietspaden of afvalinzamelingssystemen en horecaterrassen zijn geen 
Groen. Daarom alle deze onderdelen uit de Groen definitie en dus markering halen en in een 
andere categorie plaatsen. Dan krijgt de burger en de politiek een betrouwbaar beeld over 
het werkelijke aantal m2 Groen in Oud West. Dat zal nog minder Groen geven in Oud-West. 
is al een groot gebrek aan voldoende Groen in Oud West. Inadequate definities geven een 
verkeerd beeld. 
C. Groen paragraaf 10.2 Kiosken:  het is verre van Groen wat de kiosken bieden. Het zijn 
commerciële horecagelegenheden. De kiosken horen zéker niet onder de Groenparagraaf te 
vallen. Graag de kiosken in het artikel 10 Groen schrappen en in het Bestemmingsplan 2018 
plaatsen onder het Artikel dat gaat over Horeca. 
* Bomenkap verbieden 
* Oud West heeft de oudste bomen van Amsterdam. Behoud ze en koester deze met extra 
aandacht. 
* Maak het in het Bestemmingsplan 2018 tot een ambitie van de bestuurscommissie om in 
overleg met en hulp van bewoners aan het college de opdracht te geven om Groen in de stad 
te laten groeien in plaats van af te laten nemen. 
Bijvoorbeeld door bewoners de gelegenheid te geven om in overleg met de gemeente 



plaatsen aan te wijzen om zelf bomen te planten voor de komende generatie. Of om 
groenten, struiken en vasthoudende planten te plaatsen. Of ideeën aan te dragen om 
groene plekken te realiseren, waar dat kan en mag. Samen met de bewoners plannen te 
ontwikkelen om Groen in Oud-West te doen toenemen. 

3. Luchtkwaliteit: Toelichting 5.4 
In de Toelichting is dit slechts een summiere paragraaf die geen enkel recht doet aan de 
werkelijke luchtvervuiling binnen Oud-West 
A. Veel Schiphol vluchten vinden plaats boven Oud-West. Meer, veel meer dan volgens de 
regels is toegestaan. De bestuurscommissie kan een actieve rol spelen naar het college hoe 
dit verminderd kan worden. 
B. GGD onderzoek op straatniveau  laat zien dat de luchtkwaliteit op veel plekken in ons 
stadsdeel Oud West diep in het rood staat en nauwelijks verbetering laat zien. (7 sigaretten 
roken door de luchtvervuiling als je niet rookt op bijvoorbeeld de Overtoom en de 
Nassaukade Ook hier het verzoek om in het Bestemmingsplan 2018 een plan van aanpak op 
te nemen. 
C. De regels die het VNG heeft opgesteld over luchtkwaliteit opnemen in het 
Bestemmingsplan 2018 als regels voor het college om zich aan te houden en deze te 
handhaven. 

4. Onderkelderen van woningen: Hoofdstuk 2 in vrijwel elk artikel benoemd  
A. projectontwikkelaars  hebben het geld om te onderkelderen en verdienen er dik aan door 
het huisprijs ophogende effect. 
Onderkelderen geeft veel overlast  (sommige verbouwingen duren 3 jaar of  !anger),  er 
ontstaan problemen met de waterhuishouding, het zorgt voor een prijsopdrijvend effect: 
Onderkelderen van woningen door projectontwikkelaars verbieden. 
Handhaven van de regels en boetes voor hen die dit al zonder vergunning hebben gedaan. 
B. Onderkelderen door eigenaar/bewoners mag,  mits volgens  strengere eisen,  bijvoorbeeld 
maximaal onder het hoofdgebouw en niet daarbuiten in de achtertuin of aan de voorgevel. 
C. Onderzoek naar de gevolgen  voor-de waterhuishouding en de aanpalende panden is nodig 
D. Handhaving. 

5. Extra onderwerpen t.b.v. het bestemmingsplan Oud-West 2018 

1. 	Het aangekondigde verdichting onderzoek WG terrein moet van tafel. Een ferme uitspraak in  
het Bestemmingplan 2018 opnemen dat de bestuurscommissie aan het College de opdracht 
geeft deze kwaliteit van het WG terrein te bewaken en te beschermen  
'onderzoek naar verdichting op het WG Terrein' mag NIET plaatsvinden. Vele argumenten als 
Groen, Wonen, Luchtkwaliteit, Rust, Gezondheid, Leefbaarheid van het steeds drukker 
wordende Oud West  etc.  zijn hierop van toepassing. 
* Het WG Terrein is een van de weinige echt rustige plekken, een oase van rust in Oud West 
Dit mag niet verloren gaan 
* Het WG terrein heeft een lange traditie opgebouwd, waar wonen en werken, cultuur en 
zorg, van samenwerken en activiteiten ontwikkelen, van initiatieven tot kunst, begeleid 
wonen en onderwijs, van kinderopvang en speelplekken voor kinderen uit de buurt een hoog 
goed is. 
* het Hallengebied en het Vondelpark zijn in toenemende mate populair bij toeristen en 
stadsbewoners. De drukte neemt jaarlijks, maandelijks, wekelijk, zelfs dagelijks met sprongen 
toe. Het WG terrein ligt ingeklemd tussen beide drukke gebieden. Een rustplek om te 
vertoeven mag daarom niet ingeperkt worden door verdere verdichting van dit gebied. 



2. De kunst ateliers in het stadsdeel en in het bijzonder die op het WG terrein  

Het WG terrein is al decennia een plek voor kunst en cultuur. 
A. Behoud van alle huidige Kunstateliers  in de diverse blokken op het WG terrein mogen niet 
verloren gaan. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met alles wat op het WG terrein gebeurt. 

B. De gebouwen zijn nu veelal in het bezit van Stadgenoot, een corporatie. Een 

beleidsuitspraak van de Bestuurscommissie om te voorkomen dat deze panden in bezit 
komen van projectontwikkelaars of investeerders is wat gevraagd wordt. Noch mag de 
bestemming wijzigen t.o.v. van de huidige bestemming. 

Nogmaals Hoogachtend, 
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CONCEPT  

Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.i? drs. M Zwaagman 

Amsterdam, 5 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

sgft~nte 
Affleterdam 

- 7 JUNI._ 2018 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 	 11110~/0111101100 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestenuningsplan. Een aantal argumenten ligt aan deze 
zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

GROEN: 

Ik vind dat in het Bestemmingsplan de defmitie GROEN voor het WG-Terrein te breed is, het WG-Terrein zou 
eigenlijk aangeduid moeten worden als TUIN 

1. omdat onder GROEN ook horeca-terras wordt genoemd 

2. omdat onder GROEN ook kiosk wordt genoemd 

3. omdat Oud-West al het minst groene stadsdeel is van Amsterdam 

4. omdat er al heel veel horeca rondom het WG-terrein bestaat: Vondelpark, J.P. Heyestraat, Kinkerstraat, 

en 2' Constantijn Huygensstraat en Overtoom 

5. omdat het WG-Terrein voor de bewoners van Oud-West een verademing is ten opzichte van de drukte en 
horeca in straten rondom WG-Terrein. Hondenbezitters, kinderen, jongeren, ouden van dagen, 
gehandicapten komen juist aan hun trekken door de bankjes, zitjes, recreatieplekken ZONDER horeca. 
Het is belangrijk voor bewoners van het terrein en omliggende straten om het WG-Terrein als 
Stiltegebied te behouden: het is de long voor de buurt 

6. omdat het WG-Terrein eigenlijk de BINNENTUIN is van de bewoners van de stadsvilla's, de 
paviljoens, en de llverdiepingen hoog torende Verpleegstersflat, en het Poortgebouw. 

7. Omdat onze balkons niet de rust bieden van een BINNENTUIN zoals de achterkant van huizen van de 
omliggende straten. Wij worden dag en nacht geconfronteerd met af en aan rijdende auto's, je kunt geen 
slaapkamer aan de achterkant van je huis plaatsen, want wij hebben geen achterkant. Het geluid van 
stemmen, honden, verkeer, werkzaamheden, is dag en nacht te horen. Zelfs langstrekkende mensen 
vanuit het Leidseplein lopend richting West, of vanuit de Hallen veroorzaken overlast door geschreeuw, 
stenen tegen de ramen en vernieling. 

8. Op het terrein bevinden ook 3 panden waar groepen mensen met een psychisch probleem worden 
opgevangen, dit gebeurt nu in  harmonic  met de buurt. Als dit verstoord zou worden door horeca, zou dit 
voor te veel prikkels zorgen, bij iedereen 

9. Er staan 30 verschillende soorten bomen op het WG-Terrein, monumentale bomen, die zorgen voor 
schone lucht en evenwicht in het Stadsdeel Oud-West. Dit is een recht op leven en gezondheid. Dit is 
een beschermwaardige houtopstand. 

GEEN VERDICHTING OP HET WG-TERREIN 

Ik wil dat het Bestemmingsplan de verdichting van het WG-Terrein in de toekomst onmogelijk maakt. 

Ik wil dat u in het Bestemmingsplan concrete maatregelen neemt tegen verdichting van het WG-Terrein. 

Ik heb vernomen dat er in de stad visies over de toekomst worden geschreven, bijv. Koers 20-25, Ruimte voor de 
stad, waarin het WG-Terrein mogelijk verdicht zou kunnen worden. Wij willen onze verontrusting hierover 
uitspreken. 

Ook vernamen wij dat er plannen zijn dat de zolders van de paviljoens van het J. de B. Kemperpad (even 
nummers) omgebouwd worden tot woningen. 

1. Omdat Oud-West al het minst groene deel is van Amsterdam, en het schaarse groen in Oud-West per 
inwoner nog verder afneemt 
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2. Het WG-Terrein nu al druk bezocht wordt door bewoners van omliggende straten, kinderspeelplaats, 
hondenuitlaat, sport en spel. En bij VERDICHTING het nog drukker wordt. De capaciteit van het 
GROEN komt onder druk te staan. 

3. Dat VERDICHTING ten koste gaat van de luchtkwaliteit. Het WG heeft binnen Oud-West 
beschermwaardige houtopstand/ bomen, relatief het meest van Oud-West. 

4. Inbreiden gaat ten koste van de kwaliteit van leven, Oud-West heeft al het hoogst aantal inwoners per 
vierkante kilometer. Dit gebied is niet de plek om te verhogen of te verdichten. Het WG-terrein is de 
long van Oud-West 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 
2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen, namelijk door bovenstaande punten over GROEN, en VERDICHTING over te nemen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte en Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 
t.a.v.  Drs.  M. Zwaagman 

>4 Gemeente 
30: Amsterdam 

08 JUNI 2018 

Amsterdam, 5 juni 2018 
Onderwerp; zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekend 
gemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijze aan de orde. 

1. Groen / groenvoorzieningen;  
A. In het plan staat zeer weinig over groen / groenvoorzieningen en het be- en onderhoud 
daarvan. Juist in het stadsdeel Oud-West, dat met 36.320 inwoners het dichtstbevolkte ( ! ) 
stadsdeel is van Amsterdam, met maar 0,5 ( ! ) vierkante meter openbaar groen per inwoner! 
Dit is het minst van alle stadsdelen. Dus juist in Oud-West is behoud, onderhoud en 
uitbreiding waar mogelijk van groenvoorzieningen zeer belangrijk. Voor een groot aantal 
redenen zoals o.a. wateropname, zuurstof, de opname van afvalstoffen in de lucht, rust voor 
de hectische stadsmens en koelte in het opwarmende klimaat. Daartoe is behoud van b.v. het 
WG-terrein met haar vele groen zeer hard nodig als long voor de buurt. 
Ik stel daarom de volgende zinsnede voor in het plan; "In het Bestemmingsplan 2018 zal er 
alles aan worden gedaan om bestaande groenvoorzieningen en openbaar groen te handhaven 
en uit te breiden. Ook moet er gewaakt worden over het groen-blijvan van de 
binnenterreinen." 
B. In het bestemmingsplan is mij gebleken dat er in delen van Oud-West een toename van 
50% horeca is gepland. 
Met bovenstaande in het achterhoofd lijkt mij dit een zeer onverstandige zaak. Nog meer 
druk en drukte op het stadsdeel. En groen zal mijns inziens bij het verlenen van 
vergunningen makkelijk sneuvelen.Niet doen! Niet meer dan 10% toename horeca. 
Er zit m.i. al meer dan genoeg horeca in ons stadsdeel. 

2. Verdichting WG-terrein;  
Ik heb vernomen dat de centrale stad bezig is met het ontwikkelen van toekomstvisies voor 
de stad,zoals b.v. in Koers 2020-2025, ruimte voor de stad. Daarin is sprake van inbreiding / 
verdichting van de stad. En een van de te onderzoeken gebieden hiertoe is het WG-terrein. 
Dit verontrust ons / mij als bewoners van het WG-terrein. 
Dit gebied heeft een funktie van dorp in de stad, met lucht, ruimte, rust en groen, kortom 
samen met het Vondelpark "de longen van Oud-West". 
Tevens staan er op het WG-terrein de meeste beschermwaardige bomen van Oud-West, 
ongeveer dertig, waarvan een aantal 127 jaar oud zijn. 
De gemeente is bezig met verdichting en het bestemmingsplan 2018 houdt dit niet tegen. 
Het WG-terrein is een te beschermen gebied, waar geen verdichting mag plaatsvinden en 
ook in de toekomst onmogelijk moet worden gemaakt. 
Ik wil in het bestemmingsplan opgenomen zien, dat het verdichten van het WG-terrein in 
de komende tien jaar en ook daarna niet gaat plaatsvinden, het onderzoek daarnaar stopt en 
maatregelen tegen verdichting worden genomen. 

Ontvangen 
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Hoogachtend, 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 
Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp 
bestemmingsplan niet vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Gemeente 
Amsterdam ek.4,  

It 	1 5 JUNI 2018 
Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

Ontvangen 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 38  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1e  2e  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 	 11  

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

Ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu categorie I 
en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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om 

Atrefle ..... 	 ....... 	aah/4<dr 

Woonplaats:

Afgeleverd op 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

Op  

Naam: 

Handtekening: 

 portier door  (naam medewerker postkamer) Post 

Handtekening: 

uur 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 	 . 

Naam:  

Adres: 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

In te vullen door  _Div   

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13 6 6 4 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Gemeente 
r. Amsterdam 
,C 	1 5 JUNI 2018 

Amsterdam, 10 juni 2018 	 Ontvangen 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de le, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1°, 2e  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

Ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de le, 2e  en 36  etage, allen binnen milieu categorie I 
en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschoolffitness 
uitgesloten worden. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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in te vullen door  Div.  107  

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 

X Amsterdam 

X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: f. kt„,\_ -) 20E 
Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	 /20 	om 	. 

GiatO'Pik/ Bestemd voor: 	 . 

Handtekening: 

In te vullen door portier 1111~1~1 
In ontvangst gen tadhuis: 

Naam: 

 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst gen 	van portier (naam medewerker postkamer) 

Op 	/ 	/20  

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13662 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

U Gemeente 
Amsterdam 

1 5 JUNI 2018 
Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

Ontvangen 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e en 3e etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1e, 2e en 3e etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2' en 3' etage, allen binnen milieu categorie I 
en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

lk ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend
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In ontvangst genomen 	re portier van het stadhuis: 

Handtekening: 

Poststuk in ontv 

Op 

Handtekening: 

tflt 

	(naam medewerker postkamer) 

Naam: 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: fd- illied 20/6)  
Adres: 

	

Woonplaats

Afgeleverd op 	41.1.0. ../20 	 o  ...,:.. ... . . ..'..uur 

Bestemd voor: 	 ( 	, to /2  rA a 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst geno (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13740 



Gemeenteraad van Amsterdam  
Pia  de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

X Gemeente 
X Amsterdam 

X 	15 JUNI 2018 

nntvange.i 

Geachte read, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 10, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1e, 2e  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan: 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

lk verzoek u te willen bepleiten het band Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden th.v.kunotenaars op 
de begane grond  on  woneniatelierfunctie op de le, 2°  en 3e  etage,  alien  binnen milieu categorie 
en b en waarbij detailhandel(rnet ondergeschikte horeca), horeca en sportsch offiancos 
ultgesioten worden. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Handtekening: 

gen (naam Div.medewerker) Poststuk in ontvangst 	  

Handtekening: 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam:  

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	 /20. 	om 	 ,.uur 

Bestemd voor:   t? teaanie,:q/  

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 	

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van portier doo 	(naam medewerker postkamer) 

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13741 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

X Gemeente 
3‹ Amsterdam 
>t 	1 5 JUNI 2018 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 	 Ontvangen 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 38  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 18, 2e  en 38  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1°, 2°  en 3°  etage, allen binnen milieu categorie I 
en ll en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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ostkamer door  (naam Div.medewerker) 

uur 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

2 aft h/tY 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van portier door 	 (naam medewerker postkamer) 

Op 	/ 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

tE vullen doo~11~~ 
Poststuk in ontvangst genomen va 

Organisatie. 	  

Op 	/ 	/20 	 om 

Handtekening: 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

X Gemeente 
)( Amsterdam 
X 	1 5 JUNI 2018 

Ontvangen 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de le,  2e  en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1 e, 2e  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het band: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

Ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1°, 20  en 3e  etage, allen binnen milieu categorie I 
en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

arents002
Getypte tekst
69



W
Q

9
I
t
)

(
2

1
2

°
1

  

U
O

N
1
2
7
 
j
r
1
 
2
1
0
 
•
 

ru
ip

),-~
 	

JingM
 ,p, 19 

"
W

"
"

1
/
 

 



Poststuk ontvangen van: 

d 1,3LTI 2089  

	 . 01.120.4. o 

	  10/ 26a M 
I 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 

Bestemd voor: 

	

Organisatie•  

Op 	/ /20 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13 7 4 3 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Handtekening: 

n te vuffen door portier 

In ontvangst genomen : 

Naam: 

Handtekening: 

In te vullen door de postIW 

Poststuk in ontvangst genomen van portier door 	 (naam medewerker postkamer) 

Op 	/ 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door (naam Div.medewerker) 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Gemeente 
X Amsterdam 

X 	15 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e,  28  en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1e, 28  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

lk verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 18, 2e  en 38  etage, allen binnen milieu categorie I 
en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschoolifitness 
uitgesloten worden. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Handtekening: 

Naam: 

Handtekenin

Op   	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

 ts,,ô2ó/ 

wtohr)iimd  

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 	  

Afgeleverd op 	.) ..... .. ../.0.6.../20../S om 	  -/...-.-uur 

Bestemd voor: 	.. . .. . •••(•Cnil•C .... gi.C.L.0.4..‘ 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Poststuk in ontvangst genomen van portier door naam medewerker postkamer) 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 1374 5 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

"C Gemeente 
X Amsterdam 
X 	1 5 JUNI 2018 

Amsterdam, 10 juni 2018 	 Ontvangen 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de le,  2e  en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1e, 2e  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

Ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 18,  28  en 3e  etage, allen binnen milieu categorie I 
en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

Naam A,5. 00(4-ft.r 

adres postcode 

8‘114-my.144Lt 3Z / //),;-3  Ale  
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Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 

1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

	

)eff .2 ° P Naam:  

Adres: 	

Woonplaats: 

Afgeleverd op 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

In te vittlen door portie 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

/ 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

MII•11~ 
Poststuk in ontvangst genomen van portier door  aam medewerker postkamer) 

Op 

Handtekening: 

-11  
(naam Div.medewerker) Poststuk in ontvang

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13 7 4 4 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

je 
Gemeente Amsterdam  )( 	

1 5 JUNI 2018 

Ontvangen 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten ligt 
aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v, 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  etage,  alien  binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming (Gemengde Doelen 
3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, die het Algemeen Bestuur van West in de 
Voorontwerpfase, hierover geïnformeerd hebben, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij er een 
grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te verdwijnen. 

Zoals gesteld wonen en werken er al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1 e, 2e  en 38  etage, die hun woning 
deels als atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het band voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

Wij verzoeken u te willen bepleiten dat het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de le, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu categorie I 
en ll en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca  on  sportschooltritness 
uitgesloten worden. 

Naar aanleiding van het bovenstaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het 
ontwerpbestemmingsplan ten aanzien van de bestemmingscategorie voor Bellamystraat 91-93 met 
bovengenoemde wijziging vast te stellen door. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

arents002
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Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis -Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: aid-  wesi-)-24)  
Adre  

Woonplaa

' Afgeleverd op 	lb  15 	,
/20,th)  om  Ai

l
le•  uur 

Bestemd voor:  

Handtekening: 

 

 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekenin

  

In tevu11endoo  kamer 

  

Poststuk in  on  vangst enomen  an  portier do

Op 	) }..1.11.... .... ../20 	 om 

Handtekening: 

(naam medewerker postkamer) 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/ 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13661 



 

X Gemeente 
X Amsterdam 

X 1 5 JUNI 2018 

 

 

Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

Ontvangen 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de le, 2e en 3e etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij er 
een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar kunstenaars op de le, 2e en 3e etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten kunnen 
blijven gebruiken en bewonen". 

Ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars 
op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de le, 2e en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en 
sportschool/fitness uitgesloten worden. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend,  

arents002
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Organ  isa 

Op   om uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 1 3 7 0 6 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

- t kr-) 2,1p 

.15.30  ../20)... orn 

Chic (4 I C., Wjr 

Handtekening: 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

In te vullen door de_postkani*  ~MU  
Poststuk in ontvangst genomen van portier door (naam medewerker postkamer) 

Op / /20  om uur 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst nomen van postkamer door (naam Div.medewerker) 

Woonplaats:

Afgeleverd op 

Bestemd voor: 

Naam: 

Adres: 

baa ak )1 he ,f_d 



Gemeenteraad van Amsterdam 

P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 9 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan bekendgemaakt. 

Met dit schrijven maken ondergetekenden, bewoners van de Bellamystraat 86 t/m 94b en leden van 
de VVE 'Roosje' hun zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Ons punt betreft in het bijzonder de uitbreiding van de bestemming van het wooncomplex 
Bellamystraat 91-93 naar Gemengd 3. Gemengd 3 betekent voor ons dat in de toekomst o.a. horeca 
en sportschoolfitness in het pand is toegestaan. 

Indien in de - al dan niet nabije - toekomst gebruik wordt gemaakt van die ruimere bestemming G 3 
door de huidige dan toekomstige eigenaar, dan vrezen wij als gevolg daarvan grote overlast. 

In onze directe woonomgeving zijn de laatste jaren mede wegens de ontwikkeling van de Foodhallen 
dusdanig veel extra horeca, sportschool en detailhandel gerealiseerd, dat gesteld kan worden dat de 
buurt hiervan meer dan verzadigd is. 

Voor ons heeft de overlast de grenzen van het toelaatbare al ruimschoots bereikt. Daarbij doelen wij 
op lawaaioverlast, verkeeroverlast, vervuiling en andere vormen van aantasting van ons woongenot. 

Teneinde verdere escalatie van overlast in te voorkomen, bestaat er maar een weg en dat is 
nadrukkelijk uitsluiten van horeca, sportschool en soortgelijke bedrijfsactiviteiten voor wooncomplex 
Bellamystraat 91-93 en dus het handhaven van de huidige woon- en atelierfunctie voor kunstenaars. 

Wij dringen bij u dan ook aan op een zorgvuldige belangenafweging. Indien enkel vanwege het 
financiele belang van de eigenaar uitbreiding van de bestemming van dit pand naar Gemengd 3 
wordt gehonoreerd, dan achten wij u in deze niet geloofwaardig. 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Hoogachtend,

Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 8 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Amst rj  
12 Jr! 2918  

Ontvangen 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. Het goed dat daarmee verloren zou gaan zou des te meer te betreuren zijn als het ten 
behoeve van de verdere commercialisering van woonruimte in Amsterdam (Oud-West). 

Het stadsdeel is zich hiervan ook bewust, aangezien het in zijn beleidsnotitie "Ruimte voor 
Kleinschalige bedrijvigheid in West" de behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars 
onderschrijft. De gemeente moet zich daarom ook rekenschap geven van het feit dat een GD-3 
bescherming te weinig bescherming biedt voor de huidige functie van het gebouw. 

ik verzoek u derhalve dat het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte bestemmingsplancategorie 
krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op de begane grond en 
wonen/atelierfunctie op de 1e,  2e  en 3e  etage, allen binnen milieu categorie I en  II  en waarbij 
detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness uitgesloten worden. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

X Gemeente 
X Amsterdam 

X 	0 8 JUNI 2018 

Ontvangen 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2°  en 38  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1e, 2e  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonentatelierfunctie op de 18, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu categorie I 
en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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X Gemeente 
X Amsterdam 

X 	08 JIM 2018 

Ontvangen 

Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente 
Amsterdam, Stadsdeel West 
t.n.v. de heer M. Zwaagman 

Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 

Per  e-mail:  
Datum: 6 juni 2018 
Onze referentie: 16OCK100/DB 
Betreft: Bellamystraat 91-93 te Amsterdam 

Geachte College, 

Middels dit schrijven verzoeken wij, namens onze opdrachtgever de Stichting familiefonds 
Jan Waal Gz, u medewerking te willen verlenen aan een aanpassing van het nieuwe 
bestemmingsplan Oud West 2018 om daarmee de al ruim vijftig jaar bestaande situatie 
van de woon-werk-atelier functie van al de verdiepingen van het pand aan de 
Bellamystraat 91-93 te kunnen continueren. 

Op basis van de opgenomen regelgeving in het nieuwe bestemmingsplan Oud West 
2018 passen geen de huidige gebruikers binnen dit bestemmingsplan. 
De eigenaar heeft het geheel pand de afgelopen twee jaren de begane grond en de 
verdieping grondig opgeknapt en daarbij het onderhoud, de brandwerendheid en de 
vluchtwegen op niveau laten brengen. 

In onze zienswijze stellen wij u voor een aanpassing van de bestemming van dit 
specifieke bedrijfspand op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan Oud West 2018, 
hierbij kunnen de belangen van de gebruikers, omwonenden en eigenaar op de juiste 
wijze afgestemd. 

Gaarne zijn wij bereid tot het geven van een toelichting, in afwachting van uw bericht 
Met vriendelijke groet, 

-1/1- 

Al onze werkzaamheden warden uitgevoerd onder toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever— architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met 
daarin ondermeer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.. 
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Stichting Familiefonds Jan Waal Gz. 

Cornelia de Langelaan 29 
1403 GE Bussum 

ZIENSWIJZE OCKEN 
BURGH  

1. GEGEVENS 

1.a Aanvrager 
Bedrijf/Organisatie: 
Vestioingsadres: 
Straat en huisnummer: 
Postcode en woonplaats: 
Postadres:  
Naam en voorletters: 
Straat en huisnummer: 
Postcode en woonplaats: 
telefoonnummer(s):  
e-mail  adres:  

Lb  Gemachtigde 
Bedrijf/Organisatie: 
Naam en voorletters: 
Straat en huisnummer: 
postcode en woonplaats: 
telefoonnummer(s):  
e-mail:  

Ockenburgh B.V. 

2. 	INLEIDING 

2.a 	Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding voor deze zienswijze heeft als oorzaak dat in het nieuwe 
bestemmingsplan Oud West 2018 nog geen rekening heeft gehouden met de 
werkelijke situatie van het gebruik van met name de verdieping van het pand aan de 
Bellamystraat 91-93. 

Vanuit de omgevingsvergunning welke wij in 2017 hebben mogen ontvangen is ook 
aangegeven dat het op de verdiepingen gaat om verschillende ruimten 
gecombineerd als bedrijfs- / atelier- / woonruimte verhuurd, waarbij is aangegeven 
dat deze werkzaamheden onder de categorie 1 en 2 van de bijlage Bedrijfscategorie 

Vanaf 1930 is het pand in bezit van de naamgever van de Stichting, waarna het is 
1994 aan de stichting is overgedragen. Zes van de totaal acht huurders al meer dan 
40 jaren huurder met een bedrijfsmatige huurovereenkomst. De huurders, zie bijlage 
1, vooral kunstenaars hebben zelf in de loop de jaren in deze bedrijfsruimten 
voorzieningen als badkamers en keukens aangebracht en zijn er gaan wonen. 
Zij houden zich hoofdzakelijk bezig met zogenaamde "Beroepsmatige activiteiten": 

het uitoefenen van een beroep geheel of overwegend door middel van 
hoofdwerk (inclusief het handmatige vervaardiging van kleine voorwerpen 
zoals, kunst, ceramiek, zilverwerk) of het beroepsmatig verlenen van 
administratieve dienstverlening; 

Op basis hiervan passen een aantal van de huidige gebruikers/huurders binnen het 
huidige bestemmingsplan. 

De doelstelling is de bestaande situatie te legaliseren zodat de kunstenaars kunnen 
blijven werken en wonen in een omgeving welke aan allen milieu- en bouw- en brand 
technische eisen voldoet. 
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ZIENSWIJZE OCKEN 
BURGH  

Archieftekening 1924 Begane grond en le verdieping Bakkerij, Timmerwerkplaats en Lingeriefabriek 
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ZIENSWIJZE OCKEN 
BURGH  

2.b 	Ligging project 

Adres van de locatie: 	 Bellamystraat 91-93 1053 BJ Amsterdam 
Kadastrale gegevens locatie: 	Amsterdam, sectie T 
Percelen: 	 2125, 2126, 6620, 6622, 6623 en 6814 

Kaartje plangebied: 
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BURGH  

3. COMPLEX 

3.a 	Beschrijving van het complex 
Het project aan de Bellamystraat 91-93 te Amsterdam is bebouwd rond 1880 als 
fabrieksgebouw, bestaat uit drie bouwlagen en een zolderverdieping. In de 
daaropvolgende jaren, voor zover bekend 1924 en 1936 verschillende malen 
aangepast aan het veranderden gebruik. Ook in de jaren 1960-70 zijn er 
verschillende verbouwingen geweest en is de functie langzaam aangepast en zijn de 
verschillende ruimten aan kunstenaars verhuurd. 

Archieftekening 1924 28  verdieping zolderverdieping Meubelmakerij en Lingeriefabriek 
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ZIENSWIJZE OCKEN 
BURGH  

4. 	PLANOLOGISCHE KADER 

4.a 	Nieuwe bestemmingsplan 
Het project aan de Bellamystraat 91-93 te Amsterdam heeft conform het nieuwe 
bestemmingsplan Oud West 2018 de bestemming "Gemengd 3", met de 
onderstaande bestemmingen: 

a. consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en 
souterrain; 

b. publieksgerichte zakelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en 
souterrain; 

c. kantoor in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
d. maatschappelijke voorzieningen in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain, 

met uitzondering van geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen; 
e. geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen uitsluitend waar deze ten 

tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan rechtmatig zijn 
gerealiseerd; 

f 	bedrijf in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
g. woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije 

beroepsuitoefening aan huis /bedrijf aan huis op de tweede en hoger gelegen 
(bijzondere) bouwlagen; 

h. woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije 
beroepsuitoefening aan huis bedrijf aan huis in de eerste bouwlaag, waar 
deze ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan rechtmatig zijn 
gerealiseerd; 

alsmede voor 

i. detailhandel, niet zijnde een supermarkt, inclusief bijbehorende ondergeschikte 
horeca in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain uitsluitend ter plaatse van 
de functieaanduiding 'detailhandel'; 

j. horeca van categorie 1 en horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de 
functieaanduiding 'horeca van categorie 1' in de eerste bouwlaag, kelder en 
souterrain; 

k. horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de 
functieaanduiding 'horeca van categorie 3' in de eerste bouwlaag, kelder en 
souterrain; 

L 	horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca 
van categorie 4' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

m. sportschool/fitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
"sportschool" in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

n. woningen gelegen achter een functie zoals genoemd in artikel 4.1 onder a. t/m 
e. in de eerste bouwlaag uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
'specifieke vorm van gemengd 4'; 

o. sportschool/fitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke 
vorm van gemengd 3' in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en souterrain; 

p. onder a. t/m f. genoemde functies in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en 
souterrain uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
gemengd 6'; 

q. gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder, het souterrain en de eerste 
bouwlaag met inbegrip van bijbehorende technische ruimten, bergingen, in- en 
uitritten, toegangsvoorzieningen en uitwegen uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding 'parkeergarage'; 
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ZIENSWIJZE OCKEN 
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Onder de artikel 1.64 

Praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis 

consumentverzorgende of zakelijke dienstverlening, webvvinkel of bedrijf uitsluitend 
zijnde categorie I uit de Staat van Inrichtingen, waarbij: 

a. in overwegende mate de woonfunctie behouden blijft; 
b. deze een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die geen onevenredige 

afbreuk doet aan de woonfunctie. 

Dit artikel is van toepassing op de verdiepingen van het pand terwijl vanuit de historie 
is dit pand vanaf de bouw altijd een bedrijfs(verzamel)gebouw geweest waarin 
verschillende bedrijven waren gehuisvest. Het huidige gebruik zowel op de begane 
grond als op de verdiepingen vallen in de milieu categorieën 1 en 2. 

Ook in de verleende onherroepelijk omgevingsvergunning wordt aangegeven dat het 
hier gaat om gebruikers in de categorieën 1 en 2. In de bijlage 2 is aangegeven 
welke activiteiten de verschillende huurders in het complex uitvoeren en de 
verhouding atelier/werkplaats met de woonruimte 

4.b 	Afwijking van het bestemmingsplan 

Binnen het nieuwe bestemmingsplan is alleen woningen inclusief ruimten ten 
behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis op de 
tweede en hoger gelegen toegestaan terwijl de kunstenaars de ruimte nu ook als 
atelier/werkplaats welke onder de milieu categorieën 1 en 2 gebruiken, zoals zij dit al 
jaren doen. 

4.c Procedure 

Hierbij wijze wij u op het overgangsrecht te aanzien van dit gebruik; 
Het gebruik van gebouwen en gronden dat bestond op het tijdstip van het 
van kracht worden van het plan en dat hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet en gewijzigd, mits de aard van de afwijking ten opzichte van het 
in dit plan bepaalde niet wordt vergroot. 

Het verzoek is de nieuwe bestemming in overeenstemming te brengen naar de 
oorspronkelijke van bedriifsverzamelgebouw  met bestemming 

bedrijven op de begane grond en in het souterrain, en op de overige 
bouwlagen in het gehele pand', voorzover zij voorkomen in de 
milieucategorieën I en  II  van de Staat van Inrichtingen, maatschappelijke 
dienstverlening en administratieve dienstverlening en per functie geen 
grotere oppervlakte kennen dan 400 m2; 

Of een zodanige bestemming dat de kunstenaars/bewoners deze ruimten kunnen 
blijven gebruiken en bewonen. 
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Archief foto Bellamystraat 1973 
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5. 	BELEID 

Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van het ruimtelijke relevante beleid voor de 
ruimtelijke onderbouwing behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning op 
nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk schaalniveau. Per beleid is 
aangegeven in hoeverre deze haar doorwerking heeft op dit complex. 

5.a 	Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities tot 
2040 en de ruimtelijkedoelen, belangen en opgaven tot 2028. De SVIR heeft als 
ondertitel 'Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig en vervangt de 
Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte, de Mobiliteitsaanpak en Randstad 2040. 
De hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor de middellange 
termijn (202(1/2028) zijn: 

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken 
van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland; 

• Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaar 
heid, waarbij de gebruiker voorop staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

De versterking van de ruimtelijk-economische structuur richt zich voor een groot deel 
op de stedelijke regio's rondom de mainports, brainports en greenports. 
Voor deze gebieden worden gebiedsgerichte programma's opgezet. Maar ook op 
andere fronten wordt gezocht naar een versterkte ruimtelijk-economische structuur, 
zoals een verbetering van het hoofdnetwerk voor een (duurzame) energievoorziening 
en ruimte voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via ondergrondse buisleidingen. 
De nationale belangen uit de structuurvisie die juridisch borging vragen zijn 
opgenomen in de AMvB Ruimte; het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro). Het Barro is laatst gewijzigd op 1 oktober 2012. In het Barro worden geen 
regels gesteld welke van toepassing zijn op dit complex. 

5.b 	Provinciaal beleid 
Provinciaal beleid Structuurvisie Noord-Holland 2040 
Op 21 juni 2010 heeft provinciale staten de Provinciale Structuurvisie Noord-Holland 
2040 de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Op 
3 november 2010 is de Provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040 in werking 
getreden. In de Structuurvisie heeft de provincie haar ruimtelijke toekomstvisie 
vastgelegd en aangegeven hoe zij deze visie denkt te realiseren. 
Uitgangpunt is dat NoordHolland aantrekkelijk moet blijven in wat het is: een diverse, 
internationaal concurrerende regio, in contact met het water en uitgaande van de 
kracht van het landschap. De provincie kiest daarbij voor hoogstedelijke milieus en 
beperkte uitleg van bedrijventerreinen en houdt het landelijk gebied open en dichtbij. 
Verder worden de waterkeringen versterkt en calamiteitenbergingen aangelegd om 
wateroverlast te voorkomen. Door het landelijk gebied te ontwikkelen vanuit de 
kenmerken van NoordHollandse landschappen en de bodemfysieke kwaliteiten blijft 
de provincie bijzonder en aantrekkelijk om in te wonen, te werken en om te 
bezoeken. 
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In de structuurvisie worden drie hoofdbelangen en twaalf ondergeschikte belangen 
benoemd: 

• Klimaatbestendigheid: voldoende bescherming tegen overstroming en water 
overlast, voldoende en schoon drink-, grond- en oppervlaktewater en 
voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie; 

• Ruimtelijke kwaliteit: behoud en ontwikkeling van NoordHollandse cultuur- 
landschappen, natuurlandschappen en groen om de stad; 

• Duurzaam ruimtegebruik: milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van 
verkeers- en vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende 
huisvesting, voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw en 
visserij, economische activiteiten en voor recreatieve en toeristische 
voorzieningen. 

De hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de 
Provincie. Aan de ruimtelijke beslissingen van de Provincie Noord-Holland zal 
daarom altijd een afweging van deze drie belangen voorafgaan. Geen van de 
provinciale regels heeft invloed op dit complex. 

Archief foto Bellamystraat 1977 
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5.c 	Regionaal beleid 

5.c.1 Metropoolregio Amsterdam 

De Metropoolregio Amsterdam is het informele samenwerkingsverband van lokale 
provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad. Belangrijk kenmerk van 
de metropoolsamenwerking vormt het feit dat dit gebeurt op vrijwillige basis. De 
democratische legitimatie van besluiten vindt plaats in de Staten en Raden van de 
aangesloten gemeenten en provincies. Het versterken van de concurrentiepositie, 
nationaal en internationaal, vormt de rode draad binnen de metropoolsamenwerking. 
Om in de Europese top mee te kunnen blijven spelen, is de gezamenlijke ambitie 
gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam leef- en woonmilieu 
voor bedrijven, bewoners en bezoekers, nu en straks. Door in te zetten op compacte 
, hoogwaardige en bereikbare steden die omringd worden door recreatief groen 
moet het vestigingsklimaat aantrekkelijk blijven. Rond de beleidsvelden verkeer en 
vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid zijn drie regionale 
bestuurlijke overlegorganen geformeerd. De samenwerking in metropoolverband 
levert de regio bovendien structureel meer kracht en zeggenschap op richting het 
Rijk. 

5.c.2 Stadsregio Amsterdam 

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten. 
De stadsregio werkt onder meer aan verbetering van de bereikbaarheid, de 
leefbaarheid en de economische ontwikkeling en heeft in dat kader een aantal beleid 
snota's opgesteld. Geen van de regionale regels heeft invloed op dit complex. 

5.d 	Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie Amsterdam 2040 'Economisch sterk en duurzaam' 
Met de Structuurvisie Amsterdam 2040 'Economisch sterk en Duurzaam' 
(17 februari 2011) legt Amsterdam zichzelf, inclusief de stadsdelen, regels op waar 
ruimtelijke plannen aan moeten voldoen. Amsterdam heeft zichzelf onder meer voor 
de opgave gesteld te verdichten en tegelijk het omliggende landschap open te 
houden. Dat leidt tot belangrijke uitgangspunten: het groen in en rond de stad vraagt 
om stevige bescherming, terwijl andere delen van de stad optimaal worden benut. 
Verdichting leidt ook tot (geleidelijke) transformatie en toenemende menging. Dat 
vergt veel van de bestaande infrastructuur en openbare ruimte. 
Respect voor de rijkdom aan cultuurhistorische schatten van Amsterdam is hierbij 
een belangrijke voorwaarde. De centrale ambitie van de Structuurvisie is dat 
Amsterdam zich verder ontwikkelt als kernstad van een internationaal 
concurrerende, duurzame, Europese metropool. Intensivering van het grondgebruik 
in de stad biedt aan tal van mensen woon- en werkruimte. 
Het betekent extra draagvlak voor voorzieningen, extra investeringen in de openbare 
ruimte en in recreatief gebruik van water en groen en efficiënter omgaan met energie 
en vervoer, zodat buiten de stad minder landschap hoeft te worden aangetast. 
De ambitie is om 70.000 woningen en bijbehorende voorzieningen toe te voegen 
tot 2040, een intensiever gebruik van de haven en huidige bedrijventerreinen te 
realiseren en ruimte te maken voor waterberging. 
Amsterdam gaat steeds meer complete stedelijke leefmilieus ontwikkelen waarin het 
wonen, werken en stedelijk recreëren naadloos in elkaar overgaan. Een aantal 
binnenstedelijke bedrijventerreinen wordt hier(deels) naar getransformeerd, zoals 
Buiksloterham en Overamstel. Ook het terugbrengen van bedrijvigheid in de 
woonwijken behoort tot de mogelijkheden. 
Dit onderdeel ondersteund het gemeentelijk beleid dit complex. 
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5.e 	Stadsdeel beleid 
Vanuit het (concept)gebiedsplan wil het Stadsdeel (Oud-West/De Baarsjes) de 
economische bedrijvigheid versterken met een gevarieerd winkel- en 
dienstenaanbod en het bieden van ruimte aan maatschappelijke initiatieven zorgen 
voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Dit om te voorkomen dat het aanbod te 
eenzijdig wordt, anderzijds wil het Stadsdeel zich niet bemoeien met de 
bedrijfseconomische afwegingen die een ondernemer of pandeigenaar maakt. 

Ook is het beleid van het Stadsdeel er op gericht de economische broed plaatsfunctie 
te behouden, omdat zij zorgt voor levendigheid in de buurt. 
Er is in Oud-West veel vraag naar kleinschalige bedrijfsruimten. Veel starter vragen 
daarbij om bedrijfsruimten met lage huren. Oud-West heeft de rol van economische 
broedplaats voor diverse bedrijfjes in de dienstverlening en in de ambachtelijke of 
culturele sfeer. 
Hierdoor behoord dit complex mede toe de doelstelling en beleid van het Stadsdeel. 

6. OMGEVINGSASPECTEN 

6.a 	Stedenbouwkundige onderbouwing 
Voor het plan zal geen nieuwe bebouwing of een wijziging van de bestaande 
bebouwingsstructuur plaats vinden. Het plan past derhalve binnen de bestaande 
stedenbouwkundige structuur. 

6.b 	Onderbouwing plannen in de hoofdgroenstructuur 
De projectlocatie is niet gelegen in de hoofdgroenstructuur. 

6.c Beaming 
Het project heeft geen toename of een verandering in het bouwvolume en heeft geen 
gevolgen voor de bezonningssituatie op de omliggende percelen. 

6.d Verkeer/Parkeren 
Het project heeft geen toename of een verandering in het bouwvolume of gebruik en 
heeft geen gevolgen voor het verkeer of het parkeren. 
Het plan omvat geen sloop-nieuwbouw of nieuwbouw waardoor de regels niet van 
toepassing zijn. 

6.e 	Bodem onderzoek 
Het project zal geen extra bebouwing vergen en zal gebruik maken van de 
bestaande bebouwing. 
Derhalve is onderzoek naar de bodemkwaliteit niet van toepassing. 

6.f 	Kabels en leidingen en privaatrechtelijke belemmeringen 
Het project zal geen extra bebouwing vergen en zal gebruik maken van de 
bestaande bebouwing. 
De eventuele kabels en leidingen en/of privaatrechtelijke belemmeringen zijn niet 
van invloed op het bedrijfsverzamelgebouw 

6g 	Archeologisch onderzoek 
Het project zal geen extra bebouwing vergen en zal gebruik maken van de 
bestaande bebouwing. 
Een archeologisch onderzoek is niet van toepassing. 

6.h 	Flora en Fauna onderzoek 
Het project zal geen extra bebouwing vergen en zal gebruik maken van de 
bestaande bebouwing. 
Er zijn geen gevolgen te verwachten voor de flora en fauna. 
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6.1 	Akoestisch onderzoek 
Het project zal gebruik maken van het bestaande gebouw en de huidige locatie. 
De situatie ten opzichte van een weg, spoorweg, industrie en vliegroutes wijzigt niet. 
Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder 
dan wel het luchthavenindelingsbesluit is niet van toepassing. 

6.j 	Luchtkwaliteit onderzoek 
Het project zal op het gebied van de luchtkwaliteit geen gevolgen hebben. 
Het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek is niet van toepassing. 

6.k 	Extern veiligheid onderzoek 
Het project zal geen gevolgen hebben op het gebied van de externe veiligheid, dan 
wel op gasleidingtrajecten. Een onderzoek op het gebied van de externe veiligheid is 
niet van toepassing. 

6.1 	Gegevens over waterhuishoudkundige aspecten 
In het geval van een bestemmingsplanafwijking volgens artikel 2.12, eerste lid, onder 
a, onder 30, van de Wabo moet het stadsdeel een `watertoets' uitvoeren. Om dit te 
kunnen doen, moet de aanvrager aangeven of het project gevolgen heeft voor de 
waterhuishouding en het wateroppervlak. 
Voor het project zal geen toename van het verharde oppervlak plaats vinden. Het 
realiseren van een ondergrondse bebouwing, het maken van een waterkering of een 
plan in/op of boven water is niet van toepassing. 

6.m Monumentaliteit 
Het project is een Gemeentelijk monument. 
Er zullen geen externe wijzigingen en/of aanpassingen plaatvinden. 

7. UITVOERBAARHEID 

7.a 	Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Bro Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat gemeenten 
bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning met planologische afwijking 
overleg moeten plegen met de besturen van betrokken gemeenten en 
waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de 
zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in 
het plan in het geding zijn. Het betreft hier een legalisatie aanvraag van een al jaren 
bestaande situatie, voor zover wij weten zijn er geen bezwaar kenbaar gemaakt 
tegen het handhaven van de bestaande situatie. 

Zienswijzenprocedure Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegd. Gedurende de 
periode van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen indienen. Zodra (eventuele) 
zienswijzen bekend zijn, dan zal op deze plaats een beknopte samenvatting worden 
opgenomen waarbij ook wordt ingegaan op de eventuele gevolgen voor het plan. 

7.b Eigendomsverhoudingen 
De panden zijn particulier eigendom en indien nodig verbouwd door en voor risico 
van de eigenaar. Het projectbesluit heeft daarmee geen financiële consequenties 
voor het Stadsdeel 

7.c 	Economische uitvoerbaarheid 
Het stadsdeel moet nagaan of een project economisch uitvoerbaar is. Daarom moet 
vooral bij grote projecten een exploitatieoverzicht worden ingediend waaruit blijkt dat 
het project economisch uitvoerbaar is. Dit project is van dusdanige beperkte omvang 
dat een exploitatie overzicht niet essentieel is. 

pagina 15 van 16 



ZIENSWIJZE OCKEN 
BURGH  

8. 	RUIMTELIJKE MOTIVERING 

De voorliggende zienswijze is opgesteld om de huidige situatie te legaliseren, zodat 
de kunstenaars kunnen blijven werken en wonen in een omgeving welke aan allen 
milieu- en bouw- en brand technische eisen voldoet. 
Het nieuwe bestemmingsplan Oud West 2018 , waarin de huidige bedrijfsvoering, 
kunst en beroepsmatige activiteiten op de verdiepingen niet mogelijk zijn, 
maakt deze niet mogelijk. De in deze zienswijze beschreven ontwikkeling wordt in 
ruimtelijk en planologisch opzicht aanvaardbaar geacht omdat: 

• het plan past binnen de uitgangspunten van het provinciaal, gemeentelijk en 
stadsdeel beleidskader; 

• het plan geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving; 
• er uit oogpunt van milieuhygiëne (bodemkwaliteit, geluid, externe veiligheid, 

luchtkwaliteit en overige milieuhinder) geen belemmeringen zijn; 
• geen archeologische waarden worden verstoord; 
• geen negatieve effecten optreden voor eventueel aanwezige flora en fauna 
• de economische uitvoerbaarheid is gewaarborgd. 

Het verzoek is de bestemming (terug) te brengen naar de oorspronkelijke van 
bedrijfsverzamelgebouw met bestemming 

bedrijven op de begane grond en in het souterrain, en op de overige 
bouwlagen in het gehele pand', voorzover zij voorkomen in de 
milieucategorieën I en ll van de Staat van Inrichtingen, maatschappelijke 
dienstverlening en administratieve dienstverlening en per functie geen 
grotere oppervlakte kennen dan 400 m2; 

Of een zodanige bestemming dat de kunstenaars/bewoners deze ruimten kunnen 
blijven gebruiken en bewonen. 

9. BIJLAGEN 

Bijlage 2 	Huurders en gebruik 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X 	1 5 JUNI 2018 

Ontvangen 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1e, 2e  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

Ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestennmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1°, 2°  en 3°  etage, allen binnen milieu categorie I 
en ll en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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t genomen van portier door (naam medewerker postkamer) 

	

Poststuk in ontvangst geno 	 (naam Div.medewerker) 

Poststuk in 

Op 	/ 

Handtekening: 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 

Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 

Bestemd voor: 

P oud- 	204f)  

/  120..1  om„.. 	..uur 

/12 ulA(.246.1)Vd:1/ 

Handtekening:  

In te vullen door portier 1111F11.11111111111 
In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13710 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

'4 Gemeente 
X Amsterdam 
X 	15 JUNI 2018 

Ontvangen 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1e, 2e  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

Ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu categorie 
en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschoolffitness 
uitgesloten worden. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

arents002
Getypte tekst
79



atreaktir ki,{A:mole? 
avoi eraag 661 

Pkw2c,(02,,Aeed 

-ay drs_ 	Iran 
poyMus 	 ,„_BEDRIJFSVOERING  

)0(n) Or ›Y/de(O&Iti 

INGEKOMEN 

1 if  JUNI  2018  



Naam: 

Handtekening:

Poststuk in ontv 

Op 

Handtekening: 

Ier door  	(naam medewerker postkamer) 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 

Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 
Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: ud- 1,k)k 2D/P 
Adres: 

	

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	 . om 
c 

Bestemd voor: 	I• 	 e.c>" 	 I  hA 	-t 	
Uf2nah4 

  

Handtekening: 

 

    

In ontvangst genomeaoor de portier van het stadhuis: 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13712 



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 10 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

$< Gemeente 
X Amsterdam 

X 	1 5 JUNI 2018 

Ontvangen 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 2017 
hebben ruim 25 direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 verzocht voor deze locatie een 
aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu 
categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde 
Doelen 3) voorgesteld. Volgens de direct omwonenden, is een GD-3 een te ruime bestemming waarbij 
er een grote kans is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor kunstenaars op den duur dreigen te 
verdwijnen. 

Er wonen en werken al 40 jaar jaar kunstenaars op de 1e, 2e  en 3e  etage, die hun woning deels als 
atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt kan 
worden als woon-werkpand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig bescherming.. 

Er is nog steeds een veel behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In de beleidsnotitie 
"Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel zelf ook het belang 
hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en werken van 
kunstenaars behouden blijft. Dat staat letterlijk in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 2017, 
horende bij de beschikking OLO 2689727. Zij stellen daarin het pand: (citaat uit Ruimtelijke 
Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ bewoners deze ruimten 
kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

Ik verzoek u te willen bepleiten het pand Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte 
bestemmingsplancategorie krijgt bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op 
de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu categorie I 
en ll en waarbij detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness 
uitgesloten worden. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

, 
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Bezoekadres 
Amstel 1 

1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats

Afgeleverd op 

Bestemd voor: 

5P an-/- 	2giá)  

/ 	/20 	 om 	uur 

	 )1.4 [4 (2a d44)14-01  

Handtekening: 

In ontvangst g uis: 

Naam: 

Handtekening

Poststuk in ontvangst 

Op 	/ 	/20 	 

Handtekening: \4, 

naam medewerker postkamer) 

te vu Ven dooriv.-~11~~- 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie• 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 1 3 6 6 3 



Gemeenteraad van Amsterdam  
Pia  de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X 	15 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 12 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 (2 pagina's) 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. 
Bestemming Bellamvstraat 91-93  
Naar aanleiding van de inloopavonden over het Voorontwerpbestemmingsplan in september 
2017 heb ik samen met vijfentwintig direct omwonenden van het pand Bellamystraat 91-93 de 
Gemeente verzocht voor deze locatie een aparte bestemmingsplancategorie op te stellen, 
bestaande uit maatschappelijke doeleinden t.b.v. kunstenaars op de begane grond en 
wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  etage, allen binnen milieu categorie I en  II  en waarbij 
detailhandel(met ondergeschikte horeca), horeca en sportschool/fitness uitgesloten worden. 

In het ontwerpbestemmingsplan blijkt nu dat ons verzoek niet is gehonoreerd en wordt voor 
dit pand ongewijzigd de bestemming GD-3 (Gemengde Doelen 3) voorgesteld. 

Er wonen en werken al 40 jaar kunstenaars op de 1e, 2e  en 3e  etage, die hun woning deels 
als atelierruimte gebruiken. De begane grond wordt nu geheel gebruikt door kunstenaars als 
bedrijfsruimte/atelier. Om te kunnen borgen dat het pand ook in de nabije toekomst gebruikt 
kan worden als woon-werk-pand voor kunstenaars biedt een GD-3 bestemming te weinig 
bescherming. 

In Oud-West is nog steeds een grote behoefte aan woon/bedrijfsruimtes voor kunstenaars. In 
de beleidsnotitie "Ruimte voor Kleinschalige bedrijvigheid in West", onderschrijft het stadsdeel 
zelf ook het belang hiervan. 

Ook de eigenaar Stichting Familiefonds Jan de Waal Gz. wil dat het pand voor wonen en 
werken van kunstenaars behouden blijft, getuige de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 3 februari 
2017, horende bij de beschikking OLO 2689727. De eigenaar stelt daarin voor het pand: 
(citaat uit Ruimtelijke Onderbouwing): "een zodanige bestemming te wensen dat kunstenaars/ 
bewoners deze ruimten kunnen blijven gebruiken en bewonen". 

Op 6 december 2016 heeft de eigenaar hiertoe een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor de activiteit "het wijzigen van het gebruik van alle verdiepingen van de 
panden Bellamystraat 91-93". De wijziging ziet toe op ALLE verdiepingen als woon-
/werk-/atelierfunctie. Op 18 april 2017 is de gevraagde omgevingsvergunning verleend. 

Naar mijn mening is een GD-3 bestemming, ook gelet op bovengenoemde vergunning een te 
ruime bestemming waarbij het niet ondenkbaar is dat de woon- en bedrijfsruimtes voor 
kunstenaars op den duur verdwijnen. 

Zienswijze  
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De gemeente heeft bewust een keuze gemaakt om binnen de bestemming GD3 de niet-
woonfuncties in de plint te beschermen om een bepaalde mate van functiemenging te 
beschermen door niet-woonfuncties in de plint toe te staan en te borgen (onder de in de 
planregels genoemde voorwaarden). Binnen die hoofdbestemmingen komt vervolgens een 
aantal uitzonderingen voor die worden aangeduid (als medebestemming), waarbij volgens de 
gemeente het primair gaat om positief bestemde horecavestigingen. Het gaat daarbij om 
bestaande horecabedrijven. De toelichting rept echter niet over bestaande 
sportscholen/fitness die positief bestemd zouden zijn. Er is nu geen sprake van dergelijke 
bestaande bedrijven en contrair de intentie van dit conserverend bestemmingsplan en de 
wens van de eigenaar voorziet deze bestemming met alle medebestemmingen juist in nieuwe 
mogelijkheden daarvoor. Dit is zeer onwenselijk. 

Om uitvoering te geven aan de door het Bestuur verleende omgevingsvergunning van 18 
april 2017 om aan verdiepingen een woon-/werk-/atelierfunctie te geven en het verzoek van 
vijfentwintig direct omwonenden tijdens de voorontwerpfase, verzoek ik u dan ook het pand 
Bellamystraat 91-93 alsnog een aparte bestemming krijgt bestaande uit maatschappelijke 
doeleinden t.b.v. kunstenaars op de begane grond en wonen/atelierfunctie op de 1e, 2e  en 3e  
etage,  alien  binnen milieu categorie I en  II  en waarbij detailhandel(met ondergeschikte 
horeca), horeca en sportschool/fitness uitgesloten worden. 

Foutieve vermelding op de Plankaart 
Op de plankaart is de bestemming van de bergingen achter adres Bellamystraat 95-97 
verkeerd vastgesteld. Er staat dat het de bestemming  (PG)  Parkeergarage heeft maar op 
deze locatie zijn de bergingen van de bewoners van Bellamystraat 95-103. 

Milieuaspecten  
Tot slot wil ik opmerken dat er in dit Ontwerpbestemmingsplan nog te weinig aandacht is voor 
milieuaspecten waaronder de klimaatbestendigheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De 
Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft in een uitgebreide brochure 
https://vno.nl/files/vno/vrici/Documenten/Extranet/Milieu/Gemeente%20Milieu%20Wro.pdf  
Van deze zeer concrete aanbevelingen van de VNG ten aanzien van Verkeer, Geluid en 
Groen en Luchtkwaliteit zie ik niets of nauwelijks iets terug in het ontwerpbestemmingsplan. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het 
ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn 
zienswijze, het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen op basis van bovenstaande 
argumenten. 
Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogac tend, 

Zienswijze 2, 
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Handtekening: .. 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontva

Naam: 

Adres: 

ntd- IA)M2ó1P 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 

Bestemd voor: 

wgi.• 	 Om 	 

)1('11u-fr.- 	frr )arádOCI 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van portier door 	 (naam medewerker postkamer) 

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

In te vullen door  Div.  

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer doo naam Div.medewerker) 

Poststuknummer 13 7 0 7 



Amsterdam, 20 mei 2018. 

Gemeenteraad Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 

loco  CT  Amsterdam 
t.a.v. drs M. Zwaagman 

Betreft: zienswijze bestemmingsplan Oud West 2018 

44 Gemeente 
,f1-9!•Iterd

arn 
 

( 
12  jum 2078  

Cntvangen 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West. Dit ontwerpbestemmingsplan 
betekent op de volgende punten een verslechtering ten opzichte van het vigerend 
bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). Op de onderstaande onderdelen maak 
ik dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Transformatie bestaande vergunningen 
Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "Indien voor het bouwen of 
gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 
voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 
verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 
gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 
onderdelen a, c of d is verleend." 
Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 
201406744/1./Ai. d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 
zaaksgebonden vergunning is. 
Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en 
dus zaaksgebonden zijn, zal het niet  !anger  noodzakelijk zijn om een nieuwe vergunning aan 
te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De voormalige ligplaatsvergunning, nu 
zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de woonboot overdraagbaar. 

Ik verzoek u dit helder te verwoorden in de inleiding/toelichting en, waar nodig, ook te 
verwerken in de voorschriften. 
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12.1.e Bestemmingsomschrijving woonschepen 
Met deze bestemmingsomschrijving wordt het onmogelijk gemaakt om een woonark te 
vervangen door een woonschip. Echter een, goed onderhouden, (van origine varend) 
woonschip is een even fraaie aanwinst op het water als een goed onderhouden woonark. 

—> Ik verzoek u de mogelijkheden van de woonbootbewoners niet nodeloos te beperken 
en vervanging van een woonark door een woonschip mogelijk te maken in dit 
ontwerpbestemmingsplan. 

18.2.2 Bouwregels woonarken en woonvaartuigen 
In het vigerend bestemmingsplan Oud West zijn geen maten voor woonschepen opgenomen. 
In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 zijn die wel opgenomen en gebaseerd op het 
woonbotenbeleid Oud West 1995. Deze maten zijn is meter x 5 meter x 2,50 meter. 
Dit is een fikse beperking ten opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan. 
Stedelijk wordt inmiddels een norm gehanteerd van 20 meter lengte. Uit oogpunt van 
rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad gewenst. 

—> Ik verzoek u dan ook de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan te 
passen aan de stedelijke norm. 

—> Aangezien u in het voorontwerp een maatvoering van 20 X 5 heeft gepubliceerd hier 
geen enkele tegen reactie op is geweest en toch zonder enige participatie de 
maatvoering terug heeft gebracht naar 15 x sm. Hier is veel tegenspraak op geweest 
van de woonbootbewoners en na verplichte evaluatie bleek dat er geen onderzoek is 
geweest over wat de gevolgen hier van zijn en kon de beslissing niet worden 
onderbouwd. 
Enkele gevolgen van dit beleid is dat grotere woonarken straks moeten verkleinen dit 
betekend waardeverlies en tevens zal dit ervoor zorgen voor achteruit gang op zicht 
en visie op het water aangezien niemand zijn ark gaat vervangen of vernieuwen voor 
een kleinere ark u houd hiermee dus vernieuwing tegen. 

—> 	tevens gaan er dan grotere ruimtes tussen de arken ontstaan 
wat veel overlast zal betekenen van pleziervaartuigen die tussen de arken gaan 
aanmeren. Overlast die nu door het toenemende aantal 
pleziervaartuigen/bedrijfsvaartuigen al enorm heeft toegenomen maar waar niet de 
capaciteit voor is om te handhaven. 

Vervolgens wil ik u wijzen op de wet verduidelijking van woonboten een wet die 
verziet dat binnen de gemeente Amsterdam voor alle drijvende woonarken in alle 
stadsdelen op dezelfde wijze plaats vind. Met in het vooruitzicht van het centraal gaan 
is Stadsdeel west het enige stadsdeel met aparte maatvoering wat wederom een 
afbraak aan de verduidelijking is. 

Een andere beperking t.o.v. het vigerend bestemmingsplan Oud West is de introductie van 
een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en achterzijden van drijvende 
bouwwerken. Op veel plaatsen in Nieuw West liggen de woonschepen dichter op elkaar dan 2 

meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit elkaar te leggen. Onder 18.2.2.b is 
opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij 
vervanging. Echter hier is niet expliciet vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. 



Indien u blijft verlangen dat bij verkoop van woonboten een nieuwe vergunning dient te 
worden aangevraagd, wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Het is de 
ervaring van woonbootbewoners dat medewerkers van de afdeling Vergunningen de regels 
veelal letterlijk toepassen. Met het opnemen van de maten uit het woonbotenbeleid Oud 
West 1995 dreigen vergunningaanvragen van grotere woonboten en/of woonboten die 
dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor deze woonboten slecht 
verkoopbaar worden. 
Zolang dit niet helder is geregeld in de overgangsbepalingen dreigt onduidelijkheid en 
willekeur bij de vergunningverlening met waardevermindering van de woonboten tot gevolg. 
Het is in het belang van de stad en van de bewoners dat hier geen misverstanden over kunnen 
ontstaan. 

Ik verzoek u daarom in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die 
afwijken van de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn 
toegestaan bij wisseling van eigenaar. 

Toelichting 4.5.1 Woonbotenbeleid Oud West 
Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in Oud 
West uit 1995 verlengd. In de toelichting geeft u aan dat die beleid uit 1995 als onderliggend 
beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. 
Het woonbotenbeleid van Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing 
van woonboten in Oud West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid 
getoetst aan de praktijk, niet uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 
1.6 december 2003 omgezet in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium 
van 2 meter tussenruimte tussen woonboten losgelaten. Vervolgens is dit woonbotenbeleid in 
dialoog met de woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar tevredenheid van zowel 
het stadsdeel als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend bestemmingsplan. 
Zoals de portefeuillehouder het destijds verwoordde: "Hiermee zijn uw rechten beter 
gewaarborgd dan in een beleidsplan." 
Dit wordt nu onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 
1995 doet ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West 
met het stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995-2005. Tevens is daarmee 
opnieuw actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 
nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 
gebleken. 

Ik verzoek u daarom het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen 
dat het woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. 
Indien het u te ver voert om het woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, 
verzoek ik om aan het gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesluit 
september 2003 toe te voegen en hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot 
uitgangspunt te maken i.p.v. het verplaatsingsscenario. 



Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 
acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend, 
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Amsterdam, 9 juni 2018 

Gemeenteraad Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

Postbus 2758  

low CT  Amsterdam 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

AANGETEKEND EN P..'GEWONE POST 
.35 t_

r k_s 

Anisterciarn 

1 2 JUM 2T.8  

Ontvangen 

Betreft: zienswijze (concept-)bestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Mijn huis is mijn basis. Net  als ieder ander wil ik graag in mijn huis kunnen leven, wonen, 

werken, de fundering kunnen vervangen, mijn huis kunnen verbouwen en opknappen, of het 

tegen een gangbare marktwaarde kunnen verkopen, mocht dat nodig zijn. Het is mijn 

uitvalsbasis, mijn toevluchtsoord, maar behelst ook een hypotheek, een economische 

investering en een deel van mijn pensioenvoorziening. Daar heb ik altijd hard voor gewerkt en 

ik werk er nog steeds hard voor. 

Toen ik hier in Amsterdam kwam wonen dacht ik dat dat voldoende zou zijn om een toekomst 

op te kunnen bouwen. In de praktijk blijkt rechtszekerheid niet vanzelf te spreken voor 

eigenaars/bewoners van woonarken. 

Het blijft over je schouders kijken. 

En nu ligt er weer een conceptbestemmingsplan. 

Graag vraag ik vriendelijk, maar met klem uw aandacht voor de hier volgende (eerste) reactie 

op dat concept. 

ZIENSWIJZE/BEZWAAR: 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West. Dit ontwerpbestemmingsplan 

betekent op de volgende punten een verslechtering ten opzichte van het vigerend 

bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). Op de onderstaande onderdelen maak 

ik dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. 

Zienswijze/bezwaar Ivan 4 
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Transformatie bestaande vergunningen 

Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "Indien voor het bouwen of 

gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 

voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 

verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 

verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 

gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 

onderdelen a, c of d is verleend." 

Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 

2o10674.4/1/A1 d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 

zaaksgebonden vergunning is. 

Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en 

dus zaaksgebonden zijn, zal het niet langer noodzakelijk zijn om een nieuwe vergunning aan 

te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De voormalige ligplaatsvergunning, nu 

zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de woonboot overdraagbaar. 

lk verzoek u dit helder te verwoorden in de inleiding/toelichting en, waar nodig, ook te 

verwerken in de voorschriften. 

18.1.e Betemmingsomschrijving woonschepen 

Met deze bestemmingsomschrijving wordt het onmogelijk gemaakt om een woonark te 

vervangen door een woonschip. Echter een, goed onderhouden, (van origine varend) 

woonschip is een even fraaie aanwinst op het water als een goed onderhouden woonark. 

4 lk verzoek u de mogelijkheden van de woonbootbewoners niet nodeloos te beperken 

en vervanging van een woonark door een woonschip mogelijk te maken in dit 

ontwerpbestemmingsplan. 

18.2.2 Bouwregels woonarken en woonvaartuigen 

In het vigerend bestemmingsplan Oud West zijn geen maten voor woonschepen opgenomen. 

In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 zijn die wel opgenomen en gebaseerd op het 

woonbotenbeleid Oud West 1995. Deze maten zijn 15 meter x 5 meter x 2,50 meter. 

Dit is een fikse beperking ten opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan. 

Stedelijk wordt inmiddels een norm gehanteerd van 20 meter lengte. Uit oogpunt van 

rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad gewenst. 

Ik verzoek u dan ook de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan te 

passen aan de stedelijke norm. 

Een andere beperking t.o.v, het vigerend bestemmingsplan Oud West is de introductie van 

een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en achterzijden van drijvende 

bouwwerken. Op veel plaatsen in Nieuw West liggen de woonschepen dichter op elkaar dan 2 

meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit elkaar te leggen. Onder 18.2.2.b is 

opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij 

vervanging. Echter hier is niet expliciet vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. 

Indien u blijft verlangen dat bij verkoop van woonboten een nieuwe vergunning dient te 

Worden aangevraagd, wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Het is de 

ervaring van woonbootbewoners dat medewerkers van de afdeling Vergunningen de regels 

veelal letterlijk toepassen. Met het opnemen van de maten uit het woonbotenbeleid Oud 

West 1995 dreigen vergunningaanvragen van 'grotere woonboten en/of woonboten die  

n" swijze/bezwaar 2 van 4 



dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor deze woonboten slecht 

verkoopbaar worden. 

Zolang dit niet helder is geregeld dreigt onduidelijkheid en willekeur bij de 

vergunningverlening met waardevermindering van de woonboten tot gevolg. Het is in het 

belang van de stad en van de bewoners dat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan. 

Ik verzoek u daarom in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die 

afwijken van de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn 

toegestaan bij wisseling van eigenaar. 

Toelichting 4.5.1 Woonbotenbeleid Oud West 

Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in Oud 

West uit 1995 verlengd. In de toelichting geeft u aan dat beleid uit 1995 als onderliggend 

beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. 

Het woonbotenbeleid van Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing 

van woonboten in Oud West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid 

getoetst aan de praktijk, niet uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 

16 december 2003 omgezet in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium 

van 2 meter tussenruimte tussen woonboten losgelaten. Vervolgens is dit woonbotenbeleid in 

dialoog met de woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar tevredenheid van zowel 

het stadsdeel als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend bestemmingsplan. 

Zoals de portefeuillehouder het destijds verwoordde: "Hiermee zijn uw rechten beter 

gewaarborgd dan in een beleidsplan." 

Dit wordt nu onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 

1995 doet ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West 

met het stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995 — 2005. Tevens is daarmee 

opnieuw actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 

nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 

gebleken. 

Ik verzoek u daarom het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen 

dat het woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. 

Indien het u te ver voert om het woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, 

verzoek ik om aan het gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesluit d.d. 

september 2003 toe te voegen en hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot 

uitgangspunt te maken i.p.v. het verplaatsingsscenario. 

Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 

acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Overigens moet ik daarbij in alle eerlijkheid aantekenen dat ik het idee heb dat ook 

bestemmingsplannen in de praktijk niet altijd nauwkeurig worden toegepast: mijn buren 

hebben onlangs klaarblijkelijk toestemming gekregen om hun ark te vervangen voor een 

exemplaar dat enkele — kostbare — meters langer en breder is. En opeens aanzienlijk dichter 

bij mijn ark ligt. Tot mijn verbazing, want dit leek mij in strijd met het vigerende 

bestemmingsplan. 

Tot slot: net als ieder ander wil ik hier graag een toekomst opbouwen, met vertrouwen in de 

Zienswijze/bezwaar 3 van 4 



overheid en in de gemeente, en zekerheid over mijn huis. Het zou de gemeente sieren als 

bestaande rechten zouden worden gewaarborgd en versterkt, niet uitgehold. 

Graag behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend 

Zienswijze/bezwaar 4 van 4 
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Amsterdam, 20 	mci 2018. 
5-  lM,•( 

14, Gemeente 
A,mrtnrdam 

Gemeenteraad Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

Postbus 2758  

woo CT  Amsterdam 

t.a.v. drs M. Zwaagrnan 

- 7 JUNI 2018' 

Ontvangen 

Crikki"relrf 
Betreft: zienswijz bestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West. Dit ontwerpbestemmingsplan 

betekent op de volgende punten een verslechtering ten opzichte van het vigerend 
bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). Op de onderstaande onderdelen maak 

ik dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Transformatie bestaande vergunningen 

Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "Indien voor het bouwen of 

gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 

voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 

verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 

verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 
gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 

onderdelen a, c of d is verleend." 

Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 
201406744/1/A1 d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 
zaaksgebonden vergunning is. 

Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en 
dus zaaksgebonden zijn, zal het niet langer noodzakelijk zijn om een nieuwe vergunning aan 

te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De voormalige ligplaatsvergunning, nu 

zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de woonboot overdraagbaar. 

ik verzoek u dit helderte verwoorden in de inleiding/toelichting en, waar nodig, ook te 

verwerken in de voorschriften. 
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ia :Le Bestemmingsomschrijving woonschepen 
Met deze bestemmingsomschrijving  wordt het onmogelijk gemaakt om een woonark te 

vervangen door een woonschip. Echter een, goed onderhouden, (van origine varend) 

woonschip is een even fraaie aanwinst op het water als een goed onderhouden woonark. 

Ik verzoek u de mogelijkheden van de woonbootbewoners niet nodeloos te beperken 

en vervanging van een woonark door een woonschip mogelijk te maken in dit 

ontwerpbestemmingsplan. 

Bouwregels woonarken en woonvaartuigen 
In het vigerend bestemmingsplan Oud West zijn geen maten voor woonschepen opgenomen. 
In het ontwerpbesternmingsplan Oud West 2018 zijn die wel opgenomen en gebaseerd op het 

woonbotenbeleid Oud West 1995. Deze maten zijn 15 meter x 5 meter x 2,50 meter. 

Dit is een fikse beperking ten opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan. 
Stedelijk wordt inmiddels een norm gehanteerd van 20 meter lengte. Uit oogpunt van 

rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad gewenst. 

4 Ik verzoek u dan ook de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan te 

passen aan de stedelijke norm. 
4 Aangezien u in het voorontwerp een maatvoering van zo x 5 heeft gepubliceerd hier 

geen enkele tegen reactie op is geweest en toch zonder enige participatie de 

maatvoering terug heeft gebracht naar 15 x 5m. Hier is veel tegenspraak op geweest 

van de woonbootbewoners en na verplichte evaluatie bleek dat er geen onderzoek is 
geweest over wat de gevolgen hier van zijn en kon de beslissing niet worden 

onderbouwd. 
Enkele gevolgen van dit beleid is dat grotere woonarken straks moeten verkleinen dit 

betekend waardeverlies en tevens zal dit ervoor zorgen voor achteruit gang op zicht 

en visie op het water aangezien niemand zijn ark gaat vervangen of vernieuwen voor 

een kleinere ark u houd hiermee dus vernieuwing tegen. 

4 	tevens gaan er dan grotere ruimtes tussen de arken ontstaan 
wat veel overlast zal betekenen van pleziervaartuigen die tussen de arken gaan 

aanmeren. Overlast die nu door het toenemende aantal 

pleziervaartuigen/bedrijfsvaartuigen al enorm heeft toegenomen maar waar niet de 

capaciteit voor is om te handhaven. 

Vervolgens wil ik u wijzen op de wet verduidelijking van woonboten een wet die 

verziet dat binnen de gemeente Amsterdam voor alle drijvende woonarken in alle 

stadsdelen op dezelfde wijze plaats vind. Met in het vooruitzicht van het centraal gaan 

is Stadsdeel west het enige stadsdeel met aparte maatvoering wat wederom een 
afbraak aan de verduidelijking is. 

Een andere beperking t.o.v. het vigerend bestemmingsplan Oud West is de introductie van 
een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en achterzijden van drijvende 
bouwwerken. Op veel plaatsen in Nieuw West liggen de woonschepen dichter op elkaar dan 2 

meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit elkaar te leggen. Onder 18.2.2.b is 

opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij 

vervanging. Echter hier is niet expliciet vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. 



Indien u blijft verlangen dat bij verkoop van woonboten een nieuwe vergunning dient te 

worden aangevraagd, wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Het is de 

ervaring van woonbootbewoners dat medewerkers van de afdeling Vergunningen de regels 

veelal letterlijk toepassen. Met het opnemen van de maten uit het woonbotenbeleid Oud 

West 1995 dreigen vergunningaanvragen van grotere woonboten en/of woonboten die 

dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor deze woonboten slecht 

verkoopbaar worden. 

Zolang dit niet helder is geregeld in de overgangsbepalingen dreigt onduidelijkheid en 
willekeur bij de vergunningverlening met waardevermindering van de woonboten tot gevolg. 

Het is in het belang van de stad en van de bewoners dat hier geen misverstanden over kunnen 

ontstaan. 

Ik verzoek u daarom in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die 
afwijken van de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn 

toegestaan bij wisseling van eigenaar. 

Toelichting 4.5.1 Woonbotenbeleid Oud West 
Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in Oud 

West uit 1995 verlengd. In de toelichting geeft u aan dat die beleid uit 1995 als onderliggend 

beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. 
Het woonbotenbeleid van Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing 

van woonboten in Oud West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid 
getoetst aan de praktijk, niet uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 

16 december 2003 omgezet in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium 
van 2 meter tussenruimte tussen woonboten losgelaten. Vervolgens is dit woonbotenbeleid in 

dialoog met de woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar tevredenheid van zowel 
het stadsdeel als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend bestemmingsplan. 
Zoals de portefeuillehouder het destijds verwoordde: "Hiermee zijn uw rechten beter 

gewaarborgd dan in een beleidsplan." 

Dit wordt nu onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 

1995 doet ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West 

met het stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995— 2005. Tevens is daarmee 
opnieuw actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 

nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 
gebleken. 

4 Ik verzoek u daarom het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen 
dat het woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. 

4 Indien het u te ver voert om het woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, 

verzoek ik om aan het gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesluit d.d. 16 
september 2003 toe te voegen en hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot 
uitgangspunt te maken i.p.v. het verplaatsingsscenario. 



Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 
acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend, 
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Amsterdam, 7 mei 2018. 

 

Gerneente 
X Arrolt*rdam 

Gemeenteraad Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758  
WOO CT  Amsterdam 
t.a.v. drs M. Zwaagnnan 

X 	- 6  JUNI  Mr  

 

Ontvangen 

Betreft: zienswijze bestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West. Dit ontwerpbestemmingsplan 
betekent op de volgende punten een verslechtering ten opzichte van het vigerend 
bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). Op de onderstaande onderdelen maak 
ik dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Transformatie bestaande vergunningen 
Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "Indien voor het bouwen of 
gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 
voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 
verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 
gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 
onderdelen a, c of d is verleend." 
Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 
2014.06740/Ai d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 
zaaksgebonden vergunning is. 
Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en 
dus zaaksgebonden zijn, zal het niet langer noodzakelijk zijn om een nieuwe vergunning aan 
te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De voormalige ligplaatsvergunning, nu 
zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de woonboot overdraagbaar. 

Ik verzoek u dit helder te verwoorden in de inleiding/toelichting en, waar nodig, ook te 
verwerken in de voorschriften. 

arents002
Getypte tekst
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18.1.e Bestemmingsomschrijving woonschepen 
Met deze bestemmingsomschrijving wordt het onmogelijk gemaakt om een woonark te 
vervangen door een woonschip. Echter een, goed onderhouden, (van origine varend) 
woonschip is een even fraaie aanwinst op het water als een goed onderhouden woonark. 

ik verzoek u de mogelijkheden van de woonbootbewoners niet nodeloos te beperken 
en vervanging van een woonark door een woonschip mogelijk te maken in dit 
ontwerpbestennnningsplan. 

18.2.2 Bouwregels woonarken en woonvaartuigen 
In het vigerend bestemmingsplan Oud West zijn geen maten voor woonschepen opgenomen. 
In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 zijn die wel opgenomen en gebaseerd op het 
woonbotenbeleid Oud West 1995. Deze maten zijn 15 meter x 5 meter x 2,50 meter. 
Dit is een fikse beperking ten opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan. 
Stedelijk wordt inmiddels een norm gehanteerd van zo meter lengte. Uit oogpunt van 
rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad gewenst. 

4 Ik verzoek u dan ook de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan te 
passen aan de stedelijke norm. 

Een andere beperking t.o.v. het vigerend bestemmingsplan Oud West is de introductie van 
een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en achterzijden van drijvende 
bouwwerken. Op veel plaatsen in Nieuw West liggen de woonschepen dichter op elkaar dan 2 

meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit elkaar te leggen. Onder 18.2.2.b is 
opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij 
vervanging. Echter hier is niet expliciet vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. 
Indien u blijft verlangen dat bij verkoop van woonboten een nieuwe vergunning dient te 
worden aangevraagd, wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Het is de 
ervaring van woonbootbewoners dat medewerkers van de afdeling Vergunningen de regels 
veelal letterlijk toepassen. Met het opnemen van de maten uit het woonbotenbeleid Oud 
West 1995 dreigen vergunningaanvragen van grotere woonboten en/of woonboten die 
dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor deze woonboten slecht 
verkoopbaar worden. 
Zolang dit niet helder is geregeld in de overgangsbepalingen dreigt onduidelijkheid en 
willekeur bij de vergunningverlening met waardevermindering van de woonboten tot gevolg. 
Het is in het belang van de stad en van de bewoners dat hier geen misverstanden over kunnen 
ontstaan. 

Ik verzoek u daarom in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die 
afwijken van de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn 
toegestaan bij wisseling van eigenaar. 

Toelichting 4.5.1 Woonbotenbeleid Oud West 
Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in Oud 
West uit 1995 verlengd. In de toelichting geeft u aan dat die beleid uit 1995 als onderliggend 
beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. 
Het woonbotenbeleid van Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing 
van woonboten in Oud West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid 
getoetst aan de praktijk, niet uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 



16 december 2003 omgezet in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium 
van 2 meter tussenruimte tussen woonboten losgelaten. Vervolgens is dit woonbotenbeleid in 
dialoog met de woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar tevredenheid van zowel 
het stadsdeel als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend bestemmingsplan. 
Zoals de portefeuillehouder het destijds verwoordde: "Hiermee zijn uw rechten beter 
gewaarborgd dan in een beleidsplan." 
Dit wordt nu onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 
1995 doet ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West 
met het stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995— 2005. Tevens is daarmee 
opnieuw actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 
nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 
gebleken. 

4 Ik verzoek u daarom het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen 
dat het woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. 
Indien het u te ver voert om het woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, 
verzoek ik om aan het gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesluit d.d. 
september 2003 toe te voegen en hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot 
uitgangspunt te maken i.p.v. het verplaatsingsscenario. 

Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 
acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend, 
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Amsterdam, 20 mei 2018. 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X 	2 3 MEI 2018 

Gemeenteraad Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
l000  CT  Amsterdam 
t.a.v. drs M. Zwaagnnan 

Ontvangen 

 

  

Betreft: zienswijze bestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West. Dit ontwerpbestemmingsplan 
betekent op de volgende punten een verslechtering ten opzichte van het vigerend 
bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). Op de onderstaande onderdelen maak 
ik dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Transformatie bestaande vergunningen 
Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "Indien voor het bouwen of 
gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 
voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 
verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 
gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 
onderdelen a, c of d is verleend." 
Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 
201.06744/1/M. d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 
zaaksgebonden vergunning is. 
Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en 
dus zaaksgebonden zijn, zal het niet langer noodzakelijk zijn om een nieuwe vergunning aan 
te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De voormalige ligplaatsvergunning, nu 
zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de woonboot overdraagbaar. 

Ik verzoek u dit helder te verwoorden in de inleiding/toelichting en, waar nodig, ook te 
verwerken in de voorschriften. 
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18.2.2 Bouwregels woonarken en woonvaartuigen 
in het vigerend bestemmingsplan Oud West zijn geen maten voor woonschepen opgenomen. 
In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 zijn die wel opgenomen en gebaseerd op het 
woonbotenbeleid Oud West 1995. Deze maten zijn 15 meter x 5 meter x 2,50 meter. 
Dit is een fikse beperking ten opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan. 
Stedelijk wordt inmiddels een norm gehanteerd van 20 meter lengte. Uit oogpunt van 
rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad gewenst. 

3 Ik verzoek u dan ook de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan te 
passen aan de stedelijke norm. 

Een andere beperking t.o.v. het vigerend bestemmingsplan Oud West is de introductie van 
een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en achterzijden van drijvende 
bouwwerken. Op veel plaatsen in Nieuw West liggen de woonschepen dichter op elkaar dan 2 
meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit elkaar te leggen. Onder 18.2.2.b is 
opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij 
vervanging. Echter hier is niet expliciet vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. 
Indien u blijft verlangen dat bij verkoop van woonboten een nieuwe vergunning dient te 
worden aangevraagd, wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Het is de 
ervaring van woonbootbewoners dat medewerkers van de afdeling Vergunningen de regels 
veelal letterlijk toepassen. Met het opnemen van de maten uit het woonbotenbeleid Oud 
West 1995 dreigen vergunningaanvragen van grotere woonboten en/of woonboten die 
dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor deze woonboten slecht 
verkoopbaar worden. 
Zolang dit niet helder is geregeld in de overgangsbepalingen dreigt onduidelijkheid en 
willekeur bij de vergunningverlening met waardevermindering van de woonboten tot gevolg. 
Het is in het belang van de stad en van de bewoners dat hier geen misverstanden over kunnen 
ontstaan. 

Ik verzoek u daarom in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die 
afwijken van de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn 
toegestaan bij wisseling van eigenaar. 

Toelichting 4.5.1 Woonbotenbeleid Oud West 
Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in Oud 
West uit 1995 verlengd. In de toelichting geeft u aan dat die beleid uit 1995 als onderliggend 
beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. 
Het woonbotenbeleid van Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing 
van woonboten in Oud West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid 
getoetst aan de praktijk, niet uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 
16 december 2003 omgezet in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium 
van 2 meter tussenruimte tussen woonboten losgelaten. (bijlage). Vervolgens is dit 
woonbotenbeleid in dialoog met de woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar 
tevredenheid van zowel het stadsdeel als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend 
bestemmingsplan. 
Zoals de portefeuillehouder het destijds verwoordde: "Hiermee zijn uw rechten beter 
gewaarborgd dan in een beleidsplan." 
Dit wordt nu onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 
1995 doet ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West 
met het stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995— 2005. Tevens is daarmee 
opnieuw actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 



nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 
gebleken. 

4  Ik verzoek u daarom het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen 
dat het woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. 
Indien het u te ver voert om het woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, 
verzoek ik om aan het gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesluit d.d. 
september 2003 toe te voegen en hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot 
uitgangspunt te maken i.p.v. het verplaatsingsscenario.  
NB  bij een recent gesprek met de portefeuillehouder van Oud West over dit 
onderwerp constateerde hij dat het DB niet op de hoogte was van het besluit uit 2003 
en hij dat anders had laten meenemen in besluit 1563. 

Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 
acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend 



 

STADSDEEL 

OUD -WEST 
RAADSVOORDRACHT EN RAADSBESLUIT 

Onderwerp jWoonbotenbeleid 
Programma I Stedelijke ontwikkeling 

Gevraagde beslissing: 
1. In te stemmen met uitvoering van het knelpuntenscenario 
2. In te stemmen met loslaten van beleidscriterium van 2 meter ruimte tussen woonboten, zoals geformuleerd 

in woonbotenbeleid 1995 

1. Inleiding 
In kaart is gebracht wat de uitvoering van het woonbotenbeleid 1995 met zich mee brengt aan verschuivingen 
en verplaatsingen van woonboten. Twee scenario's van mogelijke aanpakken zijn onderscheiden. Afhankelijk 
van keuze scenario vindt bijstelling van beleid plaats De voorkeur van het DB gaat uit naar uitvoeren van het 
knelpuntenscenario. 

2. Meetbaar effect 
Het knelpuntenscenario gaat uit van verplaatsen van 10 woonboten en het verschuiven van twintig 
woonboten. 

3 Argumenten 

	

1.1. 	De »west evidente knelpunten wat hetrO liggingutnwoontoten worden met dit scenario opgelost 
Keuze voor knelpuntenscenario is ingegeven door praktische haalbaarheid zowel financieel, 

organisatorisch als maatschappelijk 

	

1.2. 	De maatschappelijke en financiëk kosten urn wplaatsirzgvan  'cambial  conform ha woontaenteleid uit 1995 zzjn te 
groot in zerhouding tot de opbrengsten 
Bijstelling van het woonbotenbeleid 1995 door loslaten van de norm '2-meter tussenruimte' is nodig 
vanwege omvang van de operatie. 

4. Kanttekeningen 
Voor de uitvoering van het knelpuntenscenario is geen geld gereserveerd. Eerder gereserveerde middelen zijn 
vrijgevallen. 

5. Kosten, baten en dekking 
Knelpuntenscenario op 75.000 euro 
Dekking: meenemen bij bespreking over voorjaarsnota 2004 

6. Uitvoering 
Na toekenning van het gevraagde budget wordt gestart met uitvoering van het scenario, toekenning van 
huisnummers en worden woonbootbewoners geïnformeerd over de aanpassingen in het beleid. 

Planning: 
Start uitvoering is gepland medio 2004. 



Verantwoordelijke: 
Kees van den Brink 

Communicatie: 
Met de bewoners van boten die in het knelpuntenscenario voor verplaatsing of verschuiving in aanmerking 
komen wordt individueel contact gezocht. 
Op de website van Oud West wordt kenbaarheid gegeven aan het besluit 

Participatie: 
Geen 

Inspraak: 
Geen 

BLVC: 
Geen 

Evaluatie / Controle: 
Eind 2004 wordt de stand opgemaakt ten aanzien van vorderingen in de uitvoering 

De stadsdeelraad van Oud West, 

Aldus besloten d.d. 16 december 2003 

( 

jeliOragelkerken 	 3MaUreaU 
Gnffier ai 	 Sdsdeelvoorzitter 



vv.)  
STADSDEEL 

OU.D'•WEST 

Aan 	Raadscommissie 
Van 	: Dagelijks Bestuur 
Afdeling : 
Toestel 
Datum 	11 november 2003 
Betreft 	Aanvullende notitie woonboten 

1. Aanleiding 

In maart van dit jaar bent u schriftelijk geïnformeerd over de uitvoering van het woonbotenbeleid in het 
stadsdeel. Deze notitie is als bijlage bijgevoegd. 
U bent toen op de hoogte gebracht van de uitvoering van het beleid, waarin handhaving een centrale rol speelt. 
We hebben erop gewezen dat - na aanvankelijke problemen- de tijd was aangebroken om voortvarend te kunnen 
werken aan het realiseren van de gewenste situatie. 

In die gewenste situatie liggen alle woonboten op de goede plek, hebben ze een aansluiting op het riool, hebben 
ze een uniek huisnummers, beschikken boten over een geldige vergunning en wordt er ook gecontroleerd dat bij 
vervanging van boten de buitenmaten niet overschreden worden, zijn de rakken opgedeeld in ligplaatsen en 
worden wrakken regelmatig opgeruimd. 

Tot een discussie in uw raadscommissie is het echter niet gekomen. In plaats daarvan heeft de portefeuillehouder 
u enige bedenktijd gevraagd om nog eens goed op een rij te zetten wat het realiseren van de gewenste situatie — 
en dan gaat het met name op het keurig in het rak leggen van boten- aan capaciteit en middelen vergt en of we 
dit met elkaar wel moeten willen. Met andere woorden: is het sop de kool wel waard? De portefeuillehouder 
heeft u toen ook gezegd dat hij liever niet meer kades beschikbaar wil stellen. 

Deze notitie wil u in staat stellen die afweging te maken. In de notitie zijn de normen uit het beleid op de praktijk 
gelegd en dat biedt inzicht in wat uitvoering van het beleid in de praktijk betekent. 
Twee scenario's worden geschetst. Een beleidsscenario waarbij alle boten op de goede plek komen te liggen en 
alle knelpunten die het gevolg zijn van het doorvoeren van dit scenario, zijn opgelost. En een knelpuntenscenario 
waarbij op basis van de huidige situatie gekeken is, welke evidente knelpunten er bestaan. Voor deze knelpunten 
zijn oplossingen bedacht. Een inschatting van de voor- en nadelen alsmede van de kosten van beide scenario's 
treft u eveneens aan. 
Afhankelijk van de uitkomsten van deze heroverwegingen zal het woonbotenbeleid uit 1995 worden 
geactualiseerd. In deze notitie wordt niet ingegaan op handhavingsvraagstukken. Hieraan wordt aandacht besteed 
in de nota integrale handhaving die voorjaar 2004 gereedkomt. 

Voorts wil het DB de gelegenheid aangrijpen u ook over enkele andere punten te informeren. 

2. Herijking beleid 

Beschrijving situatie  
Eerder dit jaar heeft het DB u aan de hand van een aantal aannames een overzicht gegeven van rakken waar zich 



• • meter, oreeate max. J meter, noogte max. 	111CLCL realai wei.Lclovi1/4.61-1 11.1, 	 • 

bruggen en de afstand tussen de brug en het eerste woonschip bedraagt 10 meter. In het beleid is voor de Da 
Costagracht een uitzondering gemaakt, hier wordt geen uitbreiding toegestaan. Om eenduidige en transparante 
regelgeving te b`evcirderen, 	deze notitie aangenomen dat aan deze uitzonderingspositie van de Da 
Costagracht een einde komt. 

2.1. 	Beleidsscenario 

Confrontatie beleid en praktijk 
Leggen we het beleidsscenario op de praktijk dan blijkt dat: 
• in de wateren van het stadsdeel 163 boten liggen 
• een volledig doorvoeren van genoemde beleidsuitgangspunten zou leiden tot een verschuiving van 112—

boten. Hier betreft het een verschuiving tussen de 1-10 meter. 
• 10 woonboten verplaatst moeten worden. Voor die boten is dan geen plek meer in het rak waar ze nu liggen. 

Dit komt omdat afstanden tussen boten te klein zijn, in de berekening rekening is gehouden met de 
mogelijkheid tot uitbreiden voor boten minder dan 15 meter, en voor boten> 15 meter een ligplaats van 20 
meter is aangehouden. Door deze verschuivingen komen de boten dan 'om de hoek te liggen' of te dicht bij 
de brug. Hierbij zijn de knelpunten in de Da Costagracht meegerekend. 

Scenario 1 bestaat dus uit het verschuiven van 112 woonboten en het verplaatsen van 10 woonboten. 

Voordelen van het beleidsscenario 
• in het beleid toegestane uitbreidingen (tot 15 meter) zijn in de praktijk ook mogelijk (zonder nieuwe kades) 
• het wordt mogelijk uit te gaan van ligplaatsen in plaats van boten en ligplaatsen zijn in het bestemmingsplan 

vast te leggen. 
• er ontstaat meer ruimte tussen boten, waardoor het zicht op het water toeneemt en ook belangrijke 

zichtlijnen hersteld worden 
• boten liggen op de goede pek voor aansluitingen op het riool (deze wenselijkheid is eerder vastgesteld) 
• herinrichting van de openbare ruimte (losse draden, palen en dergelijke) kan plaatsvinden 
• Oplossing van de 10 knelpunten kan plaatsvinden zonder nieuwe kades beschikbaar te hoeven stellen Ook 

de eerder aangewezen nieuwe kade Jacob van Lennepkanaal. (tussen de Nicolaas Beetstraat en de Jan Pieter 
Hei jestraat rak G12) hoeft niet beschikbaar te worden gesteld 

• voor die 10 knelpunten is in vrijwel alle situaties een oplossing te vinden in hetzelfde rak. Een aantal mensen 
wil ook mee werken. 

• een aantal knelpunten in het beleidsscenario komt overeen met knelpunten in de bestaande situatie. Dit zijn 
dan boten waar iets zou moeten gebeuren en waarvan mensen soms ook weten dat zij hier weg moeten (bijv. 
nieuwe fietsersbrug) 

Nadelen van het beleidsscenario  
• het is een grote operatic met ingrijpende gevolgen voor openbare ruimte (toegang, loopplanken, beleid 

rekent niet met tuintjes, vlotten en dergelijke), 
• het legt een groot beslag op capaciteit van de organisatie en hoge financiële kosten 
• het roept mogelijk maatschappelijke weerstand op. 

Een keuze voor dit scenario zou betekenen dat de huidige situatie wordt aangepast aan het beleid. De 
beleidsnota uit 1995 hoeft niet te worden geactualiseerd. Na verschuiving en verplaatsing zijn de definitieve 
ligplaatsen bekend met het oog op toekennen huisnummer en rioolaansluitingen. 

2.2. 	Knelpuntenscenario  

Dit scenario is gebaseerd op het oplossen van evidente knelpunten die zich nu voordoen. Evident is: te dicht bij 
de brug, op de  hock  liggen, in de bocht). Dicht op elkaar liggen is geen criterium. In dat geval blijken er zich 10 
knelpunten voor te doen. Deze boten dienen te worden verplaatst. Deels zijn deze knelpunten hetzelfde als in 
het beleidsscenario. 



Voordelen van het knelpuntenscenario  
• evidente knelpunten worden opgelost 

een aantal bewoners wil meewerken 
• zichtlijnen worden op een aantal plekken hersteld 
• het is een Minder omvangrijke en minder kostbare klus 
Nadelen van dit scenario  
• het beleid wordt niet uitgevoerd. 
• we hebben jarenlang de huidige situatie getolereerd en gaan nu alleen enkele knelpunten oplossen 
• we hebben geen middelen voor oplossen knelpunten gereserveerd 

Een keuze voor dit knelpuntenscenario zou betekenen dat het beleid wordt aangepast aan de huidige situatie. De 
beleidsnota woonboten 1995 wordt in deze zin bijgesteld. De huidige situatie is maatgevend voor de definitieve 
ligplaatsen met het oog op toekennen huisnummer, rioolaansluitingen. 

2.3. 	Financiële gevolgen van beide scenario's 

In de huidige situatie is er geen geld op de begroting voor 2004 uitgetrokken voor woonbotenbeleid. Dit zou 
betekenen dat hiervoor een voorziening moet worden getroffen. 
Voor verschuiving is gerekend met 1250 euro per boot en voor verplaatsen 5000 euro per boot. 

De totale kosten van het beleidsscenario bedragen 190.000 euro 

De totale kosten van het knelpuntenscenario bedragen 75.000 euro 

2.4. Voorkeur Dagelijks Bestuur 

De voorkeur van het DB gaat uit naar het knelpuntenscenario, op grond van afweging van kosten van beide 
scenario's. Voor dekking van deze kosten ad 75.000 euro wordt voorgesteld dit mee te nemen bij de 
voorjaarsnota 2004. 

3. Lozingenbesluit 

Het lo.zingenbeshrit buirhoudeijjk aftahvater verbiedt vanaf 1998 dat woonboten nog lozen op het oppervlaktewater. 
DWR als kwaliteitsbeheerder is verantwoordelijk toezichthouder. De dienst gaat vanaf volgend jaar handhaven. 
In stadsdeel Oud West zijn 6 boten op het riool aangesloten. De stadsdelen krijgen pas met het lozingenbesluit te 
maken op het moment dat burgers vragen om op het riool te mogen worden aangesloten. De stadsdelen hebben 
een zorgplicht voor riolering. 
Eerder is gesteld dat voor uitvoering van het lozingenbesluit, we het wenselijk vinden dat boten op de goede plek 
liggen. Op het moment dat daar aan vast wordt gehouden, zullen we daar in 2004 voortvarend een start mee 
moeten maken. 

4. Huisnummers 

Het lozingenbesluit bepaalt ook dat een uniek huisnummer moeten hebben. Met het oog op de wet bescherming 
persoonsgegevens moet dit op een manier waarbij het voor derden niet traceerbaar is dat het hier om woonboten 
gaat. Een cw' toevoegen aan het adres is bijvoorbeeld om die reden niet toe gestaan. 
In Oud-West kiezen we ervoor om voor woonboten door te nummeren in de hoge cijfers. Dus in het geval 
huisnummers tot in de 300 lopen zouden we voor boten vanaf 400 kunnen beginnen. En in het geval 200 dan bij 
300. Op deze manier is het niet zonder meer duidelijk dat het hier om woonboten gaat. 
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Amsterdam, 7 mei 2018. 

X Gemeente 
x Amsterdam 
X 	2 3 MEI 2018 

Gemeenteraad Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1.000  CT  Amsterdam 
t.a.v. drs M. Zwaagman 

Ontvangen 

j72e-1 

. 7;1' 

Betreft: zienswijze bestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West. Dit ontwerpbestemmingsplan 
betekent op de volgende punten een verslechtering ten opzichte van het vigerend 
bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). Op de onderstaande onderdelen maak 
ik dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Transformatie bestaande vergunningen 
Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "Indien voor het bouwen of 
gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 
voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 
verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 
gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 
onderdelen a, c of d is verleend." 
Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 
201406744/1/A1 d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 
zaaksgebonden vergunning is. 
Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en 
dus zaaksgebonden zijn, zal het niet langer noodzakelijk zijn om een nieuwe vergunning aan 
te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De voormalige ligplaatsvergunning, nu 
zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de woonboot overdraagbaar. 

Ik verzoek u dit helder te verwoorden in de inleiding/toelichting en, waar nodig, ook te 
verwerken in de voorschriften. 

arents002
Getypte tekst
87



18.1.e Bestemmingsomschrijving woonschepen 
Met deze bestemmingsomschrijving wordt het onmogelijk gemaakt om een woonark te 
vervangen door een woonschip. Echter een, goed onderhouden, (van origine varend) 

woonschip is een even fraaie aanwinst op het water als een goed onderhouden woonark. 

4 Ik verzoek u de mogelijkheden van de woonbootbewoners niet nodeloos te beperken 

en vervanging van een woonark door een woonschip mogelijk te maken in dit 

ontwerpbestemmingsplan. 

18.2.2 Bouwregels woonarken en woonvaartuigen 
In het vigerend bestemmingsplan Oud West zijn geen maten voor woonschepen opgenomen. 
In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 zijn die wel opgenomen en gebaseerd op het 

woonbotenbeleid Oud West 1995. Deze maten zijn 15 meter x 5 meter x 2,50 meter. 
Dit is een fikse beperking ten opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan. 

Stedelijk wordt inmiddels een norm gehanteerd van zo meter lengte. Uit oogpunt van 
rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad gewenst. 

Ik verzoek u dan ook de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan te 

passen aan de stedelijke norm. 

Een andere beperking t.o.v. het vigerend bestemmingsplan Oud West is de introductie van 

een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en achterzijden van drijvende 

bouwwerken. Op veel plaatsen in Nieuw West liggen de woonschepen dichter op elkaar dan 2 

meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit elkaar te leggen. Onder 18.2.2.b is 

opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij 
vervanging. Echter hier is niet expliciet vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. 
Indien u blijft verlangen dat bij verkoop van woonboten een nieuwe vergunning dient te 

worden aangevraagd, wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Het is de 
ervaring van woonbootbewoners dat medewerkers van de afdeling Vergunningen de regels 

veelal letterlijk toepassen. Met het opnemen van de maten uit het woonbotenbeleid Oud 
West 1995 dreigen vergunningaanvragen van grotere woonboten en/of woonboten die 

dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor deze woonboten slecht 

verkoopbaar worden. 
Zolang dit niet helder is geregeld in de overgangsbepalingen dreigt onduidelijkheid en 
willekeur bij de vergunningverlening met waardevermindering van de woonboten tot gevolg. 

Het is in het belang van de stad en van de bewoners dat hier geen misverstanden over kunnen 

ontstaan. 

4 Ik verzoek u daarom in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die 

afwijken van de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn 

toegestaan bij wisseling van eigenaar. 

Toelichting 4.5.1 Woon botenbeleid Oud West 
Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in Oud 
West uit 1995 verlengd. In de toelichting geeft u aan dat die beleid uit 1995 als onderliggend 

beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. 
Het woonbotenbeleid van Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing 

van woonboten in Oud West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid 
getoetst aan de praktijk, niet uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 



3_6 december 2003 omgezet in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium 
van 2 meter tussenruimte tussen woonboten losgelaten. Vervolgens is dit woonbotenbeleid in 
dialoog met de woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar tevredenheid van zowel 
het stadsdeel als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend bestemmingsplan. 
Zoals de portefeuillehouder het destijds verwoordde: "Hiermee zijn uw rechten beter 
gewaarborgd dan in een beleidsplan." 
Dit wordt nu onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 
1995 doet ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West 
met het stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995 — 2005. Tevens is daarmee 
opnieuw actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 
nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 
gebleken. 

ik verzoek u daarom het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen 
dat het woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. 
Indien het u te ver voert om het woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, 
verzoek ik om aan het gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesluit d.d. 16 
september 2003 toe te voegen en hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot 
uitgangspunt te maken i.p.v. het verplaatsingsscenario. 

Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 
acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij he en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend, 
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Gemeente 
Amsterdam 44. 	- 

X 	18 JUNI 2018 

Ontvangen 
Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 

acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend, 

arents002
Getypte tekst
88
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Amsterdam, 20 mei 2018. 

Gemeenteraad Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

Postbus 275.8  

woo CT  Amsterdam 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

'At Gemeente 
X Amsterdam 

'4 	1 4 JUNI 2018 

Ontvangen 

Betreft: zienswijze bestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West. Dit ontwerpbestemmingsplan 

betekent op de volgende punten een verslechtering ten opzichte van het vigerend 
bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). Op de onderstaande onderdelen maak 

ik dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Transformatie bestaande vergunningen 

Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "lndien voor het bouwen of 

gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 

voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 

verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 

verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 

gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 
onderdelen a, c of d is verleend." 

Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 
201406744/2/A1 d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 
zaaksgebonden vergunning is. 

Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en 

dus zaaksgebonden zijn, zal het niet langer noodzakelijk zijn om een nieuwe vergunning aan 

te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De voormalige ligplaatsvergunning, nu 

zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de woonboot overdraagbaar. 

Ik verzoek u dit helder te verwoorden in de inleiding/toelichting en, waar nodig, ook te 
verwerken in de voorschriften. 

arents002
Getypte tekst
89



18.1.e Bestemmingsomschrijving  woonschepen 
Met deze bestemmingsomschrijving wordt het onmogelijk gemaakt om een woonark te 

vervangen door een woonschip. Echter een, goed onderhouden, (van origine varend) 

woonschip is een even fraaie aanwinst op het water als een goed onderhouden woonark. 

Ik verzoek u de mogelijkheden van de woonbootbewoners niet nodeloos te beperken 

en vervanging van een woonark door een woonschip mogelijk te maken in dit 

ontwerpbestemmingsplan. 

18.2.2 Bouwregels woonarken en woonvaartuigen 
In het vigerend bestemmingsplan Oud West zijn geen maten voor woonschepen opgenomen. 
In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 zijn die wel opgenomen en gebaseerd op het 

woonbotenbeleid Oud West 1995. Deze maten zijn 15 meter x 5 meter x 2,50 meter. 

Dit is een fikse beperking ten opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan. 
Stedelijk wordt inmiddels een norm gehanteerd van 20 meter lengte. Uit oogpunt van 

rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad gewenst. 

Ik verzoek u dan ook de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan te 

passen aan de stedelijke norm. 
—) Aangezien u in het voorontwerp een maatvoering van 20 x 5 heeft gepubliceerd hier 

geen enkele tegen reactie op is geweest en toch zonder enige participatie de 

maatvoering terug heeft gebracht naar 15 x 5m. Hier is veel tegenspraak op geweest 

van de woonbootbewoners en na verplichte evaluatie bleek dat er geen onderzoek is 

geweest over wat de gevolgen hier van zijn en kon de beslissing niet worden 

onderbouwd. 
Enkele gevolgen van dit beleid is dat grotere woonarken straks moeten verkleinen dit 

betekend waardeverlies en tevens zal dit ervoor zorgen voor achteruit gang op zicht 

en visie op het water aangezien niemand zijn ark gaat vervangen of vernieuwen voor 

een kleinere ark u houd hiermee dus vernieuwing tegen. 

—} 	tevens gaan er dan grotere ruimtes tussen de arken ontstaan 
wat veel overlast zal betekenen van pleziervaartuigen die tussen de arken gaan 

aanmeren. Overlast die nu door het toenemende aantal 

pleziervaartuigen/bedrijfsvaartuigen al enorm heeft toegenomen maar waar niet de 

capaciteit voor is om te handhaven. 

Vervolgens wil ik u wijzen op de wet verduidelijking van woonboten een wet die 

verziet dat binnen de gemeente Amsterdam voor alle drijvende woonarken in alle 
stadsdelen op dezelfde wijze plaats vind. Met in het vooruitzicht van het centraal gaan 
is Stadsdeel west het enige stadsdeel met aparte maatvoering wat wederom een 

afbraak aan de verduidelijking is. 

Een andere beperking t.o.v. het vigerend bestemmingsplan Oud West is de introductie van 

een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en achterzijden van drijvende 

bouwwerken. Op veel plaatsen in Nieuw West liggen de woonschepen dichter op elkaar dan 2 

meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit elkaar te leggen. Onder 18.2.2.b is 

opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij 
vervanging. Echter hier is niet expliciet vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. 



Indien u blijft verlangen dat bij verkoop van woonboten een nieuwe vergunning dient te 

worden aangevraagd, wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Het is de 

ervaring van woonbootbewoners dat medewerkers van de afdeling Vergunningen de regels 

veelal letterlijk toepassen. Met het opnemen van de maten uit het woonbotenbeleid Oud 

West1995 dreigen vergunningaanvragen van grotere woonboten en/of woonboten die 
dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor deze woonboten slecht 
verkoopbaar worden. 

Zolang dit niet helder is geregeld in de overgangsbepalingen dreigt onduidelijkheid en 
willekeur bij de vergunningverlening met waardevermindering van de woonboten tot gevolg. 

Het is in het belang van de stad en van de bewoners dat hier geen misverstanden over kunnen 

ontstaan. 

Ik verzoek u daarom in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die 

afwijken van de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn 
toegestaan bij wisseling van eigenaar. 

Toelichting 4.5.2 Woonbotenbeleid Oud West 

Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in Oud 

West uit 1995 verlengd. In de toelichting geeft u aan dat die beleid uit 1995 als onderliggend 

beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. 
Het woonbotenbeleid van Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing 

van woonboten in Oud West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid 

getoetst aan de praktijk, niet uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 
16 december 2003 omgezet in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium 

van 2 meter tussenruimte tussen woonboten losgelaten. Vervolgens is dit woonbotenbeleid in 
dialoog met de woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar tevredenheid van zowel 

het stadsdeel als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend bestemmingsplan. 
Zoals de portefeuillehouder het destijds verwoordde: "Hiermee zijn uw rechten beter 

gewaarborgd dan in een beleidsplan." 

Dit wordt nu onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 

1995 doet ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West 

met het stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995— 2005. Tevens is daarmee 
opnieuw actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 

nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 

gebleken. 

Ik verzoek u daarom het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen 
dat het woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. 

4 Indien het u te ver voert om het woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, 

verzoek ik om aan het gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesluit d.d. 16 

september 2003 toe te voegen en hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot 
uitgangspunt te maken i.p.v. het verplaatsingsscenario. 



Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 

acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend, 
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Amsterdam, 20 mei 2018. 

 

X Gemeente 
X Amsterdam 

›t 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Gemeenteraad Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758  
woo CT  Amsterdam 
t.a.v. drs M. Zwaagman 

  

Betreft: zienswijze bestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West. Dit ontwerpbestemmingsplan 
betekent op de volgende punten een verslechtering ten opzichte van het vigerend 
bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). Op de onderstaande onderdelen maak 
ik dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Transformatie bestaande vergunningen 
Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "Indien voor het bouwen of 
gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 
voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 
verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 
gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 
onderdelen a, c of d is verleend." 
Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 
2014°6744/1/A1 d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 
zaaksgebonden vergunning is. 
Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en 
dus zaaksgebonden zijn, zal het niet langer noodzakelijk zijn om een nieuwe vergunning aan 
te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De voormalige ligplaatsvergunning, nu 
zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de woonboot overdraagbaar. 

Ik verzoek u dit helder te verwoorden in de inleiding/toelichting en, waar nodig, ook te 
verwerken in de voorschriften. 
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late Bestemmingsomschrijving woonschepen 
Met deze bestemmingsomschrijving wordt het onmogelijk gemaakt om een woonark te 
vervangen door een woonschip. Echter een, goed onderhouden, (van origine varend) 
woonschip is een even fraaie aanwinst op het water als een goed onderhouden woonark. 

ik verzoek u de mogelijkheden van de woonbootbewoners niet nodeloos te beperken 
en vervanging van een woonark door een woonschip mogelijk te maken in dit 
ontwerpbestemmingsplan. 

18.2.2 Bouwregels woonarken en woonvaartuigen 
In het vigerend bestemmingsplan Oud West zijn geen maten voor woonschepen opgenomen. 
In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 zijn die wel opgenomen en gebaseerd op het 
woonbotenbeleid Oud West 1995. Deze maten zijn 15 meter x 5 meter x 2,50 meter. 
Dit is een fikse beperking ten opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan. 
Stedelijk wordt inmiddels een norm gehanteerd van zo meter lengte. Uit oogpunt van 
rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad gewenst. 

Ik verzoek u dan ook de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan te 
passen aan de stedelijke norm. 
Aangezien u in het voorontwerp een maatvoering van 20 X 5 heeft gepubliceerd hier 
geen enkele tegen reactie op is geweest en toch zonder enige participatie de 
maatvoering terug heeft gebracht naar 15 x 5m. Hier is veel tegenspraak op geweest 
van de woonbootbewoners en na verplichte evaluatie bleek dat er geen onderzoek is 
geweest over wat de gevolgen hier van zijn en kon de beslissing niet worden 
onderbouwd. 

4 Enkele gevolgen van dit beleid is dat grotere woonarken straks moeten verkleinen dit 
betekend waardeverlies en tevens zal dit ervoor zorgen voor achteruit gang op zicht 
en visie op het water aangezien niemand zijn ark gaat vervangen of vernieuwen voor 
een kleinere ark u houd hiermee dus vernieuwing tegen. 

—) 	tevens gaan er dan grotere ruimtes tussen de arken ontstaan 
wat veel overlast zal betekenen van pleziervaartuigen die tussen de arken gaan 
aanmeren. Overlast die nu door het toenemende aantal 
pleziervaartuigen/bedrijfsvaartuigen al enorm heeft toegenomen maar waar niet de 
capaciteit voor is om te handhaven. 

Vervolgens wil ik u wijzen op de wet verduidelijking van woonboten een wet die 
verziet dat binnen de gemeente Amsterdam voor alle drijvende woonarken in alle 
stadsdelen op dezelfde wijze plaats vind. Met in het vooruitzicht van het centraal gaan 
is Stadsdeel west het enige stadsdeel met aparte maatvoering wat wederom een 
afbraak aan de verduidelijking is. 

Een andere beperking t.o.v. het vigerend bestemmingsplan Oud West is de introductie van 
een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en achterzijden van drijvende 
bouwwerken. op veel plaatsen in Nieuw West liggen de woonschepen dichter op elkaar dan 2 
meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit elkaar te leggen. Onder 18.2.2.b is 
opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij 
vervanging. Echter hier is niet expliciet vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. 



Indien u blijft verlangen dat bij verkoop van woonboten een nieuwe vergunning dient te 
worden aangevraagd, wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Het is de 
ervaring van woonbootbewoners dat medewerkers van de afdeling Vergunningen de regels 
veelal letterlijk toepassen. Met het opnemen van de maten uit het woonbotenbeleid Oud 
West 1995 dreigen vergunningaanvragen van grotere woonboten en/of woonboten die 
dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor deze woonboten slecht 
verkoopbaar worden. 
Zolang dit niet helder is geregeld in de overgangsbepalingen dreigt onduidelijkheid en 
willekeur bij de vergunningverlening met waardevermindering van de woonboten tot gevolg. 
Het is in het belang van de stad en van de bewoners dat hier geen misverstanden over kunnen 
ontstaan. 

Ik verzoek u daarom in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die 
afwijken van de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn 
toegestaan bij wisseling van eigenaar. 

Toelichting 4.5.1 Woonbotenbeleid Oud West 
Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in Oud 
West uit 1995 verlengd. In de toelichting geeft u aan dat die beleid uit 1995 als onderliggend 
beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. 
Het woonbotenbeleid van Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing 
van woonboten in Oud West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid 
getoetst aan de praktijk, niet uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 
16 december 2003 omgezet in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium 
van 2 meter tussenruimte tussen woonboten losgelaten. Vervolgens is dit woonbotenbeleid in 
dialoog met de woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar tevredenheid van zowel 
het stadsdeel als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend bestemmingsplan. 
Zoals de portefeuillehouder het destijds verwoordde: "Hiermee zijn uw rechten beter 
gewaarborgd dan in een beleidsplan." 
Dit wordt nu onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 
1995 doet ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West 
met het stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995— 2005. Tevens is daarmee 
opnieuw actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 
nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 
gebleken. 

Ik verzoek u daarom het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen 
dat het woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. 

4 Indien het u te ver voert om het woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, 
verzoek ik om aan het gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesiuit d.d. 
september 2003 toe te voegen en hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot 
uitgangspunt te maken i.p.v. het verplaatsingsscenario. 



Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 
acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend, 
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Amsterdam, 20 mei 2018. 

Gemeenteraad Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758  
woo CT  Amsterdam 
t.a.v. drs M. Zwaagman 

, .-.5:?rneente 
Amsterdam 

12 fijE!  

Ontvangen 

Betreft: zienswijze bestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West. Dit ontwerpbestemmingsplan 
betekent op de volgende punten een verslechtering ten opzichte van het vigerend 
bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). Op de onderstaande onderdelen maak 
ik dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Transformatie bestaande vergunningen 
Artikel 8.2a van de Wet verduidelijking woonboten luidt: "Indien voor het bouwen of 
gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt 
voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke 
verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing 
gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, 
onderdelen a, c of d is verleend." 
Ligplaatsvergunningen zijn persoonsgebonden. De Raad van State heeft, o.a. met uitspraak 
201406744/1/A1 d.d. 27 mei 2015, geconcludeerd dat de omgevingsvergunning een 
zaaksgebonden vergunning is. 
Nu ligplaatsvergunningen van rechtswege zijn gelijkgesteld met omgevingsvergunningen, en 
dus zaaksgebonden zijn, zal het niet langer noodzakelijk zijn om een nieuwe vergunning aan 
te vragen bij wisseling van eigendom van woonboten. De voormalige ligplaatsvergunning, nu 
zijnde de omgevingsvergunning, wordt met de woonboot overdraagbaar. 

Ik verzoek u dit helderte verwoorden in de inleiding/toelichting en, waar nodig, ook te 
verwerken in de voorschriften. 
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Bestemmingsomschrijving woonschepen 
Met deze bestemmingsomschrijving wordt het onmogelijk gemaakt om een woonark te 
vervangen door een woonschip. Echter een, goed onderhouden, (van origine varend) 
woonschip is een even fraaie aanwinst op het water als een goed onderhouden woonark. 

ik verzoek u de mogelijkheden van de woonbootbewoners niet nodeloos te beperken 
en vervanging van een woonark door een woonschip mogelijk te maken in dit 
ontwerpbestennmingsplan. 

18.2.2 Bouwregels woonarken en woonvaartuigen 
In het vigerend bestemmingsplan Oud West zijn geen maten voor woonschepen opgenomen. 
In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 zijn die wel opgenomen en gebaseerd op het 
woonbotenbeleid Oud West 1995. Deze maten zijn 15 meter x 5 meter x 2,50 meter. 
Dit is een fikse beperking ten opzichte van de rechten in het vigerend bestemmingsplan. 
Stedelijk wordt inmiddels een norm gehanteerd van 20 meter lengte. Uit oogpunt van 
rechtsgelijkheid is het hanteren van gelijke normen voor de hele stad gewenst. 

4 ik verzoek u dan ook de maten voor woonschepen in dit bestemmingsplan aan te 
passen aan de stedelijke norm. 
Aangezien u in het voorontwerp een maatvoering van 20 X 5 heeft gepubliceerd hier 
geen enkele tegen reactie op is geweest en toch zonder enige participatie de 
maatvoering terug heeft gebracht naar 15 x 5m. Hier is veel tegenspraak op geweest 
van de woonbootbewoners en na verplichte evaluatie bleek dat er geen onderzoek is 
geweest over wat de gevolgen hier van zijn en kon de beslissing niet worden 
onderbouwd. 
Enkele gevolgen van dit beleid is dat grotere woonarken straks moeten verkleinen dit 
betekend waardeverlies en tevens zal dit ervoor zorgen voor achteruit gang op zicht 
en visie op het water aangezien niemand zijn ark gaat vervangen of vernieuwen voor 
een kleinere ark u houd hiermee dus vernieuwing tegen. 
tevens gaan er dan grotere ruimtes tussen de arken ontstaan 

wat veel overlast zal betekenen van pleziervaartuigen die tussen de arken gaan 
aanmeren. Overlast die nu door het toenemende aantal 
pleziervaartuigen/bedrijfsvaartuigen al enorm heeft toegenomen maar waar niet de 
capaciteit voor is om te handhaven. 

Vervolgens wil ik u wijzen op de wet verduidelijking van woonboten een wet die 
verziet dat binnen de gemeente Amsterdam voor alle drijvende woonarken in alle 
stadsdelen op dezelfde wijze plaats vind. Met in het vooruitzicht van het centraal gaan 
is Stadsdeel west het enige stadsdeel met aparte maatvoering wat wederom een 
afbraak aan de verduidelijking is. 

Een andere beperking t.o.v. het vigerend bestemmingsplan Oud West is de introductie van 
een onderlinge afstand van tenminste 2 meter tussen de voor- en achterzijden van drijvende 
bouwwerken. Op veel plaatsen in Nieuw West liggen de woonschepen dichter op elkaar dan 2 

meter en is er geen ruimte om woonschepen verder uit elkaar te leggen. Onder 18.2.2.b is 
opgenomen dat grotere afmetingen en kleinere onderlinge afstanden zijn toegestaan, ook bij 
vervanging. Echter hier is niet expliciet vermeld dat dit ook bij wisseling van eigenaar geldt. 



Indien u blijft verlangen dat bij verkoop van woonboten een nieuwe vergunning dient te 
worden aangevraagd, wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Het is de 
ervaring van woonbootbewoners dat medewerkers van de afdeling Vergunningen de regels 
veelal letterlijk toepassen. Met het opnemen van de maten uit het woonbotenbeleid Oud 
West 1995 dreigen vergunningaanvragen van grotere woonboten en/of woonboten die 
dichter op elkaar liggen dan 2 meter te worden afgewezen, waardoor deze woonboten slecht 
verkoopbaar worden. 
Zolang dit niet helder is geregeld in de overgangsbepalingen dreigt onduidelijkheid en 
willekeur bij de vergunningverlening met waardevermindering van de woonboten tot gevolg. 
Het is in het belang van de stad en van de bewoners dat hier geen misverstanden over kunnen 
ontstaan. 

ik verzoek u daarom in het overgangsrecht duidelijk op te nemen dat woonboten die 
afwijken van de maximale maten en/of dichter op elkaar liggen dan 2 meter ook zijn 
toegestaan bij wisseling van eigenaar. 

Toelichting 4.5.2 Woonbotenbeleid Oud West 
Bij gemeenteraadsbesluit 1563 van november 2017 zijn de beleidsregels voor het water in Oud 
West uit 1995 verlengd. In de toelichting geeft u aan dat die beleid uit 1995 als onderliggend 
beleidskader bij dit bestemmingsplan is gebruikt. 
Het woonbotenbeleid van Oud West 1995 was gericht op actieve handhaving en verplaatsing 
van woonboten in Oud West (beleidsscenario). In de daaropvolgende jaren is dit beleid 
getoetst aan de praktijk, niet uitvoerbaar gebleken en daarom bij stadsdeelraadsbesluit d.d. 
16 december 2003 omgezet in het knelpuntenscenario. Tevens is toen het beleidscriterium 
van 2 meter tussenruimte tussen woonboten losgelaten. Vervolgens is dit woonbotenbeleid in 
dialoog met de woonbootbewoners in Oud West aangepast en, naar tevredenheid van zowel 
het stadsdeel als de woonbootbewoners, verwerkt in het vigerend bestemmingsplan. 
Zoals de portefeuillehouder het destijds verwoordde: "Hiermee zijn uw rechten beter 
gewaarborgd dan in een beleidsplan." 
Dit wordt nu onderuit gehaald. Het opnieuw actueel maken van het achterhaalde beleid uit 
1995 doet ernstig afbreuk aan het participatietraject dat de woonbootbewoners uit Oud West 
met het stadsdeel hebben gevoerd gedurende de periode 1995— 2005. Tevens is daarmee 
opnieuw actieve verplaatsing en handhaving van woonboten beleidsuitgangspunt, waardoor 
nodeloos onrust ontstaat bij de woonbootbewoners en dat bovendien niet uitvoerbaar is 
gebleken. 

Ik verzoek u daarom het gemeenteraadsbesluit 1563 onder punt 6 zo aan te passen 
dat het woonbotenbeleid Oud West 1995 wordt ingetrokken. 

4 Indien het u te ver voert om het woonbotenbeleid Oud West 1995 in te trekken, 
verzoek ik om aan het gemeenteraadsbesluit 1563 het stadsdeelraadsbesluit d.d. 16 
september 2003 toe te voegen en hiermee opnieuw het knelpuntenscenario tot 
uitgangspunt te maken i.p.v. het verplaatsingsscenario. 



Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als woonbootbewoner, 
acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Hoogachtend, 
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MOKUM B001 Znemsteeerrm  

antvongen 

Maarn, 23 mei 2018 

Gemeenteraad van Amsterdam 

Postbus 2578 

1000  CT  Amsterdam 

De directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte heer, mevrouw Zwaagman, 

Hierbij ontvangt u de zienswijze van Mokumboot B.V. op de het Ontwerpbestemmingsplan Oud West 

2018, gemeente Amsterdam zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 2 mei 2018. 

De zienswijze richt zich specifiek op een onderdeel dat niet (goed) is opgenomen in het 

bestemmingsplan. 

In het water aan de Nassaukade ter hoogte van nummer 340 ligt al jaren een drijfsteiger die gebruikt 

wordt voor het afmeren van bedrijfsvaartuigen maar die niet in het bestemmingsplan is opgenomen. 

De steiger ligt er al sinds 2013 en is vergund met o.a. een WABO vergunning. Mokunnboot B.V. is 

eigenaar van de steiger en huurt de ondergrond van de Gemeente Amsterdam. 

Momenteel is een nieuwe ligplaats vergunning bij Stadsdeel West in voorbereiding voor deze locatie. 

Informatie hieromtrent zijn verkrijgbaar bij Siham Belghazi van Stadsdeel West. Zij behandelt de 

vergunning (mevrouw mr S. Belghazi, Medewerker vergunningen Water, telefoon: 020-2530085 

email: s.beIghazi@amsterdam.n1)  

Bijgaand treft u een tekening van de steiger met sloepen. 

ik vraag u in het bestemmingplan de locatie op te nemen met de juiste bestemming zijnde 

ligplaatsen ten behoeve van passagiersvaartuigen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'ligplaatsen'. 

Bij voorbaat dank.  

Met vriendeletjA groet, 

Mokunnboot 

 

 

Meensteeg 2 • 3951 KH Maarn •  The Netherlands  • +31 (0)6 24220922 • info@mokumbootverhuur.n1 
www.mokumbootverhuur.nl • KvK Amsterdam 56801815 • Rabobank rek.no. 10.83.74.416 • BTW no. 987654321 

AMSTERDAM BOAT RENTAL  28 MEI 2018  
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BEDRUFSMAKELAARDIJ 

Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. de heer M. Zwaagman 
Postbus 2758 
100  CT  AMSTERDAM 

On  tva  nge n 

Per e-mail: m.zwaagman@annsterdann.n1  

Plaats: 
Datum: 
Referentie: 
Betreft: 

Amsterdam 
28 mei 2018 
17087/B01V-28052018 
Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 — 
Vondelstraat 89 te Amsterdam 

Geachte heer Zwaagman, 

Graag vragen wij u aandacht voor het volgende: 

Eerder hebben wij u op 11 oktober 2017 in opdracht van de heer T. Ellenbroek, bestuurder van de 
Eurospecialities  Foods  B.V., eigenaresse van Vondelstraat 89 te Amsterdam, een schrijven toegezonden. 

In opdracht van de heer T. Ellenbroek, bestuurder van de Eurospecialities  Foods  B.V., zend ik u hierbij 
opnieuw een schrijven. 

In de "Nota van beantwoording participatiereacties voorontwerpbestemmingsplan Oud West 2018" staat op 
pagina 20 en 21 het volgende weergegeven: 

"11 Broersma bedrijfsmakelaardij Vondelstraat 89 
Op de plankaart van het voorontwerp staat voor het perceel Vondelstraat 89 te Amsterdam de aanduiding 
(p) niet ingetekend. Dit staat wel in het huidige bestemmingsplan weergegeven. Wij verzoeken u de 
aanduiding (p) toe te voegen op de plankaart. Het pand is in de periode 2012/2013 volledig inwendig en 
uitwendig gerenoveerd. De 2e en 3e verdieping van Vondelstraat 89 te Amsterdam betreft dan ook een 
volledig zelfstandige woonruimte. De bestemming 'Gemengd — 5' sluit hierbij niet aan. Wonen' is immers 
binnen die omschrijving niet toegestaan. Wij verzoeken u dan ook 'Gemengd— 5' te wijzigen in 'Wonen'. 

Beantwoording 
De aanduiding p' voor ongebouwde parkeervoorzieningen is abusievelijk niet overgenomen uit het 
bestemmingsplan Oud-West uit 2005. De bestaande rechten worden in het nieuwe bestemmingsplan 
gerespecteerd. De aanduiding p' wordt op de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven. 
Het bestemmingsplan is conserverend van aard en is vooral gericht op beheer van de huidige situatie en 
bestaande rechten. In het bestemmingsplan Oud-West heeft het pand de bestemming Woongebied 2 met 
aanduiding administratieve dienstverlening: op de begane grond en in het souterrain is uitsluitend 
administratieve dienstverlening toegestaan. Op de bovenliggende verdiepingen zijn woningen toegestaan. 

1/2 

BROERSMA BEDRIJFSMAKELAARDIJ B.V. MAKELAARS WWW.BROERSMA.NL  

Koningslaan 14 BTW nr. 80.84.87.760 B01 E. Reijn RM De aansprakelijkheid van Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V is in 

1075 AC Amsterdam KvK 34.121.232 H.C. Vos RM alle omstandigheden en jegens eenieder beperkt tot het bedrag 

+31 (0)20 305 97 97 
bog@broersma.n1 

NL40 ABNA 053 59 28 041 M.S.C. Fabels dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Broersma 

Bedriffsmakelaardij B.V in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. 
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Dit gebruik wordt in het nieuwe bestemmingsplan overgenomen. Abusievelijk heeft het pand de in het 
voorontwerpbestemmingsplan de bestemming Gemengd-5 gekregen, waardoor de woningen op de 2e en 3e 
verdieping niet langer zouden zijn toegestaan. Dit wordt in het ontwerpbestemmingsplan hersteld. De 
bestaande rechten worden gerespecteerd. Omdat het ongewenst is dat de niet-woonfunctie op de begane 
grond verdwijnt (zie beantwoording onder ad. 10) is echter niet gekozen voor de door adressant gewenste 
bestemming Wonen' maar voor de bestemming 'Gemengd — 3' conform de bestaande rechten en conform 
het bestaande gebruik." 

Zienswijzen: 

1) In de "Nota van beantwoording participatiereacties voorontwerpbestemmingsplan Oud West 2018" wordt 
weergegeven: 

"Abusievelijk heeft het pand de in het voorontwerpbestemmingsplan de bestemming Gemengd-5 
gekregen, waardoor de woningen op de 2e en 3e verdieping niet langer zouden zijn toegestaan. Dit 
wordt in het ontwerpbestemmingsplan hersteld." 

Zienswijze: 
Bovengenoemde aangegeven wijziging is niet doorgevoerd. 

2) In de "Nota van beantwoording participatiereacties voorontwerpbestemmingsplan Oud West 2018" wordt 
weergegeven: 

De aanduiding `p' voor ongebouwde parkeervoorzieningen is abusievelijk niet overgenomen uit het 
bestemmingsplan Oud-West uit 2005. De bestaande rechten worden in het nieuwe 
bestemmingsplan gerespecteerd. De aanduiding 'p' wordt op de verbeelding van het 
bestemmingsplan weergegeven. 

Zienswijze: 
De aanduiding "p" is nu weergegeven in het ontwerp. T.o.v. het huidige bestemmingsplan is de 
aanduiding "p"  echter ingekaderd. In het huidige bestemmingsplan geldt de aanduiding "p" ook voor het 
gehele perceelgebied ten zuidzuidoosten van de bebouwing. Op basis hiervan heeft de gemeente 
Amsterdam stadsdeel Oud West een huurovereenkomst met de eigenaar voor een gedeelte van dit 
grondperceel. In de huurovereenkomst wordt aangegeven "parkeren op het terrein is toegestaan". Een 
kopie van deze huurovereenkomst is als bijlage 1 bij het schrijven van 11 oktober jl. aan u toegezonden. 
De zienswijze betreft de inkadering van "p" te verwijderen. 

In het vertrouwen u hiermede de zienswijzen correct te hebben weergegeven, 

verblijven wij in afwachting van uw reactie. 

Wij zenden u dit schrijven tevens per reguliere post. 

Met vriendelijke groet, 
BROERSMA Bedrijfsmakelaardij B.V. 

Hans Vos RM 

Cc. Eurospecialities Foods B. V., de  heer  T. Ellenbroek 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

2,28a 

Amsterdam, 13 juni 2018 

Panamalaan 4 M 

1019 AZ Amsterdam 

Telefoon: 020- 217 0173 

Fax: 020- 217 0174 

mail@schoorladvocatuunnl 
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4 JUNI 2018 

'HOORL'----- 
ADVOCATUUR  
Mr G.H. Schooni 

Uw kenmerk : Zienswijze inzake Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 
Ontvangen  

Ons kenmerk : 20170182/TS/TS 

Email : mail©schoorladvocatuur.n1 

Inzake : Kess  Corporation  N.V. / Gemeenteraad Amsterdam 

Geachte leden van de gemeenteraad, geachte heer Zwaagman, 

Namens de naamloze vennootschap Kess  Corporation  N.V., cliënte, worden zienswijze 
ingediend inzake het Ontwerpbestemmingplan OudWest 2018. Cliënte kiest domicilie op 
het bovengenoemde kantooradres. 

Ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan OudWest 2018 heeft overleg 
plaatsgevonden met de projectgroep ten aanzien van een aantal objecten van cliënte 
gelegen in het plangebied. Dit overleg heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het 
ontwerpbestemmingsplan OudWest 2018 ten aanzien van de bij cliënte in eigendom 
toebehorende objecten. Een aantal overlegpunten hebben niet tot wijziging geleid. Ten 
aanzien van deze objecten worden dan ook de volgende zienswijzen ingediend. 

1. Jan Pieter Heijestraat 118 hs (1053 MH) 
Als bestemming is gemengd-1 opgenomen, terwijl de bestemming horeca is 
vergund bij omgevingsvergunning van 25 september 2015 voor het vestigen van 
een horecarestaurant op de begane grond van het gebouw met ventilatiekanaal 
aan de achtergevel. Een kopie van deze omgevingsvergunning wordt overgelegd 
als productie 1. 
Zienswijze: Namens cliënte wordt alsnog verzocht het bestemmingsplan met deze 
verleende vergunning aan te passen aan Horeca categorie 4. 

In dit kader wordt namens cliënte opgemerkt dat het haar met enige regelmaat is 
opgevallen dat het stadsdeel Oud West over een zeer gebrekkig archief beschikt, 
waar niet alle verleende vergunningen in zijn terug te vinden. Bij het onderhavige 

Lid van VHA en VBR-A 

KvK nummer: 58825401 

Op mijn diensten zijn algemene Stichting Derdengelden Panama Advocaten 

voorwaarden van toepassing. Deze NL66 INGB 0006 8614 85 

staan vermeld op mijn website. 
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adres is aan cliënte meegedeeld dat geen omgevingsvergunning in het archief 
aanwezig was, terwijl cliënte hierover wel beschikt. Namens cliënte wordt in 
verschillende zienswijzen nog op dit feit terug gekomen. 

2. Jan Pieter Heijestraat 119 (1054  MD)  Bestemming op de begane grond is 
gemengd-1 functie aanduiding horeca categorie 4. 
Het perceel met kadastraal nummer 2703 is wel op de verbeelding opgenomen 
maar niet terug te vinden als adres Jan Pieter Heijestraat 119 te Amsterdam op 
ruimtelijke plannen. 
Zienswijze: Cliënte hecht aan opname van dit adres, nu de adressen Jan Pieter 
Heijestraat 119 A-H tot en met 119D-H, wel zijn opgenomen in ruimtelijke 
plannen. 

3. Jan Pieter Heijestraat 119A-H (1054  MD):  bestemming gemend-1 
Op de verbeelding is een stuk tuin opgenomen (kadastraal nummer 2703). 
Zienswijze: Namens cliënte wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in haar 
bezit is en bij aankoop was het perceel reeds geheel bebouwd. Cliënte merkt op 
dat het haar met enige regelmaat is opgevallen dat het stadsdeel Oud West over 
een zeer gebrekkig archief beschikt waar niet alle verleende vergunningen in zijn 
terug te vinden. Cliënte verzoekt aanpassing van de verbeelding aan de feitelijke 
situatie. 

4. Jan Pieter Heijestraat 145-H (1054 MG); bestemming gemengd-1 met 
functieaanduiding horeca categorie 4 
Op de verbeelding is een stukje tuin opgenomen (kadastraal nummer 2652). 
Zienswijzen: Namens cliënte wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in haar 
bezit is en bij aankoop was het perceel reeds geheel bebouwd. Cliënte merkt op 
dat het haar met enige regelmaat is opgevallen dat het stadsdeel Oud West over 
een zeer gebrekkig archief beschikt waar niet alle verleende vergunningen in zijn 
terug te vinden. Cliënte verzoekt aanpassing van de verbeelding aan de feitelijke 
situatie. 

5. Jan Pieter Heijestraat 147 (1054 MG) bestemming gemengd-1, 
functieaanduiding horeca categorie 4 
Op de verbeelding is een stukje tuin opgenomen (kadastraal nummer 2653). 
Zienswijzen: Namens cliënte wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in haar 
bezit is en bij aankoop was het perceel reeds geheel bebouwd. Cliënte merkt op 
dat het haar met enige regelmaat is opgevallen dat het stadsdeel Oud West 
overeen zeer gebrekkig archief beschikt waar niet alle verleende vergunningen in 
zijn terug te vinden. Cliënte verzoek aanpassing van de verbeelding aan de 
feitelijke situatie. 

6. Jan Pieter Heijestraat 164-4 (1054 ML) bestemming woning 
De aanwezige woning op Jan Pieter Heijestraat 164-4 is niet opgenomen in de 
ruimtelijke plannen. 
Zienswijzen:  Deze woning was aanwezig bij aankoop van het pand door cliënte. 
Voor deze woning is voorts een terrasvergunning ten behoeve van een woning 

13 juni 2018-20170182 
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afgegeven. Namens cliënte wordt gesteld dat een terrasvergunning ten behoeve 
van een woning enkel kan worden afgegeven als daar een woning aanwezig is. 
Hetgeen het geval is. Cliënte verzoek derhalve om aanpassing van het ontwerp-
bestemmingsplan op dit punt. 

7. Brederodestraat 67 (1054 VB) bestemming gemengd-1. Cliënte verzoekt 
wijziging in bestemming gemengd-2. 
Zienswijze: Bestemming onder het vigerend bestemmingsplan betrof een 
bijzonder bestemming, t.w. "milieubelastende inrichting". Gevestigd was hier een 
opslag van vuurwerk. Deze opslag is sinds lang niet meer aanwezig en in gebruik 
als kantoor. Cliënte verzoek om deze reden aanpassing van het bestemmingsplan 
ten aanzien van dit object met gemengd-2. 

8. Brederodestraat 68-H (1054  MX)  Bestemming woning is niet overeenkomstig 
het gebruik. Het gebruik is sinds 1962 bedrijfsruimte. Cliënte is van mening dat 
de bestemming gewijzigd dient te worden in gemengd-1. 
Zienswijze: Dit adres maakt integraal onderdeel uit van het bedrijf "De Verftent" 
gevestigd op Jan Pieter Heijestraat 143-H. Dit volgt onder andere uit het feit dat 
de Brederodestraat 68-H geen eigen toegang heeft en enkel wordt ontsloten via 
de Jan Pieter Heijestraat 143-H. Het perceel maakt sinds 1962 deel uit van het 
bedrijf gevestigd op Jan Pieter Heijestraat 143-H en wordt ook als zodanig als één 
bedrijfsruimte verhuurd. Cliënte verzoek aanpassing van het gebruik van dit 
object aan de feitelijke situatie. 

Voorts is op de verbeelding is een stukje tuin opgenomen (kadastraal nummer 
2159). 
Zienswijze: Namens cliënte wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in haar 
bezit is en bij aankoop was het perceel reeds geheel bebouwd. Cliënte merkt op 
dat het haar met enige regelmaat is opgevallen dat het stadsdeel Oud West over 
een zeer gebrekkig archief beschikt waar niet alle verleende vergunningen in zijn 
terug te vinden. Cliënte verzoek aanpassing van de verbeelding aan de feitelijke 
situatie. 

9. Bilderdijkstraat 186-H (1053 LD) bestemming gemengd-1 met 
functieaanduiding horeca van categorie 3. 
Op de verbeelding is een tuin van 50% van het perceel opgenomen. 
Zienswijze: Namens cliënte wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in haar 
bezit is en bij aankoop was het perceel reeds geheel bebouwd. Cliënte merkt op 
dat het haar met enige regelmaat is opgevallen dat het stadsdeel Oud West 
overeen zeer gebrekkig archief beschikt waar niet alle verleende vergunningen in 
zijn terug te vinden. Cliënte verzoek aanpassing van de verbeelding aan de 
feitelijke situatie. 

10.Bilderdijkstraat 136-H ( 1053 LA): bestemming: gemengd-1 
Op de verbeelding is het perceel voor 50% tuin. 
Zienswijze: Namens cliënte wordt meegedeeld dat het perceel reeds lang in haar 
bezit is en bij aankoop was het perceel reeds geheel bebouwd. Cliënte merkt op 
dat het haar met enige regelmaat is opgevallen dat het stadsdeel Oud West over 
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een zeer gebrekkig archief beschikt waar niet alle verleende vergunningen in zijn 
terug te vinden 
Voor het dakterras op de eerste verdieping is een vergunning verleend op de 
uitbouw. 
Cliënte verzoek aanpassing van de verbeelding aan de feitelijke situatie. 

Ik wacht uw reactie af. 

Hoogachtend, 

G.H. Schoorl 

13 juni 2018-20170182 
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Retouradres: Postbus 57239, 2o4oBC Amsterdam 

Kess  Corporation  NV 

t.a.v. de heer S. durgaram 

Oosteinde 25 

2.017  WT  Amsterdam VERZONDEN 

2_9 SEP. 2015 

Datum 25-9-2015 

Ons kenmerk 1890575 

Adres Jan Pieter Heijestraat 118-  HS  

Behandeld door  Mw.  A. Jolink 

Doorkiesnummer 020 - 25 31 090 

Email a.jolink@amsterdam.n1 

Kopie aan Gemachtigde 

Bijlage Gewaarmerkte bescheiden 

Onderwerp Besluit aanvraag omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning 

GEMEENTE AMSTERDAM 

De bestuurscommissie van Stadsdeel West 

gezien de aanvraag, ingekomen op 14 juli 2015 om omgevingsvergunning voor de activiteiten: 

• Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid a sub a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht); 

Besluit: 

• Een omgevingsvergunning te verlenen voor het project 'het vestigen van een horeca res-
taurant op de begane grond van het gebouw met ventilatiekanaal aan de achtergevel' op 
de locatie Jan Pieter Heijestraat 3.18-  HS  in Amsterdam; 

Bij dit besluit horen de volgende gegevens: 

Gemerkt: 
• Aanvraagformulier; 

• T-oi t/mT-03, Tekeningen; 
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Zaaknr:Z-15-16356  
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Hoogachtend, 

het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel West, 

namens hen, 

R. van den Busken, 

coördinator van de afdeling Vergunningen Bouw, 

directie Vergunningen en Dienstverlening 

Procedurele aspecten 

Intrekken omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning kan door het bestuur bij een met redenen omkleed besluit worden inge-

trokken in de gevallen, genoemd in artikel 2.29, artikel 2.33 en artikel 5.19 van de Wet Algemene 

Bepalingen Omgevingsrecht (in samenhang met artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbe-

oordelingen). 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na 

de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststem-

pel op uw bezwaarschrift. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Algemeen bestuur van bestuurscommissie van stadsdeel West 

T.a.v. Afdeling Juridische Zaken 

Postbus 57239, 

1040  BC  AMSTERDAM 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 

• uw naam, adres en telefoonnummer 

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 

• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit 
• waarom u bezwaar maakt. 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behan-

delen. 

Schorsende werking 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit 
waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 
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Omgevingsvergunning 

GEMEENTE AMSTERDAM 

De bestuurscommissie van Stadsdeel West 

gezien de aanvraag, ingekomen op 14 juli 2015 om omgevingsvergunning voor de activiteiten: 

• Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid a sub a van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht); 

Besluit: 

• Een omgevingsvergunning te verlenen voor het project 'het vestigen van een horeca res-

taurant op de begane grond van het gebouw met ventilatiekanaal aan de achtergevel' op 

de locatie Jan Pieter Heijestraat 118-  HS  in Amsterdam; 

Bij dit besluit horen de volgende gegevens: 

Gemerkt: 

• Aanvraagformulier; 

• T-olt/mT-03, Tekeningen;  
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Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een 
spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere 

maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via http://loketrechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op 

deze site vindt u ook meer informatie. 

Voorbereidingsprocedure 

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als be- 

doeld in 5 3.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Ontvangst aanvraag 

Wij hebben de aanvraag op 14 juli 2015 ontvangen. 

Aanvullende gegevens 

Op 28 juli 2015 is er om aanvullende gegevens verzocht. Deze hebben wij op 5 augustus 2015 ont-

vangen. De termijn waarbinnen op de aanvraag moet zijn beslist is hierdoor met 8 dagen opge-

schort. 

Verlengen beslistermijn 

Op 2 september 2015 hebben wij op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de beslistermijn met zes weken verlengd. Hierdoor dient, mede gelet op de op-

schortingstermijn voor aanvullende gegevens, uiterlijk 27 oktober 2015 op de aanvraag om omge-

vingsvergunning te zijn beslist. 

In werking treden 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking. 

Activiteit binnen de Omgevingsvergunning 
Het project bestaat uit de activiteit 'bouwen van een bouwwerk' (artikel 2.1, lid 1 sub a Wabo). 

Voor deze activiteit is hierna aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeeld. 

Wettelijk kader 

Het besluit is gebaseerd op de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht, Bouwbesluit 2012 en de Bouwver-

ordening Amsterdam 2013. 
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vangen. De termijn waarbinnen op de aanvraag moet zijn beslist is hierdoor met 8 dagen opge-

schort. 

Verlengen beslistermijn 

Op 2 september 2015 hebben wij op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de beslistermijn met zes weken verlengd. Hierdoor dient, mede gelet op de op-

schortingstermijn voor aanvullende gegevens, uiterlijk 27 oktober 2015 op de aanvraag om omge-

vingsvergunning te zijn beslist. 

In werking treden 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking. 

Activiteit binnen de Omgevingsvergunning 

Het project bestaat uit de activiteit 'bouwen van een bouwwerk' (artikel 2.1, lid 1 sub a Wabo). 

Voor deze activiteit is hierna aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeeld. 

Wettelijk kader 
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de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht, Bouwbesluit 2012 en de Bouwver-
ordening Amsterdam 2013. 
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Inhoudelijke beoordeling 

Bouwen (artikel 2.10 Wabo) 

Bouwbesluit 2012 

Het is voldoende aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante voorschriften van het 

Bouwbesluit 2012. Echter, de vergunninghouder dient bij de uitvoering van het project de in dit 

besluit opgenomen voorwaarden in acht te nemen. 

Bouwverordening Amsterdam 2013 

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de Bouwverordening Amsterdam 2013. 

Bestemmingsplan 

Voor de locatie van het project gelden de bestemmingsplannen'Oud West' en het Paraplube-

stemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 2. 

De grond waarop het project is gelegen is bestemd als 'Gemengde doeleinden' (artikel 4). Er is met 

de uitvoering van het project, het vestigen van een horeca restaurant op de begane grond met 

ventilatiekanaal aan de achtergevel, geen sprake van strijdig gebruik. Een extra horeca restaurant 

is volgens het bestemmingsplan in dit blok toegestaan. Daarnaast wordt in de toegelaten over-

schrijdingen van artikel 21 van het bestemmingsplan aangegeven dat ventilatie-inrichtingen toe-

gestaan zijn als deze niet meer dan 2 meter boven het dak uitsteken. Ook is het toegestaan met 

ventilatiekanalen de bestemmingsplangrens te overschrijden met  so  cm. 

Wij concluderen dat het project niet in strijd is met de geldende bestemmingsplannen. 

Welstand 

Het project zoals hierboven omschreven is op g september 2oas getoetst aan de 'criteria voor veel 

voorkomende bouwplannen' zoals genoemd in de Welstandsnota 'De Schoonheid van Amster-
dam'. Het advies hiervan luidt als volgt: geconstateerd is dat de aanvraag voldoet aan de stan-

daardcriteria voor installaties zoals genoemd in hoofdstuk 6.12 van de welstandsnota 'De Schoon-
heid van Amsterdam 2013'. 

Conclusie 

Er is geen sprake van een weigeringsgrond als genoemd in artikel 2.10 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. Gelet op het limitatieve en imperatieve karakter van dit wetsartikel moe-
ten wij de gevraagde omgevingsvergunning verlenen. 
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Procedure bouwwerkzaamheden Bouwbesluit 2012 

Aanwezigheid bescheiden 
Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daar- 

van op het terrein aanwezig: 
a. vergunning voor het bouwen; 

b. bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3; 

c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13,13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot op-
legging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en 

d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voor-

waarden en ontheffingen. 

Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen 

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de 

voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het be-
voegd gezag: 

a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en 

b. het straatpeil is uitgezet. 

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden 

a. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouw-
werkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die 

vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravings-

werkzaamheden, in kennis gesteld. 

2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden 

waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schrif-

telijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld. 

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt 

niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid. 

Ontvangst melding email 
De hierboven bedoelde mededelingen kunnen per email worden gedaan onder vermelding van het 
olonummer en adres aan: gebruikbouwenmilieu.sdw@amsterdam.n1 

Uitvoeringsvoorschriften Bouwbesluit 2012 

Aansturingsartikel 

a. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveili-
ge situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voor-
komen. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze 
afdeling. 

Veiligheid in de omgeving 
Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorko- 
ming van: 
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a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende 

openbare weg, openbaar water of openbaar groen; 

b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en 

c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan 

niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein gren-

zende openbare weg, openbaar water of openbaar groen. 

Veiligheidsplan 

De op grond van artikel 8.2 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag 

vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking 

Op: 

a. de afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein; 

b. de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen; 

c. het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zoda-

nige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben, 

d. het waarborgen van de verkeersveiligheid; 

e. het voorkomen van vallende objecten, en 

f. de nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 1.29. 

Geluidhinder 

a. Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 6o dB(A) op 

de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een 

ander perceel, worden op werkdagen en zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het 

uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.4 aangegeven dagwaarden en de bij die 

dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet 

overschreden. 

1 ; Tabel 8.4  

If  
dagwaarde 

I; ;. 
6odB(A) > 6odB(A) > 65 dB(A) > 7o dB(A) I > .. > 8o dB(A) 

..... ....... .. 
ir— 

Irm a x "--1; 
onbeperkt  so  dagen 30 dagen dagen dagen o dagen 

lingsduur .1 I; 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien met een ontheffing van 

het bevoegd gezag bouw- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 

19:00 uur en 7:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen wordt onverkort het gestelde in de 

ontheffing gebruik gemaakt van de akoestisch bezien best beschikbare stille technieken en meest 

gunstige werkwijze. 

3. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden 

beleidsregels als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, 

is in afwijking van het tweede lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaam-

heden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de 

feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaam-

heden door degene die de werkzaamheden gaat uitvoeren. 



Gemeente Amsterdam 

West 

Nr 1890575  

Pagina  5 van ii 

Procedure bouwwerkzaamheden Bouwbesluit 2012 

Aanwezigheid bescheiden 
Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daar- 

van op het terrein aanwezig: 

a. vergunning voor het bouwen; 

b. bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3; 

c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot op-

legging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en 

d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voor-

waarden en ontheffingen. 

Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen 
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de 

voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het be-
voegd gezag: 

a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en 

b. het straatpeil is uitgezet. 

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden 

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouw-

werkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die 

vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravings-

werkzaamheden, in kennis gesteld. 

2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden 
waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schrif-

telijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld. 

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt 

niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid, 

Ontvangst melding email 
De hierboven bedoelde mededelingen kunnen per email worden gedaan onder vermelding van het 
olonummer en adres aan: gebruikbouwenmilieu.sdw@amsterdam.n1 

Uitvoeringsvoorschriften Bouwbesluit 2012 

Aansturingsartikel 
1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveili-
ge situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voor-
komen. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze 
afdeling. 

Veiligheid in de omgeving 

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorko- 
ming van: 
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4. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel  

lb,  vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op grond van artikel a 

van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de 

grens van terreinen die op grond van artikel a van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als 

geluidsgevoelige terreinen. 

Trillingshinder 
a. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in ge-
luidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel a van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als 

bedoeld in artikel La, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, 
genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebou-
wen» 2006. 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterlde, bedoeld in het eerste lid. 

Stofhinder 
Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om vi- 

sueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen. 

Grondwaterstand 

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van 
bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar 

kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. 

Aansluitvoorwaarden waternet 

Het bouwplan moet uitgevoerd worden conform de op de artikel 3.31 en 3.41 van het Bouwbesluit 

2012 gebaseerde "Aansluitvoorschriften", welke door Waternet aan u worden verstrekt. Een voor-

ziening voor drinkwater en/of warmwater dient te voldoen aan NEN 10°6. De aansluitvoorschrif-

ten staan ook onderaan dit besluit (onder nadere aanwijzingen) genoemd. 

Scheepvaart 

Door de werkzaamheden mag de scheepvaart niet gehinderd worden. Mocht er bij de werkzaam-

heden enige hinder of stremming voor de scheepvaart ontstaan dan moet hiervan melding worden 

gedaan bij de dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam. Het aanvraagformulier hiervoor is te down-

baden op de website www.binnenwaterbeheer.amsterdam.nl. 

Bij werken in de haven of scheepvaart ten behoeve van de aanvraag, moet er voordat de werk-
zaamheden worden begonnen, contact te worden opgenomen met Havenbedrijf Amsterdam. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.portofamsterdam.nl. 

Voorschriften bodemverontreiniging 

Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem gelden bepaalde verplich- 

tingen op grond van de Wet bodembescherming. 

— Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem, zoals het ontgra-
ven (en eventueel afvoeren of verplaatsen) van grond, het onttrekken van grondwater, of 
het aanbrengen van een leeflaag, moet een melding gedaan worden op grond van artikel 
28 Wet bodembescherming bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Am-
sterdam; 
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In de meeste gevallen kan worden volstaan met een melding op grond van het Besluit Uni-

forme Saneringen (BUS); 
indien het BUS niet van toepassing is, moet een reguliere melding inclusief een sanerings-
plan, op grond van de Wet bodembescherming bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-

gebied, locatie Amsterdam, ingediend worden. 

Het meldingsformulier is te downloaden op de internetsite van de gemeente Amsterdam via het 

Digitaal Loket. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de sector Vergunnin-

gen Milieu & Bodem van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, op 

telefoonnummer: 020 254 3600. 

De start van de bodem- en bouwwerkzaamheden moet gemeld worden via het e-mailadres secre-

tariaat@odnzkg.n1 

Voorschriften grondwateronttrekking 

Deze voorschriften hebben betrekking op het maken van een kelder, het uitvoeren van funde- 

ringsherstel of bij ontgravingen dieper dan o.6 meter min N.A.P. 

Voor de controle van de grondwaterstand in de directe omgeving moeten er minimaal twee peil-

buizen nabij de bouwput te worden aangebracht, 

De grondwaterstand, de zogenaamde nulmeting, t.o.v. N.A.P dient voor aanvang van de bemaling 

te zijn opgemeten. 

Bij het bemalen van de bouwput moet de grondwaterstand in bovengenoemde peilbuizen (t.o.v. 

N.A.P) minimaal twee keer per week worden gemeten. De grondwaterstand mag niet dalen tot 

een onaanvaardbaar peil, Hiervan is sprake al er droogstand van bestaande funderingen in de om-

geving ontstaat. Er moeten dan maatregelen worden getroffen., Bijvoorbeeld het toepassen van 

retourbemaling. 

Bij grondwaterstandverlaging buiten de bouwput door bemaling moet aangetoond worden dat de 
funderingen van de omliggende bebouwing niet droog komen staan of schade ondervinden. Door 
bemaling waarbij de grondwaterstand buiten de bouwput meer dan o.5 meter wordt verlaagd 
t.o.v. de gemiddelde grondwaterstand is de kans op schade heel groot. 

Afvalscheiding 

Aansturingsartikel 8.8 Bouwbesluit 2012 

Bouw-eni. sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijko-
mend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze 
afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 
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4. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 

I b, vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op grond van artikel 

van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de 

grens van terreinen die op grond van artikel a van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als 

geluidsgevoelige terreinen. 

Trillingshinder 

i. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in ge-

luidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel ivan de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als 

bedoeld in artikel i.i, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, 

genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebou-

wen» 2006. 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid. 

Stofhinder 
Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om vi- 

sueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen. 

Grondwaterstand 

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van 

bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar 

kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. 

Aansluitvoorwaarden waternet 

Het bouwplan moet uitgevoerd worden conform de op de artikel 3.31 en 3.41 van het Bouwbesluit 

2012 gebaseerde "Aansluitvoorschriften", welke door Waternet aan u worden verstrekt. Een voor-

ziening voor drinkwater en/of warmwater dient te voldoen aan NEN loo6. De aansluitvoorschrif-

ten staan ook onderaan dit besluit (onder nadere aanwijzingen) genoemd. 

Scheepvaart 

Door de werkzaamheden mag de scheepvaart niet gehinderd worden. Mocht er bij de werkzaam-

heden enige hinder of stremming voor de scheepvaart ontstaan dan moet hiervan melding worden 

gedaan bij de dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam. Het aanvraagformulier hiervoor is te down-

baden op de website www.binnenwaterbeheer.amsterdam.nl . 

Bij werken in de haven of scheepvaart ten behoeve van de aanvraag, moet er voordat de werk-

zaamheden worden begonnen, contact te worden opgenomen met Havenbedrijf Amsterdam. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.portofamsterdam.nl. 

Voorschriften bodemverontreiniging 

Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem gelden bepaalde verplich- 

tingen op grond van de Wet bodembescherming. 

— Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem, zoals het ontgra-

ven (en eventueel afvoeren of verplaatsen) van grond, het onttrekken van grondwater, of 

het aanbrengen van een leeflaag, moet een melding gedaan worden op grond van artikel 

28 Wet bodembescherming bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Am-
sterdam; 
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Nadere aanwijzingen 

Bouwen volgens het Bouwbesluit 2012 

Op elk bouwen is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Indien er gebouwd wordt in strijd met 

artikelen van het Bouwbesluit 2012, zullen wij u met een aanschrijving op grond van artikel 4 van 

de Woningwet opdragen de noodzakelijke voorzieningen te treffen. 

Burgerlijk wetboek 

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is het, tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toe-

stemming heeft gegeven, niet toegestaan om binnen een afstand van twee meter van de grenslijn 

(loodrecht gemeten) van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelij-

ke werken hebben, voor zover deze op het erf uitzicht geven. 

Werken in de openbare ruimte 

Indien bij de werkzaamheden de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken in 

de openbare ruimte) vergunning nodig. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor het 

gebruik van de openbare ruimte. 

Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk 

kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke 

verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR vergunning kan digitaal 

via Loket Amsterdam worden aangevraagd. 

Samenvoegen en onttrekken van woonruimte 

Voor het samenvoegen van woningen of het onttrekken van woonruimte ten behoeve van een 

ander gebruik is overeenkomstig artikel 30 van de Huisvestingswet een samenvoeg- of onttrek-

kingsvergunning noodzakelijk. Informatie hierover kunt u vinden op: 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/container/documentatie/regels-

verordeningen/regels-verordeningen/beleidsregels/  

De houder(s) van de omgevingsvergunning wordt (worden) met nadruk erop gewezen dat er (mo-

gelijk) niet meegewerkt wordt aan een vergunning voor samenvoegen of woningonttrekking. Dit 

zou kunnen betekenen dat geen gebruik gemaakt kan worden van de omgevingsvergunning. 

Basisregistratie adressen en gebouwen  (BAG)  

Het (ver)bouwen van een gebouw kan gevolgen hebben voor de huisnummering. Indien door de 

omgevingsvergunning het aantal objecten en/of woningen wijzigt, krijgt u een apart besluit naast 

deze omgevingsvergunning. Hiervoor hoeft u niets extra's aan te vragen. 

Intrekking 

Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen 

handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, op verzoek van de vergunning-

houder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is. 

In sommige gevallen moet het besluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander 

bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest. 



Gemeente Amsterdam 

West 

Nr 1890575  

Pagina  io van ii  

Overschrijving 

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders dan de aan-

vrager vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal vier weken voor de gewenste overschrijving 

aan het stadsdeel worden gemeld. Hierbij dienen de volgende gegevens worden ingediend: 

naam en adres van de vergunninghouder; 

de omgevingsvergunning(en) waar het verzoek betrekking op heeft; 

naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan 

gelden; 

een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 

het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden. 

Rechten van derden 

Het verlenen van deze omgevingsvergunning laat rechten van derden onverlet. 

De omgevingsvergunning is geen toestemming van de Gemeente Amsterdam om als grondeige-

naar het bouwplan uit te voeren. Voor zover nodig kunt u hierover contact opnemen met Bureau 

Erfpacht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Voor informatie kunt u te-

recht op de website: www.erfpacht.amsterdam.n1 of bellen met Amsterdam Antwoord op tele-

foonnummer 14020. 

Erfpacht 

De omgevingsvergunning voor het bouwen houdt niet in dat u toestemming heeft van de Ge-

meente Amsterdam als grondeigenaresse om het bouwplan uit te voeren. Indien het bouwplan 

een bestemmings- of bebouwingswijziging omvat, en de grond in erfpacht is uitgegeven, dient u 

bij Bureau Erfpacht: 020-2544 200 (of erfpacht@oga.amsterdam.n1) om privaatrechtelijke toe-

stemming te vragen. 

Gevolgen erfpachtcontract 

Het (ver)bouwen of een wijziging in het gebruik kan gevolgen hebben voor uw bestaande erf-

pachtcontract. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bureau Erfpacht: 020-2544 200 of erf-

pacht@oga.amsterdam.n1 

Drank- en Horeca wet 

De omgevingsvergunning betreft niet, de eventueel vereiste Drank- en Horecawet vergunning of 

exploitatievergunning. Voor zover nodig kunt u hiervoor contact opnemen met 'Vergunningen 

Drank en Horeca' van Stadsdeel West. Het aanvraagformulier en meer informatie over de Drank-

en Horecawetvergunning of exploitatievergunning is te vinden op de website 

www.amsterdam.nl/veelgevraagd.  

Terrasvergunning 

De omgeving4ergunning betreft niet de benodigde terrasvergunning op basis van artikel 3.17 van 

de Algemene Plaatselijke Verordening 2008. U kunt hiervoor apart een vergunning aanvragen bij 

afdeling 'Vergunningen Drank en Horeca' van Stadsdeel West op telefoonnummer 14020. 
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Nadere aanwijzingen 

Bouwen volgens het Bouwbesluit 2012 

Op elk bouwen is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Indien er gebouwd wordt in strijd met 

artikelen van het Bouwbesluit 2012, zullen wij u met een aanschrijving op grond van artikel 4 van 

de Woningwet opdragen de noodzakelijke voorzieningen te treffen. 

Burgerlijk wetboek 

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is het, tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toe-

stemming heeft gegeven, niet toegestaan om binnen een afstand van twee meter van de grenslijn 

(loodrecht gemeten) van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelij-

ke werken hebben, voor zover deze op het erf uitzicht geven. 

Werken in de openbare ruimte 

Indien bij de werkzaamheden de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken in 

de openbare ruimte) vergunning nodig. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor het 

gebruik van de openbare ruimte. 

Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk 

kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke 

verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR vergunning kan digitaal 

via Loket Amsterdam worden aangevraagd. 

Samenvoegen en onttrekken van woonruimte 

Voor het samenvoegen van woningen of het onttrekken van woonruimte ten behoeve van een 

ander gebruik is overeenkomstig artikel 30 van de Huisvestingswet een samenvoeg- of onttrek-

kingsvergunning noodzakelijk. Informatie hierover kunt u vinden op: 
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/container/documentatie/regels-

verordeningen/regels-verordeningen/beleidsregels/  

De houder(s) van de omgevingsvergunning wordt (worden) met nadruk erop gewezen dat er (mo-

gelijk) niet meegewerkt wordt aan een vergunning voor samenvoegen of woningonttrekking. Dit 

zou kunnen betekenen dat geen gebruik gemaakt kan worden van de omgevingsvergunning. 

Basisregistratie adressen en gebouwen  (BAG)  

Het (ver)bouwen van een gebouw kan gevolgen hebben voor de huisnummering. Indien door de 

omgevingsvergunning het aantal objecten en/of woningen wijzigt, krijgt u een apart besluit naast 

deze omgevingsvergunning. Hiervoor hoeft u niets extra's aan te vragen. 

Intrekking 

Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen 

handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, op verzoek van de vergunning-

houder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is. 

In sommige gevallen moet het besluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander 

bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest. 
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Melding brandveilig gebruik (§ 1.5 van het Bouwbesluit 2012) 

De omgevingsvergunning betreft niet de melding brandveilig gebruik als bedoeld in paragraaf 1.5 

van het Bouwbesluit 2012. Een melding moet minimaal vier weken voor de voorgenomen aanvang 

van het gebruik worden ingediend via de website www.omgevingsloket.nl. Meer informatie over 

dit onderwerp is te vinden op de website www.amsterdam.nl/veelgevraagd.  

Sloopwerkzaamheden (§ 1.7 van het Bouwbesluit 2012) 

De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde sloopmelding als bedoeld in paragraaf 1.7 van 

het Bouwbesluit 2012. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 'Vergunnin-

gen Bouw' van Stadsdeel West op telefoonnummer 14020. Een sloopmelding moet minimaal vier 

weken voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden worden inge-

diend via de website www.omgevingsloket.nl. 

Milieumelding / milieuvergunning 

De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde milieumelding of milieuvergunning. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, loca-

tie Amsterdam, op telefoonnummer 14020. Een milieumelding of een aanvraag omgevingsver-

gunning milieu kan worden ingediend via de website www.omgevingsloket.nl  

Schade 

De kosten verbonden aan het herstellen van eventuele schade, door, of als gevolg van de uitvoering 

van werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen, waaronder begrepen kabels en/of leidingen, 

bomen, masten, (licht)bestrating, etcetera moeten door de aanvrager worden vergoed. Indiende 

aanliggende gemeentelijke eigendommen voor de start van de bouwwerkzaamheden reeds gebre-

ken vertonen, moet vergunninghouder dit schriftelijk melden bij het stadsdeel. 



P. 1 

* * * Communicatie Resultatenrapport ( 13, Juni 2018 14:42 ) * * * 

1)  
2)  

Datum/Tijd: 13. Juni 2018 14:40 

Best 

Nr. Modus  Bestemming Fag's 

Pag 

Reslt. Mislukt 

0129  Geheugen  TX 0205522813 P. 17 OK 

pe( /11k0C ()-kr'cArC0- 

Reden voor fout 
El) Opgehangen/lijnfout 
E3) Ge en antwoord 
E5) Max.  E—mail  formaat overschreden. 

E2) Bezet 
E4) Geen faxaansluiting 
E. 6)  Destination  does not support IP —Fax 

SCHOORL  
ADVOCATUUR  
Mr G.H. Sohoorl 

Gemeenteraad van Amsterdam 
de directeur van Ruimte  fir  Duurzaamheid, 
T.a.v. drs. H. Zweagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 
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Amsterdam, 13 junl 2018  

Panartialaen 4 lit 

1019 AZ Amsterdam  
Telefoon:  020- 217 0173 

Fax: Om- B/7 0174 
mallikischoortativecatuden1 

www.schoorlativoratmetnl 

1.1w kenmerk Zienswijze inzake Ontwerpbesternmingspran  Dud  West 2018 
Ons kenmerk 20170182/15/TS  
Enroll : mellieschopriadvocetuunni  
!nuke Kws  Corporation  N.V. / Gemeenteraad Amsterdam 

Geachte leden van de gemeenteraad, geachte heer Zwaagman, 

Namens de naamloze vennootschap Kess  Corporation  N.V.,  cite-rite, worden zienswijze 
ingediend inzake het Ontwerpbesterniningplan OudWest 2018. Cliente kiest  domicile  op 
het bovengenoemde kantooradres. 

Ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan OutiWest 2018 heeft overleg 
plaatsgevonden met de projectgroep ten aanzien van een  Banta]  objecten van cliénbe 
gelegen in het plangebied. Dit overleg heat gcleld tot een aanta/ aanpassingen van het 
ontwerpbesternmingspian oudWest 2018 ten aanzien van de bij dlénte In eigendom 
toebehorende objecten. Een aantal overlegpunten hebben Met tot wijziging geleld. Ten 
aanzien van deze objecten warden den ook de volgende zienswijzen Ingediend. 

1. Jam Pieter Heijestraat 118 he (1053 MH) 
Am bestemming is gernengd-1 opgenomen, terwijl de bestemming horeca is 
vergund bij omgevingsvergunning van 25 september 2015 voor het vestigen van 
een horecarestaurant  on  de begane grond van het gebouw met ventilatiekanaai 
aan de achtergevel. Een kopie van deze omgevingsvergunning wordt overgelegd 
als productie 1. 
Ziensweze: Namens cliente wordt alsnog verzocht het bestemmingsplan met deze 
verleende vergunning aan te passen aan Horeca categorle 4. 

In dit kader wordt namens cliente opgemerkt dat het haar met enige regelmaat is 
opgevallen dat het stadsdeel Oud West over een zeer gebrekkig archief beschikt,  
wear  niet alle verleende vergunningen In zljn terug te vinden. BIJ het onderhavige 

Lid van VHA on vBR-A  
KA(  monomer: Si3B25401 

Op wijl,  densten zijn algemene 
voornmarden Zen toeoassIng. Deze 
staan vorrnold op mijn weasite. 

St:kitting Dereengelden PMEMB Advocaten 
1,5_66 INGE% 0006 5614 55 
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Amsterdam, 12 juni 2018 Blumstone Advocaten 
Herengracht 249 
1016 BH, Amsterdam 
mr. M.J.P. Kamp, advocaat 
m.kamp@blumstone.n1 

Gemeenteraad van Amsterdam 
p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

Gemeente 
X Amsterdam 

<1 	1 4 JUNI 2018 

Ontvangen 

Geachte heer Zwaagman, 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018  

Hierbij dien ik namens de eigenaar van de begane grondverdiepingen van de 

panden aan de Tweede Kostverlorenkade 132-134 te Amsterdam (  

) een zienswijze in 

met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. 

De bestemming in het ontwerpbestemmingsplan 

De begane grond-verdiepingen van de panden aan de Tweede 

Kostverlorenkade 132-134 te Amsterdam zijn in het ontwerp-

bestemmingsplan bestemd als Gemengd-3 met de nadere aanduiding 

"specifieke vorm van Gemengd-3", waardoor daar ook de bestemming 

sportschool/fitness is toegestaan. 

Oud-West verandert: een nieuwe balans moet gevonden worden 

Client, en met hem de groep bewoners/gebruikers (Bijlage 1) van de panden 

140, 
'Teig 

BLUMSTONE 

t: 	+31(0)20 612 18 06 	 www.blumstone.nl  

1: 	+31(0)20 612 19 10 	e: info@blumstone.nt  
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Amsterdam 	 t.n.v. Stichting Derdengelden Blumstone Advocaten 

Blumstone LIP is een  limited liability  partnership ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 60982772. 
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aan de Tweede Kostverlorenkade 132-134, wenst echter dat op deze panden 

de bestemming "Gemengd-4", "Gemengd-6" of "Wonen" komt te rusten, 

zodat wonen in het gehele pand mogelijk wordt gemaakt 

Er is ook aansluiting te vinden voor deze gewenste bestemmingswijziging in 

de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Zo is in paragraaf 4.4.3 van 

het ontwerpbestemmingplan opgenomen dat nadrukkelijk wordt gesignaleerd 

dat de stad snel aan het groeien is en dat dit om een daadkrachtige reactie 

vraagt van de gemeente om de stad Amsterdam in balans en aantrekkelijk te 

houden voor haar bewoners, bezoekers en werkers. 

De huidige kwaliteit van het woon- en leefklimaat komt steeds meer onder 

druk te staan. Het is volgens het ontwerpbestemmingsplan dan ook belangrijk 

in Oud-West een nieuwe balans te vinden. 

De bewoners van de panden aan de Tweede Kostverlorenkade 132-134 

ervaren aan den lijve deze toegenomen druk op het woon-en leefklimaat. De 

eerder gevestigde sportschool op de begane grond had een negatief gevolg op 

de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, vanwege de 

publieksaantrekkende- en verkeersaantrekkende werking. Dergelijke 

problematiek wordt in het ontwerpbestemmingsplan ook onderkent. 

Bewoners in Oud-West komen steeds meer in de knel met de toenemende 

drukte in de openbare ruimte. De bewoners van de woningen aan de Tweede 

Kostverlorenkade 132-134 en omliggende woningen zouden er zeer gebaat bij 

zijn indien de drukte op de openbare ruimte voor hun huizen wordt 

verminderd. 

Dat zal mogelijk zijn indien cliënt de begane grond verdieping zal kunnen 

omzetten naar wonen. 



Bewoners akkoord 

Het realiseren van woningen op de begane grond van de panden aan de 

Tweede Kostverlorenkade 132-134 wordt door de bewoners van de overige 

bouwlagen van deze panden toegejuicht. 

Er is voldoende sportaanbod in de directe omgeving 

Het is niet zo dat het behouden van de huidige bestemming (de sportschool) 

noodzakelijk is om een gezond aanbod in het plangebied te garanderen. Er 

zijn 33 sportlocaties gevestigd binnen een straal van +/- 1500 meter rond de 

panden aan de Tweede Kostverlorenkade 132-134 (Bijlage 2). 

Hoogachtend, 

M.J.P. Kamp 



Bijlage 1 



GMÎI   

FW: bestemming begane grond - 2e Kostverlorenkade 132  Um  135 
1 bericht 

Info BVA Beheer <Info@bvabeheer.nl> 	 9 mei 2018 om 08:41 
Aan: 

 

  [mailto: ]  
Verzonden: woensdag 9 mei 2018 4:47 
Aan: Info BVA Beheer 
Onderwerp: bestemming begane grond - 2e Kostverlorenkade 132 t/m 135 

Geachte Is, 

Alle eigenaren van 2e Kostverlorenkade 135 2 hoog zien graag een bestemmingsplanwijziging voor de 
betreffende percelen. 

We zouden graag zien dat de panden op de begane grond verbouwd worden tot woningen. 

Toelichting: 

groot gebrek aan woningen in Amsterdam 

verzadigde markt voor sportscholen; die zijn er genoeg in de directe omgeving 

een klimaatinstallatie onder je balkon is zeer ongewenst. 

het zou prachtig zijn als de binnentuin weer wordt vrijgemaakt; vergroten  rain  catch area 

met vriendelijke groet, 

 

  



GMÎI   

FW: 2e kostverloren kade 
1 bericht 

Info BVA Beheer <Info@bvabeheernl> 	 8 mei 2018 om 08:46 
Aan: 

 

----Oorspronkelijk bericht--- 
Van: ] 
Verzonden: maandag 7 mei 2018 21:36 
Aan: Info BVA Beheer 
Onderwerp: 2e kostverlorenkade 

Beste  ,  

wij opteren voor woningen. Dat zou de foeilelijke  facade  in ieder geval 
doen verdwijnen. 

groet 
 



GMÎI   

FW: begane grond kostverlorenkade 
1 bericht 

Info BVA Beheer <Info@byabeheer.nl> 	 7 mei 2018 om 16:18 
Aan: 

 

-----Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzonden: maandag 7 mei 2018 16:17 
Aan: Info BVA Beheer 
Onderwerp: begane grond kostverlorenkade 

Onze voorkeur gaat uit naar woningen / appartementen op de begane grond. 

Groet, 

 
 



GMÎI   

FW: Bestemming begane grond - 2e Kostverlorenkade 132  Um  135  

 	 9 mei 2018 om 16:12 
Aan:  

  

 

Hierbij de 2e  reactie. 

Met vriendelijke groet, 

 

Delair Vastgoedbeheer B.V. 

 (tussen 09:00 uur en 13:00 uur) 

 

 

Voor spoed buiten kantooruren, zie onze website. 

Delair 
VASTGOEDBEH EER 

Van:  
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 19:59 

Aan:   
Onderwerp: Re: Bestemming begane  grond 2e Kostveriorenkade 132  t/m 135 



Hey ,  

Mijn keuze gaat uit naar de woningen. 

Verder heb ik daarover dan nog een vraag... Is het mogelijk, aangezien de optie tot woningen mogelijk 
is, een deel ter grote van mijn appartement bij mijn huis te trekken? 

Wellicht zou u dit voor mij kunnen informeren bij de eigenaren van de bedrijfsruimte. 

ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 



GMÎI   

FW: Bestemming begane grond - 2e Kostverlorenkade 132 t/m 135 

Info BVA Beheer <Info@bvabeheer.ni> 	 14 mei 2018 om 15:59 
Aan:  

 

Van:   
Verzonden:  donderdag 10 mei 2018 19:36 
Aan: Info BVA Beheer;   
CC:  
Onderwerp: Re: Bestemming begane grond - 2e Kostveriorenkade 132 t/m 135 

Geachte mevrouw , 

Ook namens mij hartelijk dank voor het raadplegen Fijn dat jullie de bewoners van de 
aangrenzende panden ook raadplegen 

Ik sluit mij helemaal aan bij de argumentatie van  

Maar ik zou nog wel graag willen weten wat de doelgroep is van eve„:,,ele woningen Worden 
deze woningen dan verkocht of verhuurd En indien het laatste, om welke doelgroep zou het 
dan gaan? 

Is het mogelijk om ons hierover te informeren? Dat bepaalt namelijk wel mijn persoonlijke 
voorkeur. 

Alvast hartelijk dank. 

Groet, 

 

Op 8 mei 2018 om 22:38 heeft het 
volgende geschreven: 



Geachte heer/ mevrouw, 

Allereerst wil ik u bedanken voor het inventariseren van de voorkeur van de bewoners 

wat betreft de bestemming van de huidige bedrijfsruimtes op de Tweede 

Kostverlorenkade 132-135. Mijn voorkeur gaat uit naar woningen en wel om de 

volgende redenen: 

- Er is al een bedrijf (sportschool) gevestigd op 131-H, het hebben van deze voorziening 
hier levert een grote drukte (overlast) op met fietsen voor de woningen. Daarnaast 
levert dit ook nog aanvullende drukte op met auto's in een wijk die hier eigenlijk geen 

ruimte meer voor heeft; 

- De vorige sportschool leverde overlast door nog meer fietsen, mensen die buiten 

bleven hangen wat leidde tot geluidsoverlast en stonden te roken onder de ramen van 

woningen erboven; 

- De klimaatinstallaties behoorlijk wat geluidsoverlast geven en het aanzicht niet 

verbeteren; 

- ik het persoonlijk een goede verbetering vind van het aanzicht van zowel de voorzijde 

als achterzijde van het blok; 

- In Amsterdam een groot woning tekort is en alle ruimte die beschikbaar is (of is te 

maken) als woonruimte hier ook zeker voor benut moet worden; 

- In de omgeving al meer dan voldoende openbare voorzieningen beschikbaar zijn in 

straten die zich goed lenen voor openbare voorzieningen (zoals bijvoorbeeld de 

Kinkerstraat, Postjesweg, Bilderdijkstraat en de Jan Pieter Heijestraat) in tegenstelling 

tot deze locatie welke zich meer leent voor woonruimte. 

Op het internet zag ik dat het verzoek tot omzetting van het bestemmingsplan naar 

woonruimte was afgewezen. Uit deze email herleid ik dat het misschien toch nog 

mogelijk is dat er woningen van gemaakt zullen worden. Is het mogelijk dat u ons 

enigszins op de hoogte stelt van gemaakte keuzes? 

Bij voorbaat dank, 

Met vriendelijke groet, 

 

Van:  > 
Verzonden: maandag 7 mei 2018 15:13 

Onderwerp: Bestemming begane grond - 2e Kostverlorenkade 132 t/m 135 

Geachte eigenaars / bewoners van  Tweede Kostverlorenkade 132 -135, 

In verband met een op handen zijnde bestemmingsplanwijziging en verbouwing van de 

bedrijfsruimte(s) aan de Tweede Kostverlorenkade 132 -135 verzoeken wij u hierbij 
om uw gedachten hierover met ons te delen. 

Stel dat u dit voor het kiezen heeft, gaat uw voorkeur qua woongenot dan uit naar 

een verbouwing tot de functie: 

Sportschool of iets vergelijkbaars met een klimaatinstallatie op het dak 



Of 

Woningen 

Een kort antwoord per mail naar info@bvabeheer nl volstaat, maar voelt u zich a.u.b. 

vrij om uw voorkeur toe te lichten. 

U dankend voor de medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de eigenaars van de bedrijfsruimte,  

 
Delair Vastgoedbeheer 

 (tussen 09 00 uur en 13 00 uur) 

 nl 

www delairvastgoedbeheer nl 

Voor spoed buiten kantooruren zie onze website 

< ATT00001.gif> 



Gm 	ii 	  

FW: Bestemming begane grond - 2e Kostverlorenkade 132 t/m 135  

.nl> 	 15 mei 2018 om 14:06 
Aan:  

> 

Hierbij een reactie van een eigenaresse. 

Met vriendelijke groet, 

 

Delair Vastgoedbeheer B.V. 

tussen 09:00 uur en 13:00 uur) 

21  nl 

www delairvastgoedbeheer nl 

Voor spoed buiten kantooruren, zie onze website. 

Delair 
VASTGOED BEHEER 

Van: ]  
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 08:37 
Aan:   nl> 
Onderwerp: Re: Bestemming begane grond - 2e Kostverlorenkade 132  t/m 135 

Beste  ,  

Ik stem voor woningen Dankjewel! 

Gr  



Op 7 mei 2018 om 15:13 schreef  >: 

Geachte eigenaars / bewoners van Tweede Kostverlorenkade 132 -135, 

In verband met een op handen zijnde bestemmingsplanwijziging en verbouwing van de bedrijfsruimte(s) aan de 

Tweede Kostveriorenkade 132 -135 verzoeken wij u hierbij om uw gedachten hierover met ons te delen. 

Stel dat u dit voor het kiezen heeft, gaat uw voorkeur qua woongenot dan uit naar 

een verbouwing tot de functie: 

Sportschool of iets vergelijkbaars met een klimaatinstallatie op het dak 

Of 

Woningen 

Een kort antwoord per mail naar info@bvabeheer.nlvolstaat, maar voelt u zich a.u.b. vrij om uw voorkeur toe te 

lichten. 

U dankend voor de medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de eigenaars van de bedrijfsruimte,  

 

Delair Vastgoedbeheer  

?IT;   (tussen 0900 uur en 13. 00 uur) 

 nl 

www delairvastgoedbeheer nl 

Voor spoed buiten kantooruren, zie onze website 

go Delair 
VASTGOE DBEH EER 
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1. Vondelgym 

2. Bodytime 

3. Ettaki Gym 

4. Basic Fit 

5. Core Active 

6. Cross Fit AKA 

7. FemmeGym de Garage 

8. Het  Gymlokaal  

9. Fitness4Me 

10. Bodytec Lounge 

11. Sportschool  Van de Berg 

12. De  Gymzaal  Amsterdam 

13. David Lloyd 

14. Fitness4nne Ladies Only 

15. Palestra Sports 

16. Saints & Stars 

17. Basic Fit Ladies 

18. Sport 371 / Expat Bootcamp 

19. PLTS 

20. The Movement Practice 

21. Barreconcept Nederland 

22. Studio 191 West 

23. Gym West Amsterdam 

24. Sportschool  HSW 

25. Yogaschool  Amsterdam 

26. Yagoy 

27. USC /  Wilhelmina Gasthuis Terrein  

28. De Yoga Club 

29. Sportplaza Mercator 

30. Rasalila 

31. Olympia Dance Studio 

32. Het  Sportlokaal  van De Fysioman 

33. Wellcome Wellness, Fashion Hotel  

Overtoom 143 

Jacob van Lennepkade 245 

Bilderijkkade 59-61 

Baarsjesweg 224 

Baarsjesweg 298 

Pin i Reisplein 1 

Vancouverstraat 6 

Doctor Jan van Breemenstraat 1 

Bos en Lom merplein 284-286 

Kinkerstraat 74 

Korte Geuzenstraat 7-9 

Pieter van der Doesstraat 15 

Overtoom 557 

Postjesweg 128 

Marius Bauerstraat 233 

Tweede Constantijn Huygenstraat 41 

Overtoom 37 -43 

Overtoom 371 

Bilderdijkstraat 134 

Korte Schimmelstraat 18 

Chasséstraat 64 

Jan Hanzenstraat 54 

Jan van Galenstraat 41 

Balboaplein 44 

Baarsjesweg 277 

Postjesweg 106 

Ketelhuisplein 47 

Admiraal de Ruijterweg 106 

Jan van Galenstraat 315 

Tweede Kostverlorenkade 67 

Bellamystraat 49 

Jan van Galenstraat 301 

Hendrikje Stoffelsstraat 1 
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Ontvangen 
3SRRC04343775 

Per koerier & aangetekende post 
Gemeenteraad van Amsterdam 
Per adres: de directeur van Ruimte & 
Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM  

Yacob Mijhad 
Advocaat I Associate 
T +31 20 605 6575 
M +316 1096 4018 
E y.mijhad@houthoff.com  
Postbus  75505 1070 AM Amsterdam 
Gustav Mahlerplein 50 Amsterdam 

Amsterdam, 8 juni 2018 
Inzake: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 
Onze  ref:  230006867/20608231.1 

SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZE 

Geachte heer Zwaagman, 

Graag geven wij hierbij namens onze cliënt,  Life  Fund  Syndication  B.V.  ("Life  Fund"), een 

zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 dat sinds 3 mei 2018 ter inzage ligt 

("Ontwerpbestemmingsplan"). 

1. 	Omschrijving huidig gebruik 

1.1. Life  Fund is eigenaar van een object gelegen aan de Tesselschadestraat 1 A tot en met F 

en de Stadhouderskade 13, 14 A tot en met H, J en K, 23 A en B en 24 A en B, kadastraal 

bekend gemeente Amsterdam, sectie R, complexaanduiding 6187-A, indexnummer 2 en 

3 ("Object"). Het Object omvat meerdere bedrijfsruimten en kantoorruimte en concreet 

worden de verschillende onderdelen van het Object als volgt gebruikt: 

- Tesselschadestraat 1A en Stadhouderskade 13 (één ruimte): reisbureau en verkoop 

van Club Med artikelen; 

Tesselschadestraat 1B en 1C (één ruimte): tandartsenpraktijk; 

- Tesselschadestraat 1D: fitnessschool en persoonlijke training; 

Tesselschadestraat 1E: fietsenverhuur; 

Tesselschadestraat 1F: kapperszaak; 

Stadhouderskade 14 A tot en met H, J en K: kantoorruimte; 

Stadhouderskade 23A en 23B (één ruimte): detailhandel; 

- Stadhouderskade 24A: detailhandel; 

Stadhouderskade 24B: detailhandel. 

Houthoff is de handelsnaam van Houthoff CoOperatief U.A., statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr. 34216182). De algemene voorwaarden van Houthoff, waarin een 
beperking van aansprakelijkheid, de toepasselijkheid van Nederlands recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Amsterdam zijn bedongen, zijn op alle opdrachten van 

toepassing. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op www.houthoff.com. 
Houthoff is  the trade  name of HouthoffaiiperatiefU.A.  with registered  office inAmsterdam  (Chamber  of Commerce Amsterdam no. 34216182). Houthoffs  general terms  and  conditions, 
which stipulate  a  limitation  of  liability, the applicability  of  Dutch law  and  the exclusive jurisdiction  of  the  District  Court  of Amsterdam, are  applicable  to all  work performed.  A  copy  of  

the general terms  and  conditions  is  available on request  or at www.houthoff.com. 
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1.2. 	Het huidige gebruik van het Object is toegestaan op grond van het geldende 

bestemmingsplan Oud-West dat is vastgesteld op 4 oktober 2005 en op grond van een 

tweetal omgevingsvergunningen. In de omgevingsvergunning van 2 juli 2014 is het gebruik 

van Stadhouderskade 14 gewijzigd naar kantoordoeleinden omdat in het huidige 

bestemmingsplan de kantoorbestemming per abuis niet was opgenomen (Bijlage 1). Bij 

omgevingsvergunning van 20 september 2016 is het hiervoor omschreven gebruik van de 

overige adressen als zodanig vergund en zijn per adres de volgende 

gebruiksmogelijkheden toegekend (Bijlage 2). Ook ten aanzien van die adressen sloot 

het huidige bestemmingsplan niet goed aan op het gebruik dat reeds bestond ten tijde van 

de vaststelling van het huidige bestemmingsplan. Concreet is in de omgevingsvergunning 

per adres het volgende gebruik vergund: 

- Tesselschadestraat 1A en Stadhouderskade 13 (één ruimte): detailhandel, 

consumentverzorgende 	dienstverlening 	en 	publieksgerichte 	zakelijke 

dienstverlening; 

- Tesselschadestraat 1B en 1C (één ruimte): maatschappelijke doeleinden (conform 

definitie huidige bestemmingsplan Oud-West), consumentverzorgende 

dienstverlening en publieksgerichte zakelijke dienstverlening; 

Tesselschadestraat 1D: detailhandel (conform huidige bestemming), 

consumentverzorgende 	dienstverlening 	en 	publieksgerichte 	zakelijke 

dienstverlening; 

Tesselschadestraat 1E: detailhandel (conform huidige bestemming), 

consumentverzorgende 	dienstverlening 	en 	publieksgerichte 	zakelijke 

dienstverlening; 

Tesselschadestraat 1F: consumentverzorgende dienstverlening en publieksgerichte 

zakelijke dienstverlening; 

Stadhouderskade 23A en 23B (één ruimte): detailhandel, consumentverzorgende 

dienstverlening en publieksgerichte zakelijke dienstverlening; 

- Stadhouderskade 24A: detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en 

publieksgerichte zakelijke dienstverlening; 

Stadhouderskade 24B: detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en 

publieksgerichte zakelijke dienstverlening. 

2. 	Omschrijving toekomstig gebruik en verzoek tot aanpassing 

2.1. 	In het Ontwerpbestemmingsplan heeft het Object de bestemmingen 'Gemengd-1' 

(Stadhouderskade 23 A-B en Stadhouderskade 24 A-B), 'Gemengd-2' 

(Tesselschadestraat 1 C-F) en 'Gemengd-5 (Stadhouderskade 13 en Stadhouderskade 

14 A-H, J en K). 

2/3 
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Stadhouderskade 13 

2.2. 	Life  Fund heeft bij brief van 13 oktober 2017 gereageerd op het voorontwerp van het 

bestemmingsplan Oud West 2018 ("Voorontwerp"). In deze brief heeft  Life  Fund onder 

meer verzocht om aanpassing van de in het Voorontwerp opgenomen bestemming voor 

Stadhouderskade 14 A-H, J en K in verband met het vergunde gebruik als kantoorruimte. 

Conform dat verzoek is de bestemming in het Ontwerpbestemmingsplan aangepast naar 

'Gemengd-5'. Bij die aanpassing is op de plankaart echter ten onrechte geen onderscheid 

gemaakt tussen het adres Stadhouderskade 14 A-H, J en K — waarvoor de functie 

'Gemengd-5' inderdaad passend is — en het adres Stadhouderskade 13, waarvoor de 

functie 'Gemengd-5' niet passend is. 

2.3. 	Zoals hiervoor aangegeven heeft het adres Stadhouderskade 13 op grond van de 

omgevingsvergunning van 20 september 2016 als vergund gebruik 'detailhandel, 

consumentverzorgende dienstverlening en publieksgerichte zakelijke dienstverlening'. Dit 

vergunde gebruik past ook goed bij het huidige gebruik. Om die reden verzoekt  Life  Fund 

om een aanpassing van (de plankaart van) het Ontwerpbestemmingsplan, zodat een 

duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de adressen Stadhouderskade 13 en 

Stadhouderskade 14 A-H, J en K. Stadhouderskade 13 dient de bestemming 'Gemengd-2' 

te krijgen, hetgeen voor dat adres aansluit bij het huidige vergunde gebruik. 

Stadhouderskade 14 A-H, J en K dient de functie 'Gemengd-5' te behouden, hetgeen voor 

dat adres eveneens aansluit bij het huidige vergunde gebruik. 

3. 	Conclusie 

3.1. 	Bij wijze van conclusie merkt  Life  Fund dat zij tevreden is over de inhoud van het 

Ontwerpbestemmingsplan, aangezien dit — met uitzondering van Stadhouderskade 13 — 

goed past bij het vergunde gebruik van het Object. Voor Stadhouderskade 13 verzoekt  

Life  Fund u om aanpassing van het Ontwerpbestemmingsplan, zodat Stadhouderskade 

13 de functie 'Gemengd-2' krijgt (zoals het geval was in het Voorontwerp) en 

Stadhouderskade 14 A-H, J en K de functie 'Gemengd-5 behoudt (conform het verzoek 

van  Life  Fund naar aanleiding van de eerdere publicatie van het Voorontwerp). 

Hoogachten 

Houthoff, 

Yacob Mijhad 
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BIJLAGE 1 	OMGEVINGSVERGUNNING VAN 2 JULI 2014 



Bezoekadres 
Bos en lommerplein 250 
1056 EK Amsterdam 

X Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel West 
Directie Vergunningen en dienstverlening 
Afdeling Vergunningen Bouw 

Postbus 67239 
1040  BC  Amsterdam 
Telefoon 14 020 
Fax 020 253 0727 

VERZONDEN 
.09 JUL! 20111 

Retouradres: Postbus 57239, 1040  BC  Amsterdam 

Warburg Henderson Kag Fur  Immobilien  rribH/ 
European Core Property Fund no 1 
t.a.v.  mevrouw  A Bleekroode 
Strawinskylaan 1019 
1077 XX Amsterdam 

Datum 

OLO dossiernummer 

Behandeld door 

Telefoonnummer 

Email 

Bijlage 

Adres Lecatleaanduiding 

Onderwerp 

2 juli 2014 
1132423 
Dhr. E. Habirtg 
020-25 31 089 
e.habing@west.amsterdam.n1 
Gewaarmerkte bescheiden 
Stadhouderskade 14 
omgevingsvergunning 

111P441M MISCCI>liwit WIN 

1 JUL 2014 

HORIZON AmilUDAM 

OMGEVINGSVERGUNNING 

GEMEENTE AMSTERDAM 
Bestuurscommissie stadsdeel West; 

Gezien de aanvraag om omgevingsvergunning, ingekomen 14 februari 2014, voor 
het project bestaande uit de activiteit: 

=NI 

• het planologisch strijdig gebruiken van een bouwwerk (als bedoeld in art. 
2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 

    

Besluiten wij: 

• een omgevingsvergunnIng te verlenen voor het project 'het wijzigen van 
het gebruik van het pand Stadhouderskade 14 naar kantoordoeleinden- 

waarbij toepassing wordt gegeven aan: 

artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, om af te waken van het geldende bestemmingsplan  Dud  
West', vastgesteld door de raad op 4 oktober 2005 en goedgekeurd op 10 
augustus 2006. 

Bijlagen behorende bij dit besluit: 

• Aanvraagformulier 
• RO-01, Ruimtelijke onderbouwing, 

   



Hoogachtend, 

het algemeen best  
ens  hen 

r van Ie bestuurscommissie van stadsdeel West, 

R.M. Thé 
Stadsdeelsecretaris stadsdeel West 

OLO 1142423 
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Procedurele aspecten 

Intrekken vergunning 
De omgevingsvergunning kan door het bevoegd gezag bij een met redenen 
omkleed besluit worden ingetrokken in de gevallen, genoemd in de artikelen 2.29, 
2.33 en 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). (Deze 
wet is te vinden onder: htto://wetten.overheicl.nl/BWBR0024779)  

Beroepsclausule 
De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, lid 1, onder d van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken met ingang van de dag 
na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, daartegen schriftelijk en 
gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht 
Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het indienen van beroep schort 
de werking van dit besluit niet op. 

Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening 
aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan 
worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een 
voorlopige voorziening vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
sector Bestuursrecht Algemeen 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via htto://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een 
DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie. 

Voorbereidingsprocedure 
Op de voorbereiding van deze beschikking is de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure, als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, van toepassing. 
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In § 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang 
met Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de diverse 
procedurevoorschriften uiteen gezet. 

Ontvangst aanvraag 
Wij hebben de aanvraag op 13 februari 2014 ontvangen. 

In werking treden 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor 
het indienen van een beroepschrift. Wanneer gedurende deze termijn bij de 
bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het 
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het laatstgenoemde 
geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken de opschorting op te heffen. 

Een goede ruimtelijke onderbouwing 
De aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

Verklaring van geen bedenkingen 
Voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning waarbij met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo wordt afgeweken 
van het bestemmingsplan, dient de gemeenteraad te verklaren dat hij daartegen 
geen bedenkingen heeft, gelet op artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 

De stadsdeelraad heeft bij besluit van 21 september 2010 (besluitnummer 
2010/1164) besloten om af te zien van het geven van een verklaring van geen 
bedenkingen voor aanvragen om een omgevingsvergunning waarbij wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan conform artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 
Wabo, tenzij binnen twee weken na ontvangst van een kopie van de aanvraag, de 
deelraad aangeeft dat wel een verklaring noodzakelijk wordt geacht. 

Op 25 februari 2014 is de voormalige stadsdeelraad in kennis gesteld van 
onderhavige aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeft de deelraad niet 
aangegeven dat een verklaring van geen bedenkingen nodig is. 

Ter Inzage legging ontwerpbesluit 
Ingevolge artikel 3:11 Awb legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen 
besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn 
voor een beoordeling van het ontwerp, zes weken ter inzage. 

Na voorafgaande kennisgeving middels publicatie op de internetsite van het 
stadsdeel (http://www.west.amsterdam.nl/actueel/bekendmakinuenn  en publicatie 
In de Staatscourant is het ontwerpbesluit met de relevante stukken gedurende zes 
weken ter inzage gelegd van 27 maart t/m 7 mei 2014. 
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Gedurende deze termijn kunnen door een ieder zienswijzen gericht tegen dit 
voornemen  near  voren worden gebracht. 

De aanvrager/gemachtigde is conform artikel 3.12, lid 1 van de Wabo in 
samenhang met artikel 3.13 Awb hieromtrent geïnformeerd. 

Gedurende de termijn van de ter visie legging zijn geen zienswijzen ingediend. 

Wettelijk kader 
Het besluit is gebaseerd op de Woningwet, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet 
bestuursrecht en de Bouwverordening Amsterdam 2013. 

inhoudelijke beoordeling 

Planologie (artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo) 
Het project betreft het planologisch strijdig gebruiken van een bouwwerk als 
bedoeld in art 2.1, lid 1, onder c van de Wabo. De aanvraag wordt voor deze 
activiteit als volgt beoordeeld. 

Bestemmingsplan 

Het bouwplan is gelegen in een gebied, waar het bestemmingsplan 'Oud-West' 
van toepassing is. Het plan is gesitueerd op gronden die zijn bestemd voor 
"Woongebied 2, met nadere aanduiding b en  pd'.  Het plan is in strijd met de bij het 
plan behorende voorschriften en bepalingen. De motivering volgt hieronder; 

Volgens de planvoorschriften mag alleen de begane grond worden gebruikt voor 
publieksgerichte dienstverlening en bedrijven. De overige bouwlagen zouden 
alleen voor woondoeleinden mogen worden gebruikt. 

Strijdigheden 

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. Op grond van artikel 24 lid 1 van de 
planvoorschriften is het verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doe? strijdig met de aan de grond gegeven 
bestemming. 

Binnen het bestemmingsplan bestaat geen mogelijkheid om af te wijken van 
bovengenoemd gebruiksverbod. De kruimellijst vervat in artikel 4 bijlage  II  van het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) biedt eveneens geen uitkomst, omdat het te wijzigen 
gebruik meer dan 1500m2 betreft 
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Motivering 
De ruimtelijke onderbouwing voorziet in de motivering omtrent de strijdigheid 
vermeld ander a), te weten de ruimtelijke inpasbaarheid van de zelfstandige 
woning op de begane grond. 

Voor de motivering omtrent dit onderdeel wordt dan ook primair verwezen  near  de 
ruimtelijke onderbouwing die als hier herhaald en ingelast dient te warden 
beschouwd. 

De win kelstraatmanager heeft positief geadviseerd. Eveneens is de afdeling 
Economische Zaken positief. Dit deel van het pand is ontworpen ais kantoor, 
maar dit is per abuis niet als zodanig opgenomen op de prankaart. Het is wel altijd 
gebruikt ais kantoorruimte. Het gaat hier dus om het herstellen van een 
(administratieve) fout. 

Welstand en Monumenten 
Het betreft een gebruikswijziging. Er wordt niet verbouwd. 

Conclusie 
Het dagelijks bestuur heeft gelet op het bovenstaande en gelet op het belang van 
de aanvrager besloten medewerking te verlenen aan de gevraagde afwijking ex. 
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, van de Wabo. Zowel ruimtelijk als 
stedenbouwkundig wijzigt er niets en heeft deze vergunning geen verdere 
gevolgen. 

Nadere aanwijzingen 

Rechters van derden 
Het verlenen van deze omgevingsvergunning  feat  rechten van derden onverlet. 

Gevolgen erfpachtcontract 
Het (ver)bouwen of een wijziging in het gebruik kan gevolgen hebben voor uw 
bestaande erfpachtcontract. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bureau 
Erfpacht: 020-2544 200 of erfpacht@oga.amsterdam.ni  



Paraaf DIrecteur 

Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel West 

Stadsdeelsecretaris 

Directie: 
	

Vergunningen en Dienstverlening 
Afdeling: 
	

Vergunningen Bouw 
Behandelend ambtenaar: 
	

E. Habing 
Telefoon: 
	

31089 

Datum: 
	

2 juli 2014 
Besluitnumrner: 
	

INT-14-00463 
Gebiedstafel 
	

Oud-West 

Onderwerp: 
Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project: 
°Het wijzigen van het gebruik van het pand Stadhouderskade 14 naar een kantoor'. 

Het stadsdeetsecretarls beslult: 
om conform artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
de omgevingsvergunning, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 
van de Wabo, voor het wijzigen van het gebruik van het pand naar kantoor adres 
Stadhouderskade 14, te verlenen. 

Korte samenvatting: (max. 10 regels) 
Op 9januari2014 heeft het stadsdeel een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen voor het wijzigen van het gebruik van het pand Stadhouderskade 14, 
geregistreerd onder OLO-nummer 1132423. Deze aanvraag is als concept besproken in 
de uitvoeringsstaf Wonen van 9 december 2013 en akkoord bevonden. 

De aanvraag is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan Oud-West De 
omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat. Hier is aan voldaan. De aanvraag is voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing die als bijlage deel uitmaakt van het besluit. 

Gelet op artikel 3.10 van de Wabo is Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) van toepassing. Gelet hierop is het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zes 
weken ter visie gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het besluit wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
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Besluitnr: INT-14-00463 

Bestuurlijke achtergrond (aanleiding en context): 
Op het terrein van het voormalige Gemeente Energiebedrijf is eind jaren 80 / begin jaren 
90 o.a. het kantoorpand  Byzantium  opgericht. Het pand telt 11 verdiepingen en werd altijd 
als kantoorpand verhuurd en gebruikt. Momenteel wordt een aantal verdiepingen te huur 
aangeboden. 

Vorige bestemmingsplan ie  herziening Overtoomstrook 
Volgens het voorgaande bestemmingsplan le  herziening Overtoomstrook, mocht het 
gehele kantoorpand  Byzantium  ten behoeve van kantoordoeleinden worden gebruikt 
(bestemming: centrumvoorzieningen) waarbij de restrictie gold dat elke kantoorvestiging 
een maximale oppervlakte mocht hebben van 400m2. Sinds 2006 geldt het huidige 
bestemmingsplan Oud-West. 

Bestemmingsplan Oud-West 
Volgens het huidige bestemmingsplan Oud-West heeft het perceel Stadhouderskade 14 
de bestemming Woongebied 2, met nadere aanduiding b en  pd'.  Volgens de 
planvoorschriften mag alleen de begane grond worden gebruikt voor publieksgerichte 
dienstverlening en bedrijven. De overige bouwlagen zouden alleen voor woondoeleinden 
mogen worden gebruikt. Het gebruik van de overige bouwlagen ten behoeve van 
kantoordoeleinden is niet toegestaan. Op grond van artikel 24 lid 1 van de 
planvoorschriften is het verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming. 

Er is sprake van een administratieve fout in het bestemmingsplan. Het kantoorpand  
Byzantium  is altijd als kantoor in gebruik geweest en nooit ten behoeve van wonen. Die 
intentie is er ook niet. De omgevingsvergunning is aangevraagd om de fout in het 
bestemmingsplan te herstellen. 
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Afwijken bestemmingsplan 
Binnen het bestemmingsplan bestaat geen mogelijkheid om af te wijken van 
gebruiksverbod zoals verwoord in artikel 24 van de planvoorschriften. De kruimellijst 
vervat in artikel 4, bijlage  If  van het Besluit omgevingsrecht biedt eveneens geen uitkomst, 
omdat het te wijzigen gebruik meer betreft dan 1500m2. 
Vandaar dat gekozen is toepassing te geven aan artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, van 
de Wabo in samenhang met de procedure van artikel 3.10 van de Wabo.  Aileen  via deze 
weg kan de omgevingsvergunning verleend worden. 

Motivatie afwijken van het bestemmingsplan 
Uit de ruimtelijke onderbouwing die als bijlage deel uitmaakt van dit besluit 
blijkt dat het wijzigen gebruik goed te motiveren is. De winkelstraatmanager heeft positief 
geadviseerd. Eveneens is de afdeling Economische Zaken positief. Dit deel van het pand 
is ontworpen als kantoor, maar dit is per abuis niet als zodanig opgenomen op de 
plankaart. Het is wel altijd gebruikt  Ws  kantoorruimte. Het gaat hier dus om het herstellen 
van een (administratieve) fout. 

De aanvraag is voorbereid door middel van een vooroverleg. Hierop is op 9 december 
2013 positief geadviseerd door het stadsdeel. Dit is 13 december 2013 aan de verzoeker 
medegedeeld. 

Reden van het besluit: 
De aanvraag is ingediend om een administratieve fout in het bestemmingsplan te 
herstellen. Het pand Stadhouderskade 14 is altijd in gebruik geweest als kantoor en ook 
als zodanig vergund en gebouwd. 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als de aanvraag niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wabo is 
opgestart. Het ontwerpbesluit heeft 6 weken  fang  ter visie gelegen. Hiertegen zijn geen 
zienswijzen naar voren gebracht. 

Kosten, haten en dekking: 
Het afwijken van de bestemmingsplanvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 
'Oud-West' heeft geen financiele consequenties voor het stadsdeel. 
Het stadsdeel zal het legesbedrag in rekening brengen aan de aanvrager voor het volgen 
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ten behoeve van het kunnen toepassen van 
artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3, van de Wabo. 
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Voorbereiding en adviezen: 
Verklaring van geen bedenkingen 
Bij besluit van 21 september 2010 (besluitnummer 201011154) heeft de read besloten af te 
zien van het geven van een verklaring van geen bedenkingen, behoudens wanneer de 
raad aangeeft dat er wel een verklaring nodig is. Op 25 februari 2014 is de raad 
geïnformeerd over deze aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeft de raad niet aangegeven 
dat een verklaring van geen bedenkingen nodig is. 

Interne afstemming: 
Afdeling Economie en Cultuur: positief 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke  Ordening: positief 

Erfpacht: 
Het (ver)bouwen of een wijziging in het gebruik kan gevolgen hebben voor het bestaande 
erfpachtcontract. Hiervoor kan de aanvrager contact opnemen met Bureau Erfpacht: 020-
2544 200 of erfoachtaooa.amsterdanni 

Uitkomsten inspraak en/of maatschappelijk overleg: 
Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.10 
van de Wabo, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
Het ontwerpbesluit met de relevante stukken is van 19 maart tot en met 30 april 2014 ter 
inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 

Meegezonden/ter inzage gelegde stukken: 
1. Omgevingsvergunning 
2. Ruimtelijke Onderbouwing 
3. Tekeningen 

Afhandeling: 
Na behandeling, alle stukken retour aan E.Habing voor verdere afhandeling (Afdeling 
Vergunningen Bouw). 

Bekendmaking I publicatie: 
kennisgeving in de Staatscourant (digitaal) 
kennisgeving op de website van stadsdeel West 

- www.ruirntelijkeplannen.n1 

Communicatie: 
Stadsdeel West maakt bekend dat is besloten met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 
onder a, onder 3, van de Wabo, een omgevingsvergunning af te geven voor het wijzigen 
van het gebruik van naar kantoor op het adres Stadhouderskade 14 geregistreerd onder 
010-nummer 913381. 
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Datum 

Ons kenmerk 

Adres 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Email 

Bijlage 

Onderwerp 

20 september 2016 

2490621 

Meerdere adressen 

E. Habing 

31089 

e.habing@amsterdam.n1 

Gewaarmerkte bescheiden 

Omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning 

GEMEENTE AMSTERDAM 

De bestuurscommissie van Stadsdeel West 

gezien de aanvraag, ingekomen op 27 juli 2026, om omgevingsvergunning voor de activiteit: 

• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (als be-
doeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 

besluit: 

• een omgevingsvergunning te verlenen voor het project 'het legaliseren van het feitelijke 
gebruik op de locaties Stadshouderskade 23 en Stadhouderkade 23 A/B, 24A/B en Tessel-

schadestraat ia, ab, ic, ad en le en  if,  in Amsterdam', onder de in dit besluit gestelde 

voorwaarde(n), 

waarbij toepassing is gegeven aan: 

• artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht, om af te wijken van het geldende bestemmingsplan 'Oud- West. 



na eie - 	.en 

1._ 

R. van den Busken 

coördinator van de afdeling Vergunningen Bouw, 

directie Vergunningen en Dienstverlening 
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Bij dit besluit horen de volgende gegevens: 

Gemerkt: 

• Aanvraagformulier; 

• T-oa; 

• Brief; 

• Notitie 

Hoogachtend, 

het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West, 
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Procedurele aspecten 

Intrekken omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning kan door het bestuur bij een met redenen omkleed besluit worden Inge-

trokken in de gevallen, genoemd in artikel 2.33 en artikel 5.19 van de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht. 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na 

de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststem-

pel op uw bezwaarschrift. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Algemeen bestuur van bestuurscommissie van stadsdeel West 

T.a.v. Afdeling Juridische Zaken 

Postbus 57239, 

2040  BC  AMSTERDAM 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 

• uw naam, adres en telefoonnummer 

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 

• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit 

• waarom u bezwaar maakt. 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behan-

delen. 

Let op: u kunt niet per  e-mail  een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kan uitsluitend 

schriftelijk worden ingediend 

Schorsende werking 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit 

waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 

Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u naast het maken van bezwaar, (op eigen kosten) een zogeheten voorlopige 
voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan 
worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 

Afdeling Publiekrecht -team bestuursrecht 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 
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Dat kan ook via http://loketrechtspraak.nlibestuursrecht. Daarvoor  hebt u een DigiD nodig. Op 
deze site vindt u ook meer informatie. 

Voorbereidingsprocedure 

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als be- 

doeld in 5 3.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Ontvangst aanvraag 

Wij hebben de aanvraag op 27 juli 2016 ontvangen. 

In werking treden 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking. 

Activiteit binnen de aanvraag Omgevingsvergunning 
Het project bestaat uit de activiteit 'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan' (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht). 

Voor deze activiteit is hierna aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeeld. 

Wettelijk kader 

Het besluit is gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke 

ordening, het Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht. 
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Inhoudelijke beoordelina 

Afwijken van bestemmingsplan (artikel 2.12 Web()) 

Bestemmingsplan  

Voor de locatie van het project geldt het bestemmingsplan 'Oud- West'. 

De grond waarop het project is gelegen heeft als hoofdbestemming "Woongebied 2"met voor de 

verschillende adressen/units in voorkomende gevallen voor de begane grond een nadere aandui-

ding b (bedrijf) ,d (detailhandel) en  pd  (publieksgerichte dienstverlening)`. Het project is in strijd 

met de bij het plan behorende voorschriften en bepalingen. Het feitelijke gebruik van de plint (be-

staande uit meerdere units) wijkt sinds de oprichting van het gebouw af van het toegestane piano-

logische gebruik. De aanvraag voorziet in het legaliseren van het feitelijk gebruik met inachtne-

ming van de definities die gebruikt zullen worden in het in voorbereiding zijnde herziening be-

stemmingsplan 'Oud-West'. 

Nadere aanduidingen  

Hieronder volgt per unit een opsomming van de nadere aanduidingen: 

• Tesselschadestraat la en Stadhouderskade 13: respectievelijk "bedrijf mirieucategorieën 1 

en  fen  "Publieksgerichte dienstverlening" 

• Tesselschadestraat  lb  en  lc  respectievelijk "bedrijf milieucategorieën i en 2" en "maat-

schappelijke doeleinden  

NB  sinds de oprichting van het gebouw betreft dit 3. bouwkundige unit. Op de plankaart 

van het huidige bestemmingsplan Oud West zijn twee adressen toegekend met de hier-

boven genoemde nadere aanduidingen. 

• Tesselschadestraat  id:  "detailhandel" 

• Tesselschadestraat le: "detailhandel" 

• Tesselschadestraat zf. "publieksgerichte dienstverlening" 

• Stadhouderskade 230 en 23 b: geen nadere aanduiding  

NB:  dit betrefti bouwkundige unit bestaande uit 2 bouwlagen 

Stadhouderskade 24e: geen nadere aanduiding  
NB:  dit betreft i bouwkundige unit bestaande uit 2 bouwlagen 

• Stadhouderskade 24b: geen nadere aanduiding  
NB:  dit betreft 3. bouwkundige unit bestaande uit 2 bouwlagen 
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Strijdigheden  

Het project is in strijd met het bestemmingsplan (zie gewaarmerkte notitie voor het feitelijk ge-

bruik) . Op grond van artikel 24 lid ivan de planvoorschriften is het verboden de gronden en 

bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de 

grond gegeven bestemming. 

Afwijken van het bestemmingsplan 

Medewerking aan het project kan in het onderhavige geval alleen worden verleend met gebruik-

making van de afwijkingsbevoegdheid op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang met artikel 4, lid 9 van bijlage  II  van het 
Bor. 

Motivering 

De gewaarmerkte notitie voorziet in de motivering omtrent de strijdigheden. 

Dit project is voorbesproken met de jurist ruimtelijke ordening. Het project betreft het groten-

deels herstellen van een (administratieve) fout. 

Het is verantwoord om af te wijken van het bestemmingsplan om voor de hieronder genoemde 

adressen/units per geval de volgende gebruiksmogelijkheden toe te kennen: 

• Tesselschadestraat ia en Stadhouderskade 13: detailhandel, consumentverzorgende 

dienstverlenening en publieksgerichte zakelijke dienstverlening 

• Tesselschadestraat  then ac:  maatschappelijke doeleinden (conform definitie huidige be-

stemmingsplan Oud-West), consumentverzorgende dienstverlening en publieksgerichte 

zakelijk dientveriening: 

• Tesselschadestraat  id:  detailhandel (conform huidige bestemming), consumentverzor-

gende dienstverlening en publieksgerichte zakelijk dienstverlening 

• Tesselschadestraat le: detailhandel (conform huidige bestemming), consumentverzor-

gende dienstverlening en publieksgerichte zakelijk dienstverlening 

• Tesselschadestraat  if:  consumentverzorgende dienstverlening en publieksgerichte zakelijk 

dienstverlening 

• Stadhouderskade 23A en B: detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en pu-

blieksgerichte zakelijk dienstverlening 

Stadhouderskade 24a: detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en publieks-

gerichte zakelijk dienstverlening 

Stadhouderkade 24b: detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en publieksge-

richte zakelijk dienstverlening 
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Onder detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en publieksgerichte zakelijke dienst-

verlening wordt het volgende verstaan: 

• detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verko-

pen, het verhuren of het leveren van zaken aan in hoofdzaak personen die die goederen kopen 

voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsac-

tiviteit, met inbegrip van ondergeschikte horeca. 

• consumentverzorgende dienstverlening 

persoonlijke verzorging van consumenten, waaronder kapperszaken, nagelstudio's, schoonheids- 

instituten, sauna en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven. 

• publieksgerichte zakelijke dienstverlening 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek in overwegende mate rechtstreeks te 

woord wordt gestaan en geholpen, zoals banken, makelaarskantoren, reisbureaus, wasserettes, 

stomerijen en uitzendbureaus. 

Conclusie 

Het project is in strijd met het bestemmingsplan. Door toepassing van artikel 2.12, eerste lid, on-

der a, onder 2 kunnen wij afwijken van het bestemmingsplan. Met het afwijken van het bestem-

mingsplan wordt vooruitgelopen op de herziening van het bestemmingsplan waarin de voor-

noemde afwijkingen als zodanig zullen worden bestemd. 

Omdat er geen sprake is van strijd met de goede ruimtelijke ordening, verlenen wij de gevraagde 

omgevingsvergunning. 
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Nadere aanwijzingen 

Bouwen volgens het Bouwbesluit 2012 

Op elk bouwen is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Indien er gebouwd wordt in strijd met 

artikelen van het Bouwbesluit 2012, zullen wij u met een aanschrijving op grand van artikel 4 van 

de Woningwet opdragen de noodzakelijke voorzieningen te treffen. 

Burgerlijk wetboek 

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is het, tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toe-

stemming heeft gegeven, niet toegestaan om binnen een afstand van twee meter van de grenslijn 

(loodrecht gemeten) van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelij-

ke werken hebben, voor zover deze op het erf uitzicht geven. 

Werken in de openbare ruimte 

Indien bij de werkzaamheden de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken in 

de openbare ruimte) vergunning nodig. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor het 

gebruik van de openbare ruimte. 

Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk 

kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke 

verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR vergunning kan digitaal 

via Loket Amsterdam worden aangevraagd. 

Intrekking 

Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen 

handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, op verzoek van de vergunning-

houder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is. In sommige gevallen moet het be-

sluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of een acilviseur, 

als deze bij het besluit betrokken is geweest. 

Overschrijving 

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat  !emend  anders dan de aan-

vrager vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal vier weken voor de gewenste overschrijving 

aan het stadsdeel worden gemeld. Hierbij dienen de volgende gegevens worden ingediend: 

naam en adres van de vergunninghouder; 

de omgevingsvergunning(en) waar het verzoek betrekking op heeft; 

naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan 

gelden; 

een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 

het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden. 

Erfpacht 

De omgevingsvergunning is geen toestemming van de Gemeente Amsterdam om als grondeige- 

naar het bouwplan uit te voeren. Voor zover nodig kunt u hierover contact opnemen met Bureau 
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Erfpacht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Dit kan de volgende volgen-

de situaties betreffen: 

Als het (ver)bouwplan een besternmings- of bebouwingswijziging betreft, en de grond 

in erfpacht is uitgegeven; 

Als u naast deze omgevingsvergunning voor het feitelijke gebruik van de grond/het 

terrein (voor evenement of bouwterrein) privaatrechtelijke toestemming nodig heeft. 

Zonder huurovereenkomst kan het terrein niet in gebruik genomen worden. Alle risi-

co's verbonden bij het niet aangaan van deze overeenkomst zijn voor uw rekening. 

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website: www.erfpacht.amsterdam.n1 of bellen 

met Amsterdam Antwoord op telefoonnummer1.4ozo). Voor meer specifieke vragen kunt u terecht 

bij Bureau Erfpacht, tel. 020-2544 200 of erfpacht®amsterdam.nl. 



Gegevens bevoegd ge7ng 

Referentienummer 
	

Datum ontvangst 
	 Aanvraagformulier 

X Behoort bij beschikking met 
X Olo-nummer 2490621 
X d.d. 20 september 2010 

Formulierversie 
2016.03 Aanvraaggegevens 

Ingediende aanvraag/melding 

Aanvraagnummer 

Aanvraagnaam 

Uw referentiecode 

Ingediend op 

Soort procedure 

Projectomschrijving 

Opmerking 

Gefaseerd 

Blokkerende onderdelen weglaten 

Persoonsgegevens openbaar 
maken 

Kosten openbaar maken 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.v.t. of al bekend 

Bevoegd gezag 

Naam: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Telefoonnummer: 

Contact per e-mail of  contactformulier  
op de website: 

2490621 

WST Stadhouderskade / Tesselschadestraat 

27-07-2016  

Onbekend 

legaliseren feitelijke gebruik bestemmingen bestaande 
winkels op grond van de kruimelregeling art. 2-12 lid 1 sub a 
onder 2 WABO  

ANA LOGE  AANVRAAG  

Nee 

Nee 

Nee 

Nee  

Gemeente Amsterdam 

U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de 
balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op 
www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via 
onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw 
aanvraag echter niet per mail indienen 

14 020 

antwoord@amsterdam.n1 

Website: 	 www.amsterdam.nl/orngevingsvergunning  

Datum aanvraag: 27 juli 2015 	Aanvraagnummer: 2490621 	 Pagina 1 van 2 



Overzicht bijgevoegde modulebladen 

Aanvraaggeg  evens  

Aanvragergegevens 

Locatie van de werkzaamheden 

Werkzaamheden en onderdelen 

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Bijlagen 

Kasten 

Datum aanvraag: 27 juli 2016 
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Formulierversie 
2016.03  Aanvrager bedrijf 

1  Bedrijf 

KvK-nummer 	 34311097  

Vestigingsnummer 	 000019069065  

Statutaire naam 	 Cording Real Estate Group BV  

Handelsnaam 	 Cording Real Estate Group BV 

2 Contactpersoon 

Geslacht 	 3 Man 
2 Vrouw 

Voorletters 	 A. 

Voorvoegsels 

Achternaam 	 Bleekroode 

Functie 	 Head of Asset Management Benelux 

3 Vestigingsadres  bedrijf 

Postcode 	 1077 XX 

Huisnummer 	 1019 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 	 A 

Straatnaam 	 Strawinskylaan 

Woon plaats 	 Amsterdam 

4 Correspondentieadres 

Adres 	 Strawinskylaan 1019-A 

1077 XX Amsterdam 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 	  

Faxnummer 

E-mailadres 	  

Datum aanvraag: 27 juli 2016 
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1054ES 

13 

Stadhouderskade 

Amsterdam 

Form ulierversie 
2016.03  Locatie 

1 Adres 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Plaatsnaam 

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen? 

Specificatie locatie 

2 Eigendornssitualie 

Eigendomssituatie van het perceel 

Uw belang bij deze aanvraag 

3 Toelichting 

Eventuele toelichting op locatie  

E Ja 
E Nee 

Stadhouderskade 13-14 en 23-24 
Tesselschadestraat A t/m F 

E] U bent eigenaar van het perceel 
E u bent erfpachter van het perceel 

LI U bent huurder van het perceel 
E Anders 

eigenaar / verhuurder gebouw  Byzantium  

Hoekpand  "Byzantium" 

Datum aanvraag: 27 juli 2016 	Aanvraagnummer: 2490621 
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Formulierversie 
2016.03  

Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening 

1 	Handel en in strijd met regelsruimtelijke ordening 

Met welke regelsvoor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd? 

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening. 

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk. 

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk. 

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening. 

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard? 

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd? 

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan? 

• Bestemmingsplan 

E Beheersverordening 

• Exploitatieplan  

IT  Regels op grond van de provinciale verordening 

E Regels op grond van een Al\ilvB 

ri Regels van het voorbereidingsbesluit 

Legaliseren feitelijk gebruik bestemmingen bestaande 
winkels op grond van de kruimelregeling art. 2-12 lid 1 sub a 
onder 2 WABO 

Winkels 

Winkels 

Geen gevolgen. Winkelgebruik blijft ongewijzigd, 

MI Ja 

2 Nee 

Ei Ja 
E Nee 

fl Ja 

2 Nee 

Datum aanvraag: 27 juli 2016 	Aanvraagnummer: 2490621 	Bevoegd gezag: Gemeente Amsterdam 	 Pagina 1 van 1 



Formulierversie 
2016.03 Bijiagen 

Formele bijlagen 

Naam bijlage Bestandsnaam 	Type Datum Status 
ingediend document 

Aanvraagformulier pdf Aanvraagformulier.pdf! Anders 2016-07-27 In 
behandeling 

Brief aanvraag_pdf Brief aanvraag.pdf 	Anders 2016-07-27 In 
behandeling 

Legenda bestemminsplan Legenda 	 Anders 2016-07-27 In 
Oud-West pdf hestemminsplan Oud- behandeling 

West.pdf 

Notitie bestemmingen Notitie bestemmingen: Anders 2016-07-27 In 
begane grond begane grond 

gebouw 
behandeling 

Byzantium.pdf 

Vergunning van 2014_pdf omgevingsvergunning 	Anders 
Stadhouderskade 14 
van 21 juli 2014.pdf 

2016-07-27 !n 
behandeling 

Plattegrond Plattegrond Anders 2016-07-27 In 
bestemmingsplan_pdf bestemmingsplan.pdf behandeling 

Plattegrondtekening_pdf Plattegrondtek-
ening-lodf 

Anders 2016-07-27 In 
behandeling 

Datum aanvraag: 27 juli 2016 	Aanvraagnummer: 2490621 	 Pagina 1 van 1 



Formulierversie 
2016.03  Kosten 

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Wat zijn de geschatte kosten in 	0 
euro's (exclusief BTW)? 

Projectkosten 
Wat zijn de geschatte kosten 	0 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)? 
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Brief 
x  Bailout  bij beschikking met 
X Olo-nummer 2490621 
X d.d. 20 september 2016 

  

 

Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel West 
Afdeling Vergunningen Bouw 
T.a.v. de heer E. Habing 
Postbus 57239 
1040  BC  AMSTERDAM  

STADSDEEL 
WE:31 	.• 

Amsterdam, 26 juli 2016 
Betreft:  'Byzantium"  Stadhouclerskade 13-14, 23-24/Tesselschadestraat 1 te Amsterdam 

Geachte heer Habing, 

Namens Warburg-H1H  Invest  Real  Estate  GmbH, eigenaar van het kantoor-/winkel complex  
"Byzantium"  informeren wij u hierbij als volgt. 

Zoals op 20 juii ji. tussen u en de heer Zwaagman besproken met de heren Vlaanderen en 
Lameijer van onze adviseur DLA  Piper,  doen wij u hierbij onze aanvraag toekomen tot legalisatie 
van de bestemming van alle winkelruimten op de begane grond van bovengenoemd gebouw 
onder de zgn. 'kruimelregeling`. Naar is gebleken is de bestemming van deze winkelunits, 
kennelijk, verkeerd opgenomen in het huidige bestemmingsplan. 

Deze aanvraag geschiedt in vervolg op de aan ons in 2014 verleende vergunning voor de 
kantoorunits van hetzelfde gebouw waaraan eveneens per abuis een foutieve bestemming was 
toegekend. 

Voor wat betreft onze huidige aanvraag verwijzen wij kortheidshalve naar de bijgevoegde, 
ingevulde, aanvraag omgevingsvergunning met als bijlage het memo van DLA  Piper  waarin per 
winkelunit de noodzakelijke wijzigingen worden omschreven. Tevens zijn de plankaart en een 
plattegrond bijgevoegd. 

Uiteraard zijn wij graag bereid deze aanvraag verder toe te lichten. Mocht er nog aanvullende 
Informatie nodig zijn dan vernemen wij dit graag. 

Cording  Real  Estate Group  B.V. 
ABN AMRO 43.18.37.880 - IRAN NL37A0NA0431837880 - BIC ABNANL2A - KVK 34311097 - BTW NL819864298B01 



rlA PIPER  

DLA Piper Nederland NN. 
Amstelveenseweg 638 
1081 .1.1 Amsterdam 
Pestle's 75258 
1070 AG ArnsferdeM 
Nederland 
T+-81 20 541 9382 
F 43120 541 9925 

vernv.dlaplper,nl  

Notitie 
X Behoort bij beschikking rnst 
X Olo-nurrrrer 2490621 
X d.d. 20 septernber 2016 

NOTITIE 

• th -Anne-klade-Bleekroode - —  

Cording Real Estate Group B.V.  

Betreft 

Iran 

Bestenuningen be.gane grond gebonw  Byzantium  

Bram Vlaanderen en Jaap Larneijer 

Datnnt 	 26 jug 2016  

Geachte inevrouw131eelcroode, 

Bij  

U zult namens Warburg-Hal  Invest  Real  Estate  Gmb1-1 (hierna: "Warburg') een 
aanvraag omgevingsvergunning indienen met betrekking tot adressen 
Tesselsohadestraat la,  lb, lc, id  en le en Stadhouderskade 23A, 23B, 24A en 24B 
(hiame: de "Adressen"). Namens Warburg hebben wij in dit verband reeds contact 
met de Gemeente Amsterdam gehad. Deze notitie bevat de uitkomst van dat contact. 

Warburg is eigenaar van het gebouw  "Byzantium"  aan de Stadhouderskade en de 
Tesselschadestraat, waarvan de Adressen deel uilmaken. Blijkens het vigerende 
rpo.stemmingsplan "Oud West" dat in 2007 onherroepelijk is geworden, heeft een 
aantal adressen verschillende bestemmingen gekregen. Die besternmingen komen niet  
iii  alle gevallen overeen met de feitelijke bestemmingen, terwijl de feitelijke 
bestemmingen sinds 2007 onveranderd zijn. Daarbij komt dat aan een Rental Units 
waaraan meerdere adressen zijn toegekend (Tesselsehadestraat 1B-1C, 
Tesselschadestraat 1A/Stadhoudetskade 13) per abuis meerdere bestemmingen zijn 
toegekend, De Adressen zijn destijds kennelijk foutief bestemd. 

Otider verwijzing  near  een gesprek dat wij hadden met Edward Ilabing en Marcel 
Zwaagman van de Gemeente Amsterdam d.d. 20 juli 2016, is besproken dat het 
huidige gebruik kan worden gelegaliseerd en daarbij in aanmeildng kan warden 
genomen dat de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan in 2017 moet worden 
afgerond liet uitgangspunt van de Gemeente is dat in het nieuwe bestommingsplan 
consumentgerichte bestemmingen (detailhandel, consumentverzorgende 
dienstverlening en publieksgerichte zakelijke dienstverlening) in beginsel 
gelijkwaardig worden geacht en (kit als zodanig bestemde percelen voor  doze  functies 
kunnen worden gebruikt. 

Met het oog op  doze  bredere gebruiksmagelijitheden in het nietrwe bestenuningsplan 
ligt het VOOr de hand dat bij het legaliseren van de huidige feitelijke situatie voor te 
sorteren op de hiervoor genoemde uitgangspunten voor het nieuwe bestematingsplan, 
zo hebben wij met de heren 1-labing en Zwaagman besproken. Derhalve wenst 
Warburg nu  cell  oingevingsvergurming voor d'e units aan de Adressen aan te wagen 
voor gebruik dat sttijdig is met de vigerende ruimtelijke regels waarbij zij aansluiting 

Algemeen Telereonnommen 
+31 20 541 8888 

advocaten 
notertesen 
beliethIgadviseurs 

DLA  Piper  Nederland N.V. Is 
ingegfireven In he! 
HandglaregIster van de Xaffier van 
Koophandel  ender  nummer 
34297878, 

DLA  Piper  Nederland N.V. Is 
onderdeel Van DLA  Piper,  een 
tivereldviljdejuddlsehe 
cliii0tveriener, die  bear  elensiee 
ver eent deer  Mad  van 
verentillientle zeittiandige en 
etztinWilkefurldisthe entiteiten.  

Can  iot rn ve,VIgingen en 
relevante wet- en regelgeving kan  
worded  'Inliezlen PP 
VAvw.crleplper.norn. 
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peg bij de • door. rihr. Zwaegman verstrekto coo/glair.** '.1;r0or de • nletWe 
heOenindegaregelS. 

.1PO•deor.dhr. Zwitagrnen verstrekte.coneepitelslen.:VOOrde nieuwe b.esterfirningsregele 
1Ôi4 als volgt (bipage 	. 

.pdationo. 	 . 
ga.,!?éitrijfIna..vg te ;keep aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling :ten verkoop,:. het 
verkopen, hot verhuren of hot. leveren Vbri zaken eau ut hoofdzaak personen die die .geederen. 
kepen voor gebruik, verbruik of aanwending endere don in 4a kiitoefe0i van een•bertippa.of.  
bedrijOnetiviteit, met inbegrip Van ondergeschgcle b9r0i,  

, 	. 	. 
:Oonsuerentver,i.~ fiiero»eriennig.  
Persoonlijke .verzorging 'Van Consurnenten, waaronder kapperszaken• nagetstudida, 
eelictenheidsinstiNtee, fitness, senria -en  near  de aard.dgaimee gelijk te atelleribedrijvén„ 	• 

Pijóliekagertchie ealcelifte dienstverlenhig 
Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek in Overwegende mate rechtstreeks 
Le woord wordt gestaan 90 geholpen, zoals banken, reakehterskanteren, reisbureaus, 
wasserettes, stomerijen en uitzendbureaus. 

Ondergeschilae horeca 
Niet zelfstandige horeca, uitsluitend zijnde horeca 3 en 4 die Wordt of is gerealiseerd binnen 
een andere hoofdfunctie en  dear  naar oppervlakte en ruirntelijke altstraling ondergeschikt  eat  
is, met dien verstande dat in geval Van ondergeschikte horeca in detailhandel, maximaal 20% 
van de verkoop vloeroppervlakte van de winkel tot maximaal 20 0 voor ondergeschikte 
horeca gebruikt mag warden. 

Hier zetten wij voor de Mressen atzenderlijk de begodigde wijzigingen uiteen, 

I. 	Tesselsehadestraat 1.A en stadhouderskade 13 

Opmerking: Sin& de bouw vormen de adressen tesselsehedestraat IA en 
Stadhonderskade 134/.1 Unit, in liet vigerende bestemmingsplan zijn de twee 
adressen, hoewel zijdeel uitmaken van dezelfde unit, verschillend bestemd. 
Met onderhavige aanvraag wordt beoogd de unit geheel te bestemmen 
conform hei huidig  plum&  met iet  (tog  op 0.1 bredere bestemming binnen 
het nieuw vaat te stellen bestemmingsplan. 

Bestemming : De ruimte eau Tesselsehadestraat lA en Stadirouderskade 13 
been de bestemming "Woongebied : g» gekregen, met voor TesSelsehadestraat 
IA. bestemming "Eledrijf Milieucategerian 1 en 2" en Voor Stadhouderskade 
13 bestenuning "Publiekgeriehte dienstVerienine. 

Gebruiker en gebruik: Club IVIediterranee Holland B.y.; reisbureau 	.4e 
'verkoop van Club Med artikelen. 

Te vergunnen gebruik: Detailhandel; Consumentverzorgende dienstverlening; 
Publieksgei iehte zakelijke dienstverlening 

2. 	Teaselseltadestraat 1B en lc 
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Opmerking: Sinds de bouw  vermeil  de adressen Tesselschadestraat 113 en I C 
ein unit In het vigerende bestemmingsplan zijn de twee adressen, hoewel 
zijdeel Uitmaken van dezelfde unit, verschillend bestemd. Met onderhavige 
aanvraag wordt beoogd de unit geheel te bestemmen conform het huidig 
gebruik met het oog op een bredere bestemming binnen het nieuw vast te 
stellen bestemmingsplan, Uitgangspunt is dat het huidige gebruik van de milt 
etri Tesselsehadeerrafir  Mutt  tC, 	tramelijleten ttindattsTwordt-gelagaliseerti:" 

Bestemming: De ruimte aan Tesselschaciestraat 1B en 1C heeft de 
bestemming ''Woongebied 2" gekregen, met voor Tesselsdadestreat 113 
bestemming "Bedrijf Milieucategorieën 1 en 2" en voor Tesselsclutdestraat 
IC bestemming "Maatschappelijke doeleinden", 

Gebruiker en gebruik: Van Daden Tandheelkinide  RV.;  praktijkruitnte. 

Te vergunnen gebruik: Maatschappelijke doeleinden (zoals gedefinieerd in 
het vigerende bestemmingsplan), Con sumentverzorgende dienstverlening; 
Publieksgerichte zakelijke dienstverlening 

3. Tesselseltadestraat 11)  

Bestemming: De ruimte aan Tesselschadestreat 1D heeft de bestemming 
"Woongebied 2" gekregen, met bestemming "Detailhandel". 

Gebruiker en gebruik;  Athletic  Club Amsterdam; bedrijfsruimte ten  behoove  
van de exploitatie van een fitnessschool en persoonlijke training, 

Te vergunnen gebruik: Detailhandel (bestaande bestemming), 
Consumentvetzorgende dienstverlening; Publieksgerichte zakelijke 
dienstverlening, 

4. Tesselschadestraat Iii  

Bestemming: De ruimte aan Tesselsehadestraat 1E heeft de bestemming 
"Woongebied 2" gekregen,. met bestemming "Detailhandel". 

Gebruiker en gebruik: A-bike  B.V.; bedrijfsruimte ten behoeve van 
detailhandel, timer specifiek VCItIllif van fietsen in de ruimste zin des woords. 

Te vergunnen gebruik: Detailhandel (bestaande bestemming), 
Consumentverzorgende dienstverlening, Publieksgoithte zakelijke 
dienstverlening. 

5. Tes.selsehadestraat 11 

Besteming: De ruimte aan Tesselschadestraat  IF  heeft de bestemming 
"Woongebied 	2" gekregen, met bestemming "Publieksgerichte 
dienstverlening'. 

Gebruiker eu gebruik: Wave International  BY.;  een dames- en herenkapsalon 
annex schoonheidssalon.  
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Te • .„.....vergonnen :..gebruik: 	.ConsiunentVerzorgende 	dienstverlening;.  
POblieksgeriebte 	dloevolóilint . 	. 

6. Stadhooderalrade 23/A 04 
• 

Oprnetking:-  átadhoudetskade 23 A .Oti 23 13 vormen 04o.  twit  Wipt doe - 
aanvraag 'Wordt _kpOogd Oé-gir -gomOt.-tte .bes.tenoti-.6:1004# het lundig 	 
gOirui.lc mot jet peg op een ;bredere bestemming binnen bet nieuw vast . te 
stellen besterntnipgsPlan. . 	. 

bestemming ruiriate  Ran  8tadhouderákade 23 A qh  'weft  de bestettnning 
"Woongebied 2" gekrégeri, zonder nadere agndUlding. 

Gebruiker en gebruik Mies  um  opa  By.;  4..fajodo ton behoeve vim  on  
s1)0.4t Ootlogft sOm  

ire *guidon  obralk 	olio<  binuwlageo ter plaatse van deze admsáen: 
Detailhandel, Oopattinentverzergende dienstverlening Publiettageriebte 
zakelijke dienstverlening. 

7. Stadboutiorshade 24 A 

Bestemming De ritimte aan Stadhouderskade 24 'A heeft de bestemming 
'Woongebied 2_" gekregen, zMidernadere uandtd48- .. 

vergunnen .aebrulk Op alle b ouwlagen  ter. plaatse van deze adressen: 
tpewe  Opts  Benelux  ON.;  detailhandel ten behoeve van de verkoop van 
grclio en videá, 

vergunnen gebruik: Detailhandel; Contumenbierzorgende dienstverlening; 
tublieksgeriehte zakellike dienstverlening. 

8. Stadbouderalutde24 

Betternming De ruhnte aan Stadkonderakade 24 beett de bestem: ming.  
"Wcóniebied 2  gekregen, zonder nadere aanduiding. 

Gebruiker en gebruik: Matrix BN.; detailhandel ten behoeve van de verkoop 
vannudio en video. 

Te vergunnen gebruik  :bp  alle beniViagen ter Iaatse van daze adressen: 
Detailhandel. COristinlentvérzorgeride dienstverlening Piitikksgerichte 
zakelijke dienstveriening, 



Cording Real Estate 
Croup WV. 
EVUBV036$867/5 
WM/6879753.2  
Pagina  5 
26 jail 2016 

Wij zijn beschikbaar om deze notitie nader toe te &ken. 

Met vriendelijke groet, 

BRAM VLAANDEREN 
Advocaat 

bram,viaanderen@diapiper.corn 

»LA PIPER  NEDERLAND  NX.  

JAAP LAMEIJER. 
Advocaat 

jaapiametiengdiapiper.cont  



Vinandfar 

from: 
Sent: 
To: 
Subject: 

 

Habing, Edward <E.Habing@ainsterdarn.ril> 
20  July  26j.6 
Vlaanderen,  Brain;  Eanneljer, Jaap 
definities besternmingsplan Oud West 

Geachte beer Vlaanderen en Lanieljer, 

in navolging Van ons gesprek van vanochtend bijgaand de definities zoals die zuilen warden gehanteerd in het nieuwe 
bestemmingsplan Oud-West. 

Met vrieridelijke  greet,  

Edward Habing 

Juridisch pianoloog .i Vergunningen Bouw 
Gemeente Amsterdam 

T: 020 253 ao8g 
E,HabingtiOam5terdarn.n1 
www.amsterdam.ni  

Werkdagent ma tim• vrijdag 

Op dit bericht Is een proclaimer van toepassing: 
amsterdant ni/procialmer 

Van: Zwaagrnan, Marcel 
Verzonden: woensdag zojull 2M.6 1322 

Aan: fiabifigt  Edward 
Onderwerp: tiegripsbepallng en 

Edward,  

Hierbij de definIties van de drie begrippen. Voor de volledigheid voeg ik ook de definitie van ondergeschikte horeca toe. 
Deze definities zullen we gebruiken in het nieuwe bestemmingsplan Oud West 

detaltbandel 
het bedrijfsmatig te koop aenbleden, waaronder begrepen de uitstelling ten verkoop, het verkopen, het verhuren of het 
leveren van zaken aan in hoofdzaak personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 
inde uitoefening van een beroeps- of bedrufsactivitelt, met inbegrip van ondéigesehikte horeca. 

Consumentverzorgénde dienstverléning 
persoonlijke verzorging Van consumenten, waarorider kappergaken, nagelstudi" Sciloonheldsinstituten, fitness, sauna 
en naar de aard daarmee geItikte stellen hedrIpen. 



publieksgerichte zakelijke dienstverlening  
het bedriffsmelg verlenen Van diensten waarbij het pUbliek In overwegende mate rechtstreeks te woord wordt gestaan 
en geholpen, nets .hanken, makelaarskantoren, reisbureaus, wasserettés, stomerijen en ultzencibureaus. 

ondergeschikte horeca  
niet-zelfstandige horeca, uitsluitend zunde horeca g en 4 die wordt of is gerealtseerd binnen een andere hoofdfunctie en 

daar  near  oppervlakte eo ivimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is, met  Olen  verstande dot In geval van ondergeschikte 
horeca in detailhandel, maximaar zo0i van de verkoop vlaeroppervlakte van de winkel tot ~Waal 20 m2  voor 
ondergeschikte horeca gebruikt mag Worden. 

Met vriendelijke groet, 

Mi---rcerki;viiiman 
Ruimtelijke ordening 
Ruimte & Duurzaamheid 

Gemeente Amsterdam 

ozo-zsgom 
.m.zwaagman@amsterdam.nt 
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Crown  Business Center Schiphol 
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2132 HN Hoofddorp 

Web: www.gjlegal.n1 

AANTEKENEN 

Gemeente Amsterdam 

t.a.v. de Gemeenteraad 

p/a Directie Ruimte en Duurzaamheid 

de heer/mevrouw drs. M. Zwaagman 

Postbus 2578 

1000  CT  AMSTERDAM 

GerneE,rtte 
Amsterdam 

11 JIM 21318 

Cntvangen 

Hoofddorp, 	8 juni 2018 
Dossier: 
	

2018008/MBR 
Inzake: 
	

C.V. J.P. Heijestraat/gem. Amsterdam  (BP  Oud West 2018) 
Uw  ref.: 
	

Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

ZIENSWIJZE 

Geachte leden van de Raad,  

1. de commanditaire vennootschap C.V. Jan Pieter Heijestraat, gevestigd en kantoorhoudende 

te (1082  MT)  Amsterdam aan de George Gershwinlaan 15 (productie 1), hierna verder te noe-

men: "de C.V.", 

alsmede haar beide vennoten 

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ontwikkelingsmaatschappij J.P. 

Heije B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5268 LK) Helvoirt, gemeente Haaren aan de 

Distelberg 13 (productie 2), hierna verder te noemen: "Ontwikkelingsmaatschappij" 

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Brenner  Exploitatie B.V,, geves-

tigd en kantoorhoudende te (1082  MT)  Amsterdam aan de George Gershwinlaan 15 (produc-

tie 3), hierna verder te noemen:  "Brenner";  

(alle hierna gezamenlijk te noemen: "de Ontwikkelaar") 

kiezen voor deze zaak woonplaats te (2132 HN) Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer aan het 

adres Planetenweg 5 (unit A5), op het kantoor van mr. M.P.A. Balder, advocaat, die namens hen 

als gemachtigde zal optreden, met het recht van  substitute.  

Telefoon:  +31 (0)23 -74402 88 

Fax: +31 (0)84 - 88 3 99 11 

E-mail: mbalder@gjlegal.n1  

Schipper Advocatuur B.V. te Hoofddorp 

KvK: 34326883 

arents002
Getypte tekst
97



Inleiding 

1. Ontwikkelingsmaatschappij is eigenaar van een elftal percelen, gelegen op de hoek  Borger-

straat —Jan Pieter Heijestraat. Een overzicht van de betreffende kadastrale percelen, alsmede 

een afschrift van de kadastrale kaart, worden overgelegd als productie 4. De betreffende per-

celen worden in het vervolg aangeduid als "de  Locate".  

2. De Ontwikkelaar is voornemens op de Locatie een nieuw bouwwerk op te richten met onder 

meer een kleine supermarkt en een appartementenhotel. De  Locate  is thans onbebouwd. 

Eerder bevonden zich op de  locate  sociale huurwoningen. Deze zijn enige jaren geleden ge-

sloopt vanwege hun bouwvallige staat en de overlast die de leegstand ervan veroorzaakte in 

de directe omgeving. 

3. De Ontwikkelaar heeft kennisgenomen van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. 

Het is hem in negatieve zin opgevallen dat de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan voor 

wat betreft het op te richten bouwwerk niet overeenkomt met datgene wat inmiddels ten 

dele is vergund. De Ontwikkelaar zal dit hieronder nader uiteenzetten.  

II 	Inhoud  ontwerpbestemmingsplan 

4. In het ontwerpbestemmingsplan is de  Locate  bestemd met de bestemming "Gemengd-1". 

Er zijn geen nadere aanduidingen of dubbelbestemmingen op de  Locate  neergelegd. Dit be-

tekent dat krachtens het ontwerpbestemmingsplan het volgende is toegestaan: 

• detailhandel, niet zijnde een supermarkt, inclusief bijbehorende ondergeschikte horeca 

in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

• consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

• publieksgerichte zakelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

• woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan 

huis / bedrijf aan huis op de tweede en hoger gelegen (bijzondere) bouwlagen; 

• woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan 

huis / bedrijf aan huis in de eerste bouwlaag, waar deze ten tijde van de inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd; 

• toeristische voorzieningen, waar deze ten tijde van de inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd; 

5. Deze bestemming is niet in overeenstemming met de plannen van de Ontwikkelaar voor de 

Locatie. Bovendien moet worden bedacht dat er niet zomaar sprake is van plannen in de zin 

van "ideeën" of "concepten". Er is sprake van een plan waarvoor al planologische goedkeu-

ring in een omgevingsvergunningprocedure is verleend. De Ontwikkelaar zal dit hieronder 

nader toelichten en onderbouwen. 



Ill 	Omgevingsvergunning  

6. Bij besluit van 22 juli 2015 (productie 5) heeft het College van B8cW (hierna verder te noemen: 

"het College") aan Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. (productie 6) (hierna verder te 

noemen: "Van Wijnen") een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het afwijken 

van het bestemmingsplan Oud-West (het vigerende bestemmingsplan) op de Locatie. In deze 

omgevingsvergunning is vergund het realiseren van een nieuwbouwcomplex met (apparte-

menten)hotel met 55 kamer, winkels op de begane grond en in de kelder (waaronder een 

supermarkt) en een café-restaurant op de begane grond en in de kelder. Het gaat in de om-

gevingsvergunning eerste fase uitsluitend om de planologische toets. 

7. Tegen voornoemde omgevingsvergunning werd beroep ingesteld bij de Rechtbank Amster-

dam. Nadat in een tussenuitspraak van de Rechtbank één gebrek in het besluit werd opge-

merkt (productie 7), is bij besluit van 6 september 2016 een aanvullende afweging gemaakt, 

waarbij bovendien een kleine aanpassing in de plannen plaatsvond (het aanpassen van ge-

wone balkons naar Franse balkons) (productie 8). Op 28 februari 2017 heeft de Rechtbank dit 

aanvullend besluit in haar einduitspraak rechtens juist geacht (productie 9). 

8. Inmiddels is de aanvraag omgevingsvergunning tweede fase ingediend. In deze aanvraag wor-

den de overige aspecten van het bouwproject getoetst: het Bouwbesluit 2012, de Bouwver-

ordening en de redelijke eisen van welstand. 

9. De Ontwikkelaar merkt in dit verband op dat zij inmiddels de omgevingsvergunning eerste 

fase op haar naam heeft laten zetten. Daarnaast heeft De Ontwikkelaar een aanvraag omge-

vingsvergunning tweede fase ingediend. Hierop zal uiterlijk 5 juli a.s. worden beslist (produc-

tie 10). Voorts zal de Ontwikkelaar voor de feitelijke ontwikkeling zorg dragen.  

IV 	Verschillen omgevingsvergunning en bestemmingsplan 

10. Hoewel er ook een aantal overeenkomsten zijn tussen de inhoud van het ontwerpbestem-

mingsplan enerzijds en hetgeen is vergund door middel van de omgevingsvergunning eerste 

fase anderzijds, zijn er niettemin verschillen die maken dat hetgeen is vergund, niet overeen-

stemt met wat in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. Hieronder heeft de Ontwik-

kelaar een tabel opgesteld met hetgeen krachtens de omgevingsvergunning eerste fase al is 

toegestaan. Ook is in deze tabel aangegeven wat het ontwerpbestemmingsplan toelaat. 

Activiteit Omgevingsvergunning Ontwerpbestemmingsplan 

Appartementenhotel Toegestaan Niet toegestaan 

Detailhandel (geen supermarkt) Toegestaan Toegestaan 

Detailhandel (supermarkt) Toegestaan Niet toegestaan 

Horeca Toegestaan  Aileen  ondergeschikt 



11. Uit de tabel blijkt duidelijk dat niet alles wat de omgevingsvergunning toelaat qua gebruik op 

de juiste wijze in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. Voor wat betreft de bouwre-

gels lijkt dit probleem niet te spelen, nu daarin wordt verwezen naar eventueel verleende 

omgevingsvergunningen. Feit is in ieder geval dat de inhoud van de verleende omgevingsver-

gunning eerste fase, dat nochtans ziet op de goede ruimtelijke ordening, niet goed is verwerkt 

in het ontwerpbestemmingsplan. Dit is wat de Ontwikkelaar betreft niet juist. 

12. Voor normering van een bouwplan in een bestemmingsplan is volgens vaste jurisprudentie 

de vereiste mate van concreetheid kleiner dan bijvoorbeeld voor het voeren van een afwij-

kingsprocedure in het bestemmingsplan? vrijstellings- of ontheffingsprocedure zo blijkt uit 

jurisprudentie van uw Afdeling. In een bestemmingsplan wordt geregeld de bestemming van 

de gronden en de bebouwing die erop wordt gerealiseerd. Dit dient minimaal bekend te zijn 

om een bestemming aan de gronden te kunnen geven. 

13. Voor de Locatie is niet alleen al veel meer bekend, er is ook al een planologische afweging 

voor gemaakt. Deze volgt immers uit de verleende omgevingsvergunning eerste fase, waarin 

de politieke keuze is gemaakt voor het realiseren van een appartementenhotel. Juist deze 

politieke "rijpheid" maakt dat het plan thans dient te worden opgenomen in het bestem-

mingsplan.2  De Locatie dient dan ook in lijn met deze vergunning in het bestemmingsplan te 

worden opgenomen, nu daarvoor een concreet bouwplan bestaat.3  

14. Wat de Ontwikkelaar betreft kan er worden gekozen voor een maatbestemming, waarbij de 

inhoud van de verleende omgevingsvergunning eerste fase één op één wordt overgenomen 

in de bestemmingsplanvoorschriften en waarbij op de plankaart een specifieke aanduiding 

wordt opgenomen. 

15. Op deze manier wordt bovendien voorkomen dat als gevolg van een strikte interpretatie van 

de voorschriften van het ontwerpbestemmingsplan het bouwplan onder het overgangsrecht 

wordt gebracht. 4 De Ontwikkelaar meent dat dat niet aan de orde kan zijn, nu het bouwplan 

nog moeten worden gerealiseerd en daarna zeker gedurende de volledige planperiode con-

form de verleende vergunning zal worden gebruikt. 

16. Overigens blijkt uit niets, in ieder geval niet uit de toelichting op het ontwerpbestemmings-

plan, dat vanwege het College of vanwege uw Raad zou zijn beoogd de plannen van de Ont-

wikkelaar onder het overgangsrecht te brengen. De Ontwikkelaar houdt het er derhalve voor 

dat sprake is van een omissie, die door honorering van deze zienswijze kan worden hersteld. 

De Ontwikkelaar verzoekt uw Raad dienconform het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast 

te stellen, zodat de inhoud van het bestemmingsplan overeenkomst met de aan Van Wijnen 

verleende omgevingsvergunning eerste fase. 

1  ABRvS 2 mei 2007, zaaknr. 200605868. 

2  ABRvS 19 december 2012, zaaknr. 201203628. 

3  ABRvS 9 mei 2012, zaaknr. 201010001. 

4  Zie o.a. ABRvS 30 november 2011, zaaknr. 201011105. 
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Hoo achtend, 

M.P. 

Advocaat 

V 	Conclusie 

17. Gelet op het vorengaande, stelt de Ontwikkelaar vast dat de verleende omgevingsvergunning 

eerste fase, waarin de planologische aspecten van het te realiseren bouwplan op de Locatie, 

zijn vergund, niet op de juiste wijze is verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Meer spe-

cifiek gaat het om een aantal gebruiksregels: 

• het gebruik van de verdiepingen van het gebouw als appartementenhotel; 

• het gebruik van een deel van de begane grond als supermarkt; 

• het gebruik van de kelder voor volwaardige horeca. 

18. De Ontwikkelaar verzoekt uw Raad het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, in die zin 

dat de bestemming op de  Locate  in overeenstemming zal worden gebracht met hetgeen is 

vergund in de omgevingsvergunning eerste fase. Het schijnt de Ontwikkelaar toe dat daar-

voor het beste gebruik kan worden gemaakt van de nadere functieaanduidingen die al in de 

voorschriften behorend bij de gemengde bestemming, zijn opgenomen. 
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https://www.kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BU...  

Inzien uittreksel - C.V. Jan Pieter 
Heijestraat (65949250) 

Kamer van Koophandel, 16 mei 2018 - 16:15 

KvK-nummer 65949250 

De onderneming / organisatie wil niet dat haar 
adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde 
postreclame en verkoop aan de deur. 

Samenwerkingsverband  
RS  IN 
Rechtsvorm 
Naam 
Datum oprichting 
Duur 
Aantal commanditaire 
vennoten 
Commanditair kapitaal 

Onderneming 
Handelsnaam 
Startdatum onderneming 
Activiteiten 
Werkzame personen 

Vestiging 
Vestigingsnummer 
Handelsnaam 
Bezoekadres 
Datum vestiging 
Activiteiten 

Werkzame personen 

Vennoten 
Naam 
Bezoekadres 
Ingeschreven onder KvK- 
nummer 
Datum in functie 
Bevoegdheid 

Naam 
Bezoekadres 
Ingeschreven onder KvK-
nummer 
Datum in functie 
Bevoegdheid  

856329642 
Commanditaire Vennootschap 
C.V. Jan Pieter Heijestraat 
26-04-2016 
Onbepaald 
2 

Inbreng in geld: 	EUR 5.000,00 

C.V. Jan Pieter Heijestraat 
26-04-2016 (datum registratie: 02-05-2016) 
SBI-code: 6832 - Beheer van onroerend goed 
0 

000034619755  
C.V. Jan Pieter Heijestraat 
George Gershwinlaan 15, 1082MT Amsterdam 
26-04-2016 (datum registratie: 02-05-2016) 
SBI-code: 6832 - Beheer van onroerend goed 
Exploitatie van een registergoed gelegen aan de Jan Pieter 
Heijestraat hoek Borgerstraat 
0 

Ontwikkelingsmaatschappij J.P. Heije B.V. 
Distelberg 13, 5268LK Helvoirt 
17156141  

26-04-2016 (datum registratie: 02-05-2016) 
Onbeperkt bevoegd  

Brenner  Exploitatie  B.V. 
George Gershwinlaan 15, 1082MT Amsterdam 
65878450  

26-04-2016 (datum registratie: 02-05-2016) 
Onbeperkt bevoegd 

1 van 2 	 16-5-2018 16:15 
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Gegevens zijn vervaardigd op 16-05-2018 om 16.15 uur. 

2 van2 	 16-5-2018 16:15 
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https://www.kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BU...  

Inzien uittreksel - 
Ontwikkelingsmaatschappij J.P. Heije 
B.V. (17156141) 

Kamer van Koophandel, 16 mei 2018 - 16:17 

KvK-nummer 17156141 

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen 
beschikbaar voor in artikel 51 Handelsregisterbesluit genoemde 
organisaties. 

Rechtspersoon 
RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zetel 
Eerste inschrijving 
handelsregister 
Datum akte van oprichting 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 
Deponering jaarstuk 

Onderneming 
Handelsnaam 
Startdatum onderneming 
Activiteiten 

Werkzame personen 

Vestiging 
Vestigingsnummer 
Handelsnaam 
Bezoekadres 
Telefoonnummer 
Datum vestiging 
Activiteiten 

Werkzame personen  

812990808 
Besloten Vennootschap 
Ontwikkelingsmaatschappij J.P. Heije B.V. 
Helvoirt 
12-06-2003 

04-06-2003 
EUR 18.000,00 
EUR 18.000,00 
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 
31-10-2017. 

Ontwikkelingsmaatschappij J. P. Heije B.V. 
04-06-2003 
SBI-code: 4110 - Projectontwikkeling 
SBI-code: 6810 - Handel in eigen onroerend goed 
0 

000020331312  
Ontwikkelingsmaatschappij J.P. Heije B.V. 
Distelberg 13, 5268LK Helvoirt 
0411643303 
04-06-2003 
SBI-code: 4110 - Projectontwikkeling 
SBI-code: 6810 - Handel in eigen onroerend goed 
Projectontwikkeling van onroerende zaken en andere 
registergoederen, waaronder begrepen het ontwikkelen, 
ontwerpen, opzetten, coördineren en uitwerken van bouwplannen 
en bouwprojecten, het adviseren en arrangeren van de 
financiering van bouwprojecten; het investeren in, het verwerven 
en vervreemden van, het huren van, het bouwen en oprichten 
van, het slopen, wijzigen en verbeteren van, het beheren van, het 
handelen in en het exploiteren van onroerende zaken en andere 
registergoederen 
0 

Enig aandeelhouder 

1 van 2 	 16-5-2018 16:17 



https://www.kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BU...  

Naam 
Bezoekadres 
Ingeschreven onder KvK- 
nummer 
Enig aandeelhouder sedert 

Bestuurder 
Naam 
Bezoekadres 
Ingeschreven onder KvK- 
nummer 
Datum in functie 
Bevoegdheid  

Eras Investments B.V. 
Venbroekstraat 5, 5253AS Nieuwkuijk 
17114519  

04-06-2003 

Eras Investments B.V. 
Venbroekstraat 5, 5253AS Nieuwkuijk 
17114519  

04-06-2003 
Alleen/zelfstandig bevoegd 

Gegevens zijn vervaardigd op 16-05-2018 om 16.16 uur. 

2 van 2 	 16-5-2018 16:17 
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https://www.kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BU...  

Inzien uittreksel -  Brenner  Exploitatie 
B.V. (65878450) 

Kamer van Koophandel, 16 mei 2018 - 16:17 

KvK-nummer 65878450 

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen 
beschikbaar voor in artikel 51 Handelsregisterbesluit genoemde 
organisaties. 

Rechtspersoon  
RS  IN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zetel 
Eerste inschrijving 
handelsregister 
Datum akte van oprichting 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 

Onderneming 
Handelsnaam 
Startdatum onderneming 
Activiteiten 
Werkzame personen 

Vestiging 
Vestigingsnummer 
Handelsnaam 
Bezoekadres 
Datum vestiging 
Activiteiten 

Werkzame personen 

Enig aandeelhouder 
Naam 
Bezoekadres 
Ingeschreven onder KvK-
nummer 
Enig aandeelhouder sedert 

Bestuurder 
Naam 
Bezoekadres 
Ingeschreven onder KvK- 
nummer 
Datum in functie 
Titel  

856300251 
Besloten Vennootschap  
Brenner  Exploitatie B.V. 
Amsterdam 
21-04-2016 

20-04-2016 
EUR 1,00 
EUR 0,00  

Brenner  Exploitatie B.V. 
20-04-2016 (datum registratie: 21-04-2016) 
SBI-code: 4110 - Projectontwikkeling 
0 

000034555110  
Brenner  Exploitatie B.V. 
George Gershwinlaan 15, 1082MT Amsterdam 
20-04-2016 (datum registratie: 21-04-2016) 
SBI-code: 4110 - Projectontwikkeling 
Het aankopen, verkopen, exploiteren en ontwikkelen van 
onroerende zaken. 
0 

CRE B.V. 
George Gershwinlaan 15, 1082MT Amsterdam 
64363139  

20-04-2016 (datum registratie: 21-04-2016) 

CRE B.V. 
George Gershwinlaan 15, 1082MT Amsterdam 
64363139  

20-04-2016 (datum registratie: 21-04-2016) 
Directeur 

1 van 2 	 16-5-2018 16:18 
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Bevoegdheid 	 Alleen/zelfstandig bevoegd 

Gegevens zijn vervaardigd op 16-05-2018 om 16.16 uur. 

2 van 2 	 16-5-2018 16:18 
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Uittreksel Kadastrale Kaart 
	

Uw referentie: 2018008/MBR 

5m 
	

25 m  

Deze kaart is n oordgeri ch t 

12345 Perceel n  um  mer 

Huisnummer 

Vastgesteldekadastralegrens 

Voorlopige kadastrale grens 

Administratievekadastralegrens 

Bebouwing 

	 Overigetopografie 

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 mei 2018 
De bewaarder van het kadaster en de open bare registers 

Schaal 1:500  

Kadastrale gemeente 	AMSTERDAM T 
Sectie 
Perceel 	 4025 

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 



:hKTTfM 

kadaster/ 

k 
Ontwikkelingsmaatschappij J.P. Heije 

2018008/M BR 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

' 16-05-2018 - 16:06 	S11006177413 

15-05-2018 	 08-05-2018 

1 van 12 

Erfpacht 
Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80  

Commanditaire vennootschap 

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 

C.V. Jan Pieter Heijestraat 

Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM 

65949250  (Bron: Handelsregister) 

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Erfpachtcanon (mogelijk berekend) 

1818 EUR PER JAAR 

Hyp4 18493/27 Amsterdam 	 Ingeschreven op 08-10-2002 

Wijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon 

Hyp4 66358/187 	 Ingeschreven op 22-06-2015 

Kadastraal object 
Amsterdam T 1938  
Kadastrale objectidentificatie : 011570193870000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

Jan Pieter Heijestraat 66 

1053 GR Amsterdam 

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Jan Pieter Heijestraat 68 A 

1053 GR Amsterdam 

Eigenaarsinformatie 0  

ALGEMEEN 

Naam gerechtigde  Ontwikkelingsmaatschappij J.P. Heije 

Adres Distelberg 13 

5268 LK HELVOIRT 

Statutaire zetel HELVOIRT 

RECHTEN 
Amsterdam T 1938 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Betrokken 

samenwerkingsverband 

Adres 

KvK-nummer 

Aantekening recht 

Bijzonderheden 

Afkomstig uit stuk 

Aantekening recht 

Afkomstig uit stuk 

Kadastrale aanduiding 

Locaties 
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Grootte 

Grens en grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Koopsom 

Jan Pieter Heijestraat 68 B 

1053 GR Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 68 C 

1053 GR Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 68 D 

1053 GR Amsterdam 

85 m2  

Vastgesteld 

119258 - 486414 

Terrein (nieuwbouw - bedrijvigheid) 

€ 3.025.000 

Met meer onroerend goed verkregen 

Koopjaar 2015 

Aantekeningen 
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 
Amsterdam T 1939 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Betrokken 

samenwerkingsverband 

Adres 

KvK-nummer 

Erfpacht 
Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80  

Commanditaire vennootschap 

C.V. Jan Pieter Heijestraat  

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 

Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM 

65949250 (Bron: Handelsregister) 

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Aantekening recht Erfpachtcanon (mogelijk berekend) 

Bijzonderheden 1904 EUR PER JAAR 
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Afkomstig uit stuk Hyp4 54174/53  Ingeschreven op 29-02-2008 

Aantekening recht Wijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon 

Afkomstig uit stuk Hyp4 66358/187 	 Ingeschreven op 22-06-2015 

Kadastrale aanduiding 

Locatie 

Grootte 

Grens en grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Koopsom 

Kadastraal object 

Amsterdam T 1939  
Kadastrale objectidentificatie : 011570193970000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

J P HEYESTR 68 

1053 GR AMSTERDAM 

85 m2  

Vastgesteld 

119260 - 486410 

Terrein (nieuwbouw - bedrijvigheid) 

€ 3.025.000 
Met meer onroerend goed verkregen 

Koopjaar 2015 

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 
Amsterdam T 1940 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Betrokken 

samenwerkingsverband 

Adres 

KvK-nummer  

Erfpacht 

Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80  

Commanditaire vennootschap 

C.V. Jan Pieter Heijestraat  

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 

Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM 

65949250 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Aantekening recht Erfpachtcanon (mogelijk berekend) 

Bijzonderheden 1010 EUR PER JAAR 
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Afkomstig uit stuk Hyp4 18494/38 Amsterdam  Ingeschreven op 09-10-2002 

Aantekening recht Wijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon 

Afkomstig uit stuk Hyp4 66358/187 	 Ingeschreven op 22-06-2015 

Kadastrale aanduiding 

Locatie 

Grootte 

Grens en grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Koopsom 

Kadastraal object 

Amsterdam T 1940  
Kadastrale objectidentificatie 011570194070000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

J P HEYESTR 70 

1053 OR AMSTERDAM 

55 m2  

Vastgesteld 

119273 - 486411 

Terrein (nieuwbouw - bedrijvigheid) 

€ 3.025.000 
Met meer onroerend goed verkregen 

Koopjaar 2015 

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 
Amsterdam T 1941 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Betrokken 

samenwerkingsverband 

Adres 

Erfpacht 

Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80 

Commanditaire vennootschap 

C.V. Jan Pieter Heijestraat 

Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM  

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 
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KvK-nummer 65949250 (Bron: Handelsregister) 

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Aantekening recht Wijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon 

Afkomstig uit stuk Hyp4 66358/187 	 Ingeschreven op 22-06-2015 

Kadastraal object 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 1941  

Kadastrale objectidentificatie : 011570194170000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

Locatie Jan Pieter Heijestraat 72 

1053 GR Amsterdam 

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Grootte 48 m2  

Grens en grootte Vastgesteld 

Coördinaten 119275 - 486407 

Omschrijving Terrein (nieuwbouw - wonen) 

Koopsom € 3.025.000 
	

Koopjaar 2015 

Met meer onroerend goed verkregen 

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening VVKPB. 

RECHTEN 

Amsterdam T 1942 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Betrokken 

samenwerkingsverband 

Adres 

Erfpacht 

Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80  

Commanditaire vennootschap 

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 

C.V. Jan Pieter Heijestraat 

Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM  
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KvK-nummer 65949250 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Aantekening recht VVijziging t.a.v. de erfpachtvoonNaarden en/of -canon 

Afkomstig uit stuk Hyp4 66358/187 	 Ingeschreven op 22-06-2015 

Kadastrale aanduiding 

Locaties 

Grootte 

Grens en grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Koopsom 

Kadastraal object 

Amsterdam T 1942  
Kadastrale objectidentificatie : 011570194270000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

J P HEYESTR 74 

1053 GR AMSTERDAM 

Borgerstraat 186 

1053  RD  Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 70 A 

1053 GR Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 70 B 

1053 GR Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 70 C 

1053 GR Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 70 D 

1053 GR Amsterdam 

79m2  

Vastgesteld 

119277 - 486402 

Terrein (nieuwbouw - wonen) 

€ 3.025.000 
Met meer onroerend goed verkregen 

Koopjaar 2015 

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 
Amsterdam T 1943 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Erfpacht 

Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80  

Commanditaire vennootschap 

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 
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Aantekening recht 

Afkomstig uit stuk 

Wijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon 

Ingeschreven op 22-06-2015 Hyp4 66358/187  

kadaster/ 

k 
7 van 12 

C.V. Jan Pieter Heijestraat 

Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM 

65949250 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Betrokken 

samenwerkingsverband 

Adres 

KvK-nummer 

Kadastrale aanduiding 

Kadastraal object 

Amsterdam T 1943  
Kadastrale objectidentificatie : 011570194370000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

 

  

Locatie 

Grootte 

Grens en grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Koopsom 

Borgerstraat 188 

1053  RD  Amsterdam 

52 m2  

Vastgesteld 

119272 - 486397 

Terrein (nieuwbouw - wonen) 

€ 3.025.000 Koopjaar 2015 

 

Met meer onroerend goed verkregen 

  

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 

Amsterdam T 1944 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Betrokken 

samenwerkingsverband 

Adres 

Erfpacht 

Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80  

 

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 

Commanditaire vennootschap 

 

      

C.V. Jan Pieter Heijestraat 

  

Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM  
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KvK-nummer 

Aantekening recht 

Afkomstig uit stuk 

Kadastrale aanduiding 

Locaties 

Grootte 

65949250 (Bron: Handelsregister) 

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Wijziging t.a.v. de edpachtvoorwaarden en/of -canon 

Hyp4 66358/187 	 Ingeschreven op 

Kadastraal object 

Amsterdam T 1944  
Kadastrale objectidentificatie : 011570194470000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

Borgerstraat 180 

1053  RC  Amsterdam 

Borgerstraat 190 

1053  RD  Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 74 A 

1053 GR Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 74 B 

1053 GR Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 74 C 

1053 GR Amsterdam 

Jan Pieter Heijestraat 74 D 

1053 GR Amsterdam 

72 m2  

22-06-2015  

Grens en grootte Vastgesteld 

Coördinaten 119268 - 486396 

Omschrijving Terrein (nieuwbouw - wonen) 

Koopsom € 3.025.000 
	

Koopjaar 2015 

Met meer onroerend goed verkregen 

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 
Amsterdam T 1945 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Erfpacht 

Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80  

Commanditaire vennootschap 

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 
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kadasteI

'  
Betrokken C.V. Jan Pieter Heijestraat  

samenwerkingsverband 

Adres Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM 

KvK-nummer 65949250 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Aantekening recht Wijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon 

Afkomstig uit stuk Hyp4 66358/187 	 Ingeschreven op 22-06-2015 

Kadastraal object 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 1945 
Kadastrale objectidentificatie: 011570194570000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

Locatie Borgerstraat 192 

1053  RD  Amsterdam 

Grootte 74 m2  

Grens en grootte Vastgesteld 

Coördinaten 119264 - 486396 

Omschrijving Terrein (nieuwbouw - wonen) 

Koopsom € 3.025.000 
Met meer onroerend goed verkregen 

Koopjaar 2015 

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening VVKPB. 

RECHTEN 
Amsterdam T 4023 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Betrokken 

samenwerkingsverband 

Adres 

Erfpacht 

Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80 

Commanditaire vennootschap 

C.V. Jan Pieter Heijestraat 

Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM  

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 
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65949250 (Bron: Handelsregister) 

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Wijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon 

Hyp4 66358/187 	 Ingeschreven op 22-06-2015 

Kadastraal object 

Amsterdam T 4023  

Kadastrale objectidentificatie : 011570402370000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

Locaties Borgerstraat 184 

1053  RC  Amsterdam 

Borgerstraat 198 

1053  RD  Amsterdam 

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

117 m2  

Vastgesteld 

119245 - 486403 

Terrein (nieuwbouw - wonen) 

€ 3.025.000 
	

Koopjaar 2015 

Met meer onroerend goed verkregen 

KvK-nummer 

Aantekening recht 

Bijzonderheden 

Afkomstig uit stuk 

Aantekening recht 

Afkomstig uit stuk 

Kadastrale aanduiding 

Erfpachtcanon (mogelijk berekend) 

3033 EUR PER JAAR 

Hyp4 54174/53 
	

Ingeschreven op 29-02-2008 

Grootte 

Grens en grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Koopsom 

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening VVKPB. 

RECHTEN 
Amsterdam T 4024 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Betrokken 

samenwerkingsverband 

Erfpacht 

Erfpacht (recht van) 

Hyp4 66358/187  

Hyp4 69283/80  

Commanditaire vennootschap 

C.V. Jan Pieter Heijestraat  

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 
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Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM 

65949250 (Bron: Handelsregister) 

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Erfpachtcanon (mogelijk berekend) 

3033 EUR PER JAAR 

Hy04 54174/53 	 Ingeschreven op 29-02-2008 

Wijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon 

Hyp4 66358/187 	 Ingeschreven op 22-06-2015 

Kadastraal object 

Amsterdam T 4024 

Kadastrale objectidentificatie: 011570402470000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

Locaties Borgerstraat 182 

1053  RC  Amsterdam 

Borgerstraat 196 

1053  RD  Amsterdam 
Locatjegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

114 m2  

Vastgesteld 

119250 - 486404 

Terrein (nieuwbouw - wonen) 

€ 3.025.000 
	

Koopjaar 2015 

Met meer onroerend goed verkregen 

Adres 

KvK-nummer 

Aantekening recht 

Bijzonderheden 

Afkomstig uit stuk 

Aantekening recht 

Afkomstig uit stuk 

Kadastrale aanduiding 

Grootte 

Grens en grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Koopsom 

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 
Amsterdam T 4025 

Soort recht 

Afkomstig uit stuk 

Overig stuk 

Verkregen namens 

samenwerkingsverband 

Erfpacht 

Erfpacht (recht van) 

Hy04 66358/187  

Hyp4 69283/80  

Commanditaire vennootschap 

Ingeschreven op 22-06-2015 

Ingeschreven op 24-10-2016 
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Betrokken 

samenwerkingsverband 

Adres 

KvK-nummer 

Aantekening recht 

Bijzonderheden 

Afkomstig uit stuk 

Aantekening recht 

Afkomstig uit stuk  

C.V. Jan Pieter Heijestraat 

Hacquartstraat 10 

1071 SH AMSTERDAM 

65949250 (Bron: Handelsregister) 

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

Erfpachtcanon (mogelijk berekend) 

3033 EUR PER JAAR 

Hyp4 54174/53 	 Ingeschreven op 29-02-2008 

VVijziging t.a.v. de erfpachtvoorwaarden en/of -canon 

Hy04 66358/187 	 Ingeschreven op 22-06-2015 

Kadastrale aanduiding 

Locatie 

Grootte 

Grens en grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Koopsom 

Kadastraal object 

Amsterdam T 4025 

Kadastrale objectidentificatie: 011570402570000 

Er zijn meer gerechtigden bij dit object 

Borgerstraat 194 

1053  RD  Amsterdam 

113 m2  

Vastgesteld 

119255 - 486406 

Terrein (nieuwbouw - wonen) 

€ 3.025.000 

Met meer onroerend goed verkregen 

Koopjaar 2015 

Aantekeningen 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet, 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontacteenter. 
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Gemeente 
Amsterdam 
West 

VERZONDEN 

22 JOU 2015 

Bezoekadres 

Bos en Lommerplein 250 

1055 EK Amsterdam 

Postbus 57239 

1o4oBC Amsterdam 

Telefoon 14 020 

WWW.westamsterda rn.n I 

Retouradres: Postbus 57239, 1o4oBC Amsterdam 

Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V 

t.a.v. de heer G.G.A. Mensink 

Postbus 3054 

2130 KB Hoofddorp 

Datum 

Ons kenmerk 

Adres 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Email 

Kopie aan 

Bijlage 

Onderwerp  

22 juli  2015 

2357592./HZ_WABO-2014-008892 

Jan Pieter Heijestr 66 t/m 74 en Borgerstr 286 t/m 298  

Mw.  N.S. Sitaram 

0202531103 

N.5 itaram@amsterdam.ni  

Gemachtigde 

Gewaarmerkte bescheiden 

Besluit aanvraag omgevingsvergunning eerste fase 

OMGEVINGSVERGUNNING eerste fase 

GEMEENTE AMSTERDAM 
Bestuurscommissie stadsdeel West; 

Gezien de aanvraag om omgevingsvergunning eerste fase, ingekomen 25 juni 2024, voor het pro-
ject bestaande uit de activiteit: 

• het planologisch strijdig gebruiken van een bouwwerk (als bedoeld in art.  2.1, lid 3., onder c 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), 

Besluit: 

• een omgevingsvergunning eerste fase te verlenen voor het project 'het realiseren van een 

nieuwbouwcomplex met (appartementen)hotel van 55  kamers; winkels op de begane grond 
en in de kelder (totaal 1.050 rri'vvo detailhandel, incl. (biologische) supermarkt van 500 rn2  
vvo); en een café-restaurant op de begane grond en kelder (250 m bvo horeca) op de locatie 

J.P. Heijestraat 66 t/m 74 en Borgerstraat 2.86 t/m 198 in Amsterdam; 

waarbij toepassing wordt gegeven aan:  
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Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van 

namens deze 

eente Amsterdam 

elsecretaris van de bestuurscommissie van het stadsdeel West, 

r. R.M. Thé 
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• artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, om af 
te wijken van het geldende bestemmingsplan 'Oud West', vastgesteld door de raad op 4 

oktober 2005 en goedgekeurd op  lo  augustus 2o406. 

Onder voorwaarde dat: 

Verkeersbesluit 

Bijlagen behorende bij dit besluit: 

• Aanvraagformulier 

• Tekeningenset compleet; 

• T-02, Tekening fundering buren Borgerstraat; 

• 1-03, Tekening straathoogte t.o.v. NAP; 

• R-oi, Ruimtelijke onderbouwing, d.d.23 april 2015; 

• R-o2, Aanvulling op Ruimtelijke onderbouwing 

• R-o3, Bodemrapport; 

• R-o4;Bezoningstudie; 

• N-01, Nota van Beantwoording J.P. Heijestraat/Borgerstraat d.d. 20 mei 2015 

Procedurele aspecten 

Intrekken vergunning 
De omgevingsvergunning kan door het bevoegd gezag bij een met redenen omkleed besluit wor-
den ingetrokken in de gevallen, genoemd in de artikelen 2.29, 2.33 en 5.19 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). (Deze wet is te vinden onder: 
http://wetten.overheid.nl/BWBRoo2477q)  

Beroepsclausule 
De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, lid 1, onder d van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb), binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inza-

ge is gelegd, daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, 

sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850,1070 AW Amsterdam. Het indienen van beroep 

schort de werking van dit besluit niet op. 
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Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een 
spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere 
maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
sector Bestuursrecht Algemeen 
Postbus 7585o 
3.070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op 
deze site vindt u ook meer informatie. 

Voorbereidingsprocedure 
Op de voorbereiding van deze beschikking is de uitgebreide voorbereidingsprocedure, als bedoeld 
in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van toepassing. 

In § 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met Afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de diverse procedurevoorschriften uiteen gezet. 

Ontvangst aanvraag 
Wij hebben de aanvraag op 25 juni 2014 ontvangen. 

Aanvullende gegevens 
Op 7 juli 2014 is er om aanvullende gegevens verzocht. Deze hebben wij op 9 juli 2014 ontvangen. 
De termijn waarbinnen op de aanvraag moet zijn beslist is hierdoor met idag opgeschort. De aan-
vraag is hierna volledig verklaard. 

In werking treden 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van 
een beroepschrift. Wanneer gedurende deze termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is be-
slist. In het laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen. 

Een goede ruimtelijke onderbouwing 
Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing (versie van 23 april 2015). De ruimte-
lijk onderbouwing is onlosmakelijke verbonden met het besluit en dient hierbij als onderdeel van 
dit besluit te worden beschouwd. 

Verklaring van geen bedenkingen 
Voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 

2.12,  lid a, onder a,  sub  3 van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan, moet de ge-
meenteraad, gelet op artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), verklaren dat hij daartegen 

geen bedenkingen heeft. 
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De gemeenteraad heeft bij besluit van 170/353 d.d. 8 september 2010 besloten de volgende geval-

len aan te wijzen als categorieën gevallen zoals bedoeld in artikel 6.5 derde lid van het Besluit om-
gevingsrecht, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist: 

aanvragen die niet in strijd zijn met de in de Structuurvisie Amsterdam genoemde kern-

punten van beleid (te weten: hoofdgroenstructuur, hoofdwaterstructuur, reserveringen 
hoofdinfrastructuur, hoogbouwplannen en grootschalige reclamemasten) en; 
aanvragen die niet in strijd zijn met de kantoorstrategie van Amsterdam dan wel het Loca-

tiebeleid Amsterdam 2008 en; 

aanvragen die geen betrekking hebben op een activiteit die aangewezen is bij artikel 7.2 

eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer voor zover beoordeeld is dat er geen milieu-
effectrapportage dient te worden opgesteld. 

Het onderhavige plan valt binnen de aangewezen categorieën gevallen zoals hierboven genoemd. 

Er is derhalve geen verklaring van geen bedenkingen vereist. 

Ter inzage legging ontwerpbesluit 
Ingevolge  artikel 3:11 Awb legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, met de 
daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het 

ontwerp, zes weken ter inzage. 

Na voorafgaande kennisgeving middels publicatie op de internetsite van het stadsdeel 

(http://www.west.amste  rd  am.nlia ctuee I/be kendma kingenn  en publicatie in de Staatscourant is 
het ontwerpbesluit met de relevante stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd van 13 no-

vember 2014 t/m 24 december 2014. 

Gedurende deze termijn kunnen door een ieder zienswijzen gericht tegen dit voornemen naar 
voren worden gebracht. 

De aanvrager/gemachtigde is conform artikel 3.12, lid 3. van de Wabo in samenhang met artikel 

3.13 Awb hieromtrent geïnformeerd. 

Gedurende de termijn van de ter visie legging zijn 724  zienswijzen ingediend. 
Nota van Beantwoording J.P. Heijestraat/Borgerstraat 
Gedurende de periode van terinzagelegging, is een ieder in de gelegenheid gesteld om over het 
'ontwerpbesluit omgevingsvergunning' zienswijze in te dienen. In totaal zijn binnen de gestelde 

terinzageleggingstermijn 724 zienswijzen ingediend. Door  66o  adressanten, verenigd in actie co-
mité longstay, no way' zijn gelijkluidende zienswijzegronden aangedragen. De overige 64 ziens-
wijzen zijn door particulieren en VVE's op eigen titel ingediend. 
De zienswijzen hebben kort gezegd betrekking op: geen hotel, maar (sociale)woningen; laden en 
lossen; verkeersdruk; luchtkwaliteit, sociale cohesie in de buurt en hotellader. 

De beantwoording van de zienswijzen is vervat in de 'Nota van Beantwoording 

J.P. Heijestraat/Borgerstraat' d.d. 2o mei 2015' (bijlage 

De ingekomen zienswijzen zijn na alle belangen tegen elkaar afwegend, niet zwaarwegend 
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genoeg om de omgevingsvergunning met een uitgebreide afwijking van het bestemmingsplan 
'Oud-West', te weigeren. Te meer omdat de adressanten hun zienswijzen niet hebben onder-
bouwd met motiveringen, contra-expertise en/of onderzoeksrapporten. 
Kortheidshalve verwijzen wij naar de Nota van Beantwoording d.d. 20  mei 2015 voor wat betreft 
de zienswijze en antwoorden (bijlage N-o3.). 

Wettelijk kader 
Het besluit is gebaseerd op de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht. 

Inhoudelijke beoordeling 
Het project kent verschillende beoordelingsaspecten. Voor elk aspect is hierna aangegeven hoe 
uw aanvraag is beoordeeld. 

Planologie (artikel  2.io lid 2. onder c Wabo) 
Het project betreft onder meer het planologisch strijdig gebruiken van een bouwwerk als bedoeld 
in art.  2.1,  lid 1, onder c van de Wabo. De aanvraag wordt voor deze activiteit als volgt beoordeeld. 

Het project is gelegen in een gebied, waar het bestemmingsplan 'Oud West' van kracht is. Het 
project is gelegen op gronden die zijn aangewezen met de bestemmingen: 

Centrumdoeleinden (artikel 3), met op het perceel J.P. Heijestraat nummer 68 de extra 
aanduiding 'hd' (horeca-drinken) en op het perceel J.P. Heijestraat nummer 74 en 
Borgerstraat 3.86 de extra aanduiding 'd' (detailhandel). 
Bij deze bestemming bedraagt de maximaal toegestane bouwhoogte 4 bouwlagen met 
een kap (4k). In geval van nieuwbouw bedraagt de maximaal toegestane bouwhoogte 
16 meter. 

Woongebied i (artikel 5), met op het perceel Borgerstraat nr3.88-3.90 de extra aandui-
ding 'he' (horeca-eten). 
Bij deze bestemming bedraagt de maximaal toegestane bouwhoogte 4 bouwlagen met 
een kap (4k). In geval van nieuwbouw bedraagt de maximaal toegestane bouwhoogte 
3.6 meter. 

Tuinen en erven (artikel 9) 

Verkeers- en Verblijfsdoeleinden (artikel 3.3) 

Strijdig gebruik 
Detailhandel op de begane grond en in het souterrain is niet toegestaan op de gronden 
met de bestemming Woongebied a en Tuinen & Erven. 
Het gebruik van de begane grond als supermarkt is niet toegestaan omdat de 
aanduiding 's' op de plankaart ontbreekt. Dit gebruik is in strijd is met de bestemmin-
gen Woongebied i en Tuinen enErven. 
Hotelappartementen worden bij de bestemmingen Woongebied J. en Tuinen en Erven 
niet als toegelaten gebruik aangemerkt. 
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Bouwen in strijd 

Het gebouw wordt niet afgedekt met een kap en is hiermee in strijd met artikel 3, lid 8 

sub gen artikel 5, lid 5 sub f van de planvoorschriften. De maximale bouwhoogte be-

draagt 16,195 meter. De maximum toegestane bouwhoogte wordt overschreden met 
circa  0,2  meter. Dit is in strijd met artikel 5, lid 5 sub d. van de planvoorschriften. 

De liftopbouw heeft een bouwhoogte van 16,92 meter. Hiermee wordt de maximaal 
toegestane bouwhoogte overschreden met 0,92 meter. Dit is in strijd met artikel 5, lid 5 

sub d van de planvoorschriften. 
Op de gronden met de bestemming Tuinen en Erven mogen geen bouwwerken worden 

opgericht. Er is sprake van strijd met artikel 9, lid  2.  De binnenplanse afwijkingsbe-
voegdheid op basis van artikel 9, lid 4 is niet toereikend. 

Met de Franse balkons aan de voorzijde wordt gebouwd op de gronden met de 
bestemming Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Dit is in strijd met artikel 13 van de 

planvoorschriften. De koekoeken aan de achterzijde zijn eveneens in strijd met artikel 9 
Tuinen en Ervan. 

Wij concluderen dat het project in strijd is met de artikelen, 5, 9 en 13 van het geldende 

bestemmingsplan. 

Advies stedenbouw (geen bezwaar)  

De aanvraag omgevingsvergunning voor 'Dichter bij het groen' is in zorgvuldige af-

stemming met de gemeente Amsterdam tot stand gekomen. Dat heeft geleid tot het 
ingediende bouwplan. Bij de aanvraag is door de ontwikkelaar een uitgebreide ruimte-

lijke onderbouwing geleverd. 

Het toegangsgebouw voldoet nu aan de criteria voor toegangsgebouwen van dakter-

rassen uit het paraplubestemmingsplan. Bovendien is het toegangsgebouw beter 
gepositioneerd tegen het bestaande pand aan de Borgerstraat. Helaas is het gemeen-
schappelijke dakterras niet meer toegankelijk met een lift; Uit de plattegronden is op 

te maken dat de balkons van ruimte 2.12,  3.12 en 4.6 vrijwel geheel binnen de achter-

gevel vallen van het belendende pand aan de Borgerstraat. Er is daar dus geen vermin-
dering van de privacy. De afstand van de balkons tot bestaande bebouwing aan de J.P. 
Heijerrstraat van ruimte 2,8, 3,8 en 4.3 is vergroot tot 1,5 meter. Daarnaast is de lengte 
van deze balkons verkleind tot ca. 5,5 meter. Beiden ingrepen leiden tot een acceptabe-
le situatie i.v.m. privacy; 
De bezonningsstudie is uitgebreid met maatgevende dagen in het jaar. De afbeeldin-

gen met schaduwsituatie zijn nu voldoende leesbaar. Voor belanghebbenden is de 
schaduwwerking van de nieuwbouw beter te vergelijken met de oude situatie. Overi-
gens zijn in de bezonningstudie nog de toegangsgebouwen uit de conceptaanvraag te 

zien, maar die leveren geen nadelige schaduwsituatie op voor omwonenden. 

Economie en Cultuur 
Oud-West is een 19e-eeuwse wijk die nog vrijwel geheel oorspronkelijk is. De winkel-

straten zijn gezichtsbepalend voor de wijk. Het karakter van Oud-West wordt gezien als 

cultureel erfgoed. De kracht van de winkelstraten is de kleinschaligheid, de rijke men-

ging van functies (winkels, wonen, werken, verkeer), de veelzijdigheid in de samenstel- 
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ling  van de bevolking en de grote dynamiek. Deze kenmerken wil het stadsdeel West 
behouden. 

Stadsdeel West wil voorzien in een gevarieerd dagelijks aanbod in de buurt en super-
markten hebben hier een belangrijk aandeel in. (Detailhandelsvisie West 201.1.-201.5). 

Afgeleid aan de marktruimte (Ouickscan beoordeling supermarkt initiatieven,  BSP, 
oktober zolo) voor het dagelijks aanbod is er ruimte voor uitbreiding van het  M2 win-
kelvloeroppervlak (wvo) supermarkten in de wijk Westerpark en De Baarsjes. In Oud-

West en Bos en Lommer is de supermarktdichtheid relatief hoog. Dat betekent niet dat 
er geen kansen zijn voor (kwalitatieve) versterking van het supermarktaanbod, maar 

hier moet zeer voorzichtig mee worden omgegaan. 

De Jan Pieter Heijestraat heeft een kleinschalig profiel. Voor kleinschalig hanteren we 
een ruwe grens van ongeveer <  250M 2. in  de Jan Pieter Heijestraat ligt het winkelvloer-

oppervlak over het algemeen nog wat lager. Het in de Detailhandelsvisie West 2011-

2015 opgenomen wensbeeld voor de Jan Pieter Heijestraat zet in op een wijkoverstij-
gend winkelaanbod met een breed en sterk assortiment  food  speciaalzaken en aan-
trekkelijke  non-food  kwaliteitswinkels — profiel alternatief hip in grote variëteit. Om dit 
te bereiken wordt leegstand bij voorkeur ingevuld met hoogwaardig, kleinschalig en 
exclusief dagelijks en niet-dagelijks aanbod. 

Het stadsdeel ziet de mogelijkheid voor het versterken van dit profiel door op de hoek 

Jan Pieter Heijestraat — Borgerstraat kleinschalige detailhandel en horeca te ontwikke-
len. Tegelijkertijd willen we ook nieuwe concepten faciliteren. Het stadsdeel wil daar-

om beperkt ruimte bieden aan (middelgrote) detailhandels (food/biologisch super-
markt) concepten tot maximaal 5oom2 wo. Dit is ruim twee keer groter dan de meeste 

bestaande winkels. De ruimtelijke impact, als aanzicht van de gevel en verkeerstechni-
sche belasting vanuit bijvoorbeeld laden en lossen is bij deze middelgrote winkels 

beperkter dan bij grootschaligere concepten. Daarnaast biedt het eigenaren en onder-

nemers wel meer ruimte om in te spelen op nieuwe, meer ruimte vragende concepten, 
zonder het profiel van de Jan Pieter Heijestraat te verstoren. 

Afdeling Verkeer (positief)  
Gezien de hoge parkeertarieven in Oud-West (€3 per uur/ ma-za) is te verwachten dat 
in ieder geval uitgegaan kan worden van de minimale parkeerbehoefte. Indien sprake 
is van  'extended stay'  zal de parkeerbehoefte voor het hotel naar waarschijnlijkheid 

lager zijn dan weergegeven in de tabel. De kans dat veel hotelgasten hun auto voor 
lange tijd parkeren in de buurt is niet erg aannemelijk. Parkeervergunningen worden 
verstrekt aan de ondernemer(s) en exploitanten. Hiervoor geldt een wachttijd van ca. 

2,5 jaar. Gedurende deze wachttijd kan door een ondernemer een dagvergunning 

aangevraagd worden. Het vergunningplafond wordt in ieder geval niet verhoogd, 

waardoor het aantal parkeervergunningen, ten gevolge van de herontwikkeling, in 

deze buurt niet toeneemt. Voorts trekt detailhandel en de supermarkt met name 

overdag verkeer aan. De parkeerdruk is in Oud-West met name in de avonduren hoog. 

De consequentie van de herbestemming op het gebied van parkeren in deze buurt zal 

dan ook beperkt zijn. 
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Bevoorrading: 
Het is onwenselijk om zwaar vrachtverkeer door de Borgerstraat te laten rijden (en 
weer terug naar de  JP  Heijestraat via de Lootsstraat en Jacob van Lennepstraat) zoals 
was opgenomen in een eerder voorstel. Bevoorrading in de Jan Pieter Heijestraat 
heeft de voorkeur boven bevoorrading in rustige woonstraatjes. In de ruimtelijke on-
derbouwing is opgenomen dat bevoorrading plaats vindt in de Jan Pieter Heijestraat. 
Advies bevoorrading: positief (echter t.z.t. wel afstemmen met RvE Ruimte en Duur-
zaamheid over exacte locatie en te nemen verkeersbesluit e.d.). 

Advies Afdeling Drank & Horeca en APV 

Een nieuwe horecafunctie in het betreffende bouwblok van de J.P. Heijestraat voldoet 
aan het 15 procent criterium. Een exploitatievergunning voor horeca is bij een hotel niet 
nodig als eten en/of dranken alleen aan hotelgasten wordt verstrekt. 
Tegen de bedoelde horecafunctie bestaat dan ook geen bezwaar. 

Advies Waternet 

Grondwater 
Uit de Ruimtelijke onderbouwing blijkt dat in het oorspronkelijke plan twee kelderlagen 
zaten en in de huidige maar één. Daarmee wordt het effect op de grondwaterstanden 
in de omgeving geringer. Waternet vraagt de initiatiefnemer om het eerdere grondwa-
teronderzoek te actualiseren op het huidige plan. Daarnaast dient de ondergrondse 
constructie waterdicht uitgevoerd te worden. 

Het is (heel) positief dat er een daktuin wordt gerealiseerd. Verzoek van Waternet is om 
ook zo veel mogelijk hemelwater vast te houden op het dak. Dat draagt namelijk bij 
aan de doelstellingen om het hemelwater zo lang mogelijk vast te houden, te bergen 
en daarna pas af te voeren. Omdat er ook een educatieve doelstelling is voor de daktuin 
en er gekweekt wordt voor de keuken kan daar ook hemelwater worden vastgehouden 
om te gebruiken voor het besproeien van de groenvoorzieningen. Als er een voldoende 
groot pakket op het dak kan worden gelegd kan daarin ook hemelwater worden gebor-
gen. 

Motivering afwijken bestemmingsplan Oud-West 
Het stadsdeel werkt mee aan het project van een appartementenhotel (maximaal ss hotelkamers-
/appartementen), maximaal  Lop  m2 (bvo) detailhandel met maximaal één (biologische) super-
markt met maximaal 90=2 (vvo) en 25om2 (bvo) horeca en een (kijk)daktuin op deze etage. Het 
dak op de se etage wordt groen en duurzaam ingericht. Deze daktuin mag niet worden betrokken 
bij de horecagelegenheden. 

Het project voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing genaamd 'Dichter bij het groen, versie 23 april 2015'. Het project zal niet leiden tot 
een beperking van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen. Daar-
naast heeft het project geen tot slechts geringe stedenbouwkundige impact. Van evidente privaat-
rechtelijke belemmeringen zal geen sprake zijn. 
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Positief advies Algemeen Bestuur stadsdeel West 

Op 23 juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur van stadsdeel West aan de stadsdeelsecretaris een 

(mondeling) positief advies gegeven aangaande het verlenen van de omgevingsvergunning eerste 

fase. In het kader van de Verordening op de bestuurscommissie 2013 stemt de stadsdeelsecretaris 

haar voorgenomen besluit af met het oorspronkelijk bevoegd gezag (het College dan diens ge-

machtigde) alvorens zij gebruik kan maken aan de haar gemandateerde bevoegdheid om te be-

sluiten op de voorliggende aanvraag omgevingsvergunning eerste fase. 

Afstemming wethouder ruimtelijke ordening en College van Burgemeester en Wethouders (bevoegd 

aezag)  

Dit projectplan kent voorstanders maar ook vele tegenstanders. Deze laatste hebben vele malen 

spreektijd aangevraagd bij de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Mede op grond hiervan is dit 
project een politiek gevoelig dossier geworden. Gelet hierop  heeft de stadsdeelsecretaris het oor-
spronkelijk bevoegd gezag (het College) betrokken (afgestemd) alvorens zij van haar bevoegdheid 

gebruik heeft gemaakt. 

Op 3o juni 2015 is een spoedvoordracht aan het college voorgelegd en deze is 'akkoord' met dit 

projectplan. 

Op 2 juli 2015 is de wethouder ruimtelijke ordening in kennis gesteld en deze is 'akkoord' met dit 

projectplan. 

Nadere aanwijzingen 
Uitvoering van het project kan niet aanvangen voordat een omgevingsvergunning tweede fase is 

aangevraagd en deze aanvraag positief is vergund en de omgevingsvergunning tweede fase on-

herroepelijk is geworden. 

Rechten van derden 

Het verlenen van deze omgevingsvergunning laat rechten van derden onverlet. 

Gevolgen erfpachtcontract 
Het (ver)bouwen of een wijziging in het gebruik kan gevolgen hebben voor uw bestaande erf-
pachtcontract. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bureau Erfpacht: 020-2544  200  of erf-

pacht@oga.amsterdam.n1  

Bouwvergunning van 2009 

Op 17 maart 2009 heeft het voormalige stadsdeel Oud-West ingevolge artikel zg lid 2 Wet Ruimte-

lijke Ordening een vrijstelling verleend aan u voor het oprichten van een woongebouw, inclusief 

winkels, horeca en inpandige parkeerplaatsen en een tuin. Deze bouwvergunning van zoog wordt 

bij het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning tweede fase ingetrokken. 

9 
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Inzien uittreksel - Van Wijnen West B.V. (23044198) 
Kamer van Koophandel, 26 januari 2016 - 10:51 

KvK-nummer 23044198 

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 51 Handelsregisterbesluitgenoemde 
organisaties. 

Rechtspersoon 
RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zetel 
Eerste inschrijving handelsregister 
Datum akte van oprichting 
Datum akte laatste statutenwijziging 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 
Deponering jaarstuk  

005199062 
Besloten Vennootschap 
Van Wijnen West B.V. 
Dordrecht 
10-03-1980 
15-02-1980 
30-01-2014 
EUR 90.000,00 
EUR 90.000,00 
De instemmingsverklaring voor boekjaar 2013 is gedeponeerd op 02-02-2015. 

Onderneming 
Handelsnaam 
Startdatum onderneming 
Activiteiten 
Werkzame personen 

Vestiging 
Vestigingsnummer 
Handelsnaam 
Bezoekadres 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
Internetadres 
E-mailadres 
Datum vestiging 
Activiteiten 

Werkzame personen  

Van Wijnen West B.V. 
15-02-1980 
SBI-code: 4120- Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 
12 

000016992911  
Van Wijnen West B.V. 
Calandstraat 4, 3316EA Dordrecht 

 
 

 
 

15-02-1980 
SBI-code: 4120- Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 
Het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook 
12 

Enig aandeelhouder 
Naam 
Bezoekadres 
Ingeschreven onder KvK-nummer 
Enig aandeelhouder sedert 

Van Wijnen Bouw en Projectontwikkeling B.V. 
Baarnsche dijk 14, 3741LS Baarn 
59546875  
27-12-2013 (datum registratie: 31-12-2013) 

Bestuurders 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Bezoekadres 
Ingeschreven onder KvK-nummer 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid  

Rook, Theo Adrianus 
01-03-1965, Rotterdam 
Onderweg17 E, 3059LE Rotterdam 
01-01-2012 (datum registratie: 13-03-2012) 
Directeur 
Alleen/zelfstandig bevoegd 

Van Wijnen Bouw en Projectontwikkeling B.V. 
Baarnsche dijk 14, 3741LS Baarn 
59546875  
27-12-2013 (datum registratie: 31-12-2013) 
Directeur 
Alleen/zelfstandig bevoegd 

Commissarissen 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Datum in functie 

Naam 
Geboortedatum en  -pleats  
Adres 
Datum in functie 
Titel 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Datum in functie  

van Kimmenaede, Josephus Franciscus Anton Marie 
07-04-1964, Leiden 
Steijniaan 12, 3743CH Baarn 
01-01-2005 

Wielaart, Cornelis 
10-04-1967, Dordrecht 
Dorpsstraat 49, 3299BB Maasdam 
01-11-2008 
Commissaris 

van den Berg, Edwin Enno Johan 
01-12-1970, 's-Gravenhage 
Korte Dijk 5, 2871CA Schoonhoven 
01-09-2015 (datum registratie: 03-09-2015) 
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Naam 	 Bergsma, Berend IJsbrand 

Geboortedatum en -plaats 	 22-12-1965, Heerenveen 

Adres 	 Eerste Compagnonsweg 50, 8415AD Bontebok 

Datum in functie 	 01-09-2015 (datum registratie: 03-09-2015) 

Gevolmachtigde 

Naam 	 Simons, Cornelis 

Geboortedatum en -plaats 	 27-07-1960, Heerjansdam 

Adres 	 Klarinetsingel 162, 3335DE Zwijndrecht 

Datum in functie 	 12-12-2011 (datum registratie: 28-12-2011) 

Titel 	 Procuratiehouder met de titel van Directeur 

Inhoud volmacht 	 Beperkte volmacht tot EUR 5.000.000,00. 

Bevoegd tot de volgende handeling(en): 

- Afsluiten inkoopcontracten tot EUR 5.000.000,00 

- Afsluiten verkoopcontracten tot EUR 5.000.000,00 

- Afsluiten garantieovereenkomsten tot EUR 5.000.000,00 

- Afsluiten leasecontracten tot EUR 5.000.000,00 

- Afsluiten financieringscontracten tot EUR 5.000.000,00 

- Afsluiten software-contracten tot EUR 5.000.000,00 

- Afsluiten onderhoudscontracten tot EUR 5.000.000,00 

Overeenkomstig de bepalingen van art. 2 van de statuten. 

Gegevens zijn vervaardigd op 26-01-2016 om 10.51 uur. 
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ONTVANGEN 	!P!fi ?MR  

de Rechtspraak 

 

datum 

onderdeel 

contactpersoon 

doorkiesnummer 

ons kenmerk 

uw kenmerk 

bijlage(n) 

faxnummer afdeling 

onderwerp 

De heer mr. G.C.M. Schipper  
Crown  Business Center Schiphol unit A6 
Planetenweg 5 
2132 HN Hoofddorp 

26 juli 2016 
A (zittingsplanning) (keuzemenu optie 3) 
mevr K.L. Blind 
(088) 361 14 11 
zaaknummer AMS 15 / 5541 WABOA 

(020) 541 35 55 
het beroep van Huurdersvereniging Oud-West e.a. 

Rechtbank Amsterdam 
Afdeling Publiekrecht 
teams Bestuursrecht 

bezoekadres  
Parnassusweg 220 
1076 AV Amsterdam  

correspondentieadres 
postbus 75850 
1070 AW Amsterdam 

t(088) 361 14 11 
f (020) 541 35 55 
www. rechtspra ak.n1  

Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte heer, 

Over het beroep met procedurenummer AMS 15 / 5541 WABOA deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft geconstateerd dat er sprake is van een gebrek in het besluit van verweerder van 22 
juli 2015. De rechtbank heeft verweerder in de gelegenheid gesteld om dit gebrek te herstellen 
respectievelijk te laten herstellen. 

Ik heb een kopie van de tussenbeslissing bijgevoegd. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt  it  contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als  it  de rechtb k rélt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachte 

de griP er 

BB942 



uitspraak 
RECHTBANK AMSTERDAM 

Bestuursrecht 

zaaknummer: AMS 15/5541 

tussenuitspraak van de nieervoudige kamer van 21 juli 2016 in de zaak tussen 

de vereniging Hnurdersvereniging Oud-West, eiseres 1, 
de vereniging Bewonersvereniging 'Rond de Hallen', eiseres 2, 

, eiseres 3, 
, eiseres 4, 

, eiser 1, 
, eiser 2. 

, eiser 3, 
allen te Amsterdam, 
hierna ook gezamenlijk te noemen: eisers, 
(gemachtigde: mr. H.A. Sarolea), 

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder 
(gemachtigde: mr. B. Bulucu). 

Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen: 
de besloten vennootschap Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V., te Pordrecht, 
vergunninghoudster, 
(gemachtigde: mr. G.C.M. Schipper) 

de besloten vennootschap  Brenner  Exploitatie B.V., te Amsterdam, 
de commanditaire vennootschap C.V. Jan Pieter Heijestraat, Amsterdam, 
belanghebbenden 1 en 2 
(gemachtigde: mr. G.C.M. Schipper). 

Proccsverloop 

Bij besluit van 22 juli 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan vergunninghoudster 
een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan 
"Oud-West' (het bestemmingsplan) ten behoeve van het realiseren van een 
nieuwbouwcomplex op de locatie J.P. Heijestraat 66 tot en met 74 en Borgerstraat 186 tot en 
met 198 in Amsterdam. 

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2015 bij de enkelvoudige kamer 
van de rechtbank. Eisers hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. 
Namens eiseres 1 zijn tevens verschenen G. Schuitemaker, voorzitter, en H.T.A. Sporken, 
penningmeester. Namens eiseres 2 is verschenen M. Nieuwenhuis, algemeen bestuurslid. 
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Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door N.S. 
Sitaram en F.S.M. Schutte. Vergunninghoudster heeft zich laten vertegenwoordigen door 
G.G.A. Mensink. Tevens is ter zitting  verschenen. 

De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst en de zaak verwezen naar de 
meervoudige kamer van de rechtbank. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Het onderzoek ter zitting is voortgezet door de meervoudige kamer van de rechtbank op 
9 juni 2016. Eiser 3 is verschenen. De overige eisers hebben zich laten vertegenwoordigen 
door hun gemachtigde. Namens eiseres 1 zijn tevens verschenen G. Schuitemaker, voorzitter. 
en II.T.A. Sporken. penningmeester. Namens eiseres 2 zijn tevens verschenen J.L. Klomp, 
voorzitter. A.H. van den Bergh, secretaris, en M. Nieuwenhuis, algemeen bestuurslid. 
Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door 
J. Steeger, verkeersdeskundige. en F. Rozendaal, plantoetser. Vergunninghoudster en 
belanghebbenden 1 en 2 hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde en door 
mr. H.J. Heijen, kantoorgenoot van de gemachtigde. Tevens is namens vergunninghoudster 
verschenen G.G.A. Mensink. projectontwikkelaar voor vergunninghoudster. Daarnaast zijn 
ter zitting verschenen G.S. van der Linde, directeur van de beherend vennoot van de C.V. Jan 
Pieter Heijestraat en bestuurder van de enig aandeelhouder van  Brenner  Exploitatie B.V., 
G.J. Nieuwenuijs, beoogd exploitant van het te realiseren appartementenhotel, W. Luttikholt, 
adviseur en R.  Eras.  

Overwegingen 

1.1. 	Op de gronden waarop de vergunningaanvraag ziet, stonden voorheen woningen. Bij 
besluit van 27 maart 2009 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-West 
bouwvergunningen eerste fase verleend aan Ontwikkelingsmaatschappij J.P. Heije B.V. voor 
het realiseren van een nieuwbouwcomplex op de locatie J.P. Heijestraat 66 tot en niet 74 en 
Borgerstraat 186 tot en met 198 in Amsterdam (de nieuwbouwlocatie) ten behoeve van 21 
woningen, twee winkels, een café-restaurant en een ondergrondse parkeergarage. Daarbij 
heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-West met gebruikmaking van artikel 19. 
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verleend van het 
bestemmingsplan. Bij besluit van 1 juni 2009 is de bouwvergunning tweede fase verleend 
voor het realiseren van dit nieuwbouwcomplex. 

LI 	In 2012/2013 heeft vergunninghoudster te kennen gegeven dat de uitvoering van het 
in 2009 vergunde bouwplan financieel niet haalbaar is. Vervolgens heeft vergunninghoudster 
op 10 december 2013 een conceptaanvraag ingediend voor een ander project op de 
niew,vbouwlocatie. Bij brief van 13 mei 2014 heeft verweerder vergunninghoudster 
meegedeeld voornemens te zijn hieraan zijn medewerking te verlenen. 

1.3. 	Op 25 juni 2014 heeft vergunninghoudster een aanvraag ingediend voor een 
omgevingsvergunning eerste fase ten behoeve van het realiseren van een 
nieuwbouwcomplex met appartementenhotel, supermarkt, detailhandel en horeca op de 
bewuste locatie. De aanvraag is aangevuld op 9 juli 2014. 

1.4. 	Op 7 november 2014 is de ontwerp omgevingsvergunning eerste fase (het 
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ontwerpbesluit) van 5 november 2014 bekendgemaakt. Op 10 november 2014 is deze 
bekendmaking, voor wat betreft de inzagetermijn, gerectificeerd. Het ontwerpbesluit heeft ter 
inzage gelegen van 13 november tot en met 24 december 2014. Er zijn meerdere 
zienswijzen ingediend. Verder zijn er verschillende (informele) informatieavonden 
georganiseerd over de voortgang van het project. Op 1 april 2015 heeft verweerder een 
hoorzitting naar aanleiding van de ingediende zienswijzen georganiseerd. In de nota van 
beantwoording van 20 mei 2015 is schriftelijk gereageerd op de zienswijzen. 

	

1.5. 	Bij het bestreden besluit heeft verweerder een omgevingsvergunning eerste fase 
verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een 
nieuwbouwcomplex met (appartementen)hotel met 55 kamers, winkels op de begane grond 
en in de kelder (totaal 1.050 rri2  vvo detailhandel, inclusief (biologische) supermarkt van 500 
m2 vvo) en een café-restaurant op de begane grond en kelder (250 rn2  bvo horeca) op de 
nieuwbouwlocatie. De ruimtelijke onderbouwing van 23 april 2015 is onderdeel van het 
bestreden besluit. 

De ontvankelijkheid van de beroepen 

	

2.1. 	De rechtbank zal allereerst— ambtshalve — beoordelen of de beroepen van de 
afzonderlijke eisers ontvankelijk zijn. Om een beroep ontvankelijk te laten zijn is onder meer 
vereist dat de eisende partij belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (Al.vb). In dit artikel is bepaald dat onder belanghebbende wordt 
verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In het derde lid is 
bepaald dat ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede worden beschouwd de 
algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun 
feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. 

	

2.2. 	Eiseres 1 behartigt blijkens artikel 2, eerste lid, van haar statuten de belangen van de 
huurders en medebewoners van die huurders van de woningen in Oud-West op het gebied 
van die woningen en de woonomgeving. Ook komt zij op voor de belangen van die huurders 
(a). Voorts bevordert zij het instandhouden van de voorraad van betaalbare huurwoningen in 
Oud-West (b) en bevordert zij de leefbaarheid en het welzijn in het werkgebied van de 
vereniging (c). Eiseres 1 heeft ter zitting toegelicht dat haar werkzaamheden onder meer 
bestaan uit het voeren van procedures, het adviseren van huurders, het organiseren van 
(algemene) ledenvergaderingen en van discussie- en thema-avonden. Voorts heeft eiseres 1 
een vast spreekuur. De rechtbank is van oordeel dat eiseres I, gezien deze werkzaamheden 
en de concreet geformuleerde doelstellingen, met name die onder (a) en (b), in het bijzonder 
belangen behartigt die zien op het behoud van onder meer de sociale woningvoorraad in 
stadsdeel Oud-West. Eiseres 1 wordt door het bestreden besluit dan ook in een belang 
getroffen dat zij in het bijzonder behartigt. Het beroep van eiseres I is daarom ontvankelijk. 

	

2.3. 	Eiseres 2 heeft blijkens artikel 2.1 van haar statuten tot doel het organiseren van 
bewoners en ondernemers in het gebied rond "De Hallen" en zijn naaste omgeving, te weten 
het gebied tussen de Kostverlorenkade, Hugo de Grootkade, Nassaukade en Van Lennepkade 
te Amsterdam (a) en het beschermen en verbeteren van het woon- en leefmilieu door het 
behouden en verbeteren van (stads)natuurwaarden en het algemeen welzijn (b). Ter zitting 
heeft eiseres 2 toegelicht dat zij destijds is opgericht ten behoeve van het project met 
betrekking tot de Oude Tramremise/De Hallen, maar dat er momenteel nog steeds veel 
ontwikkelingen in de buurt gaande zijn die het leefklimaat aantasten. Eiseres 2 houdt haar 
leden van die ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van hotels en horeca en de herprofilering 
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van de buurt, op de hoogte. Eiseres 2 biedt leden ondersteuning en advies bij verzet tegen 
dergelijke ontwikkelingen. Daarnaast procedeert zij zo nodig ook zelf. 

	

2.4. 	De rechtbank overweegt dat het belang van een rechtspersoon niet te algemeen mag 
zijn in relatie tot het belang waarvoor het in het concrete geval voor opkomt. De rechtbank 
stelt vast dat de nieuwbouwlocatie binnen het werkgebied van eiseres 2 valt, zoals 
omschreven in de statuten. De rechtbank overweegt echter dat de statutaire doelstelling van 
eiseres 2 zoals genoemd onder (a) vooral is gericht op het gebied direct rond "De Hallen" en 
destijds — zo begrijpt de rechtbank — is geformuleerd met het oog op het organiseren van de 
buurt, specifiek met betrekking tot het project "De Hallen". Uit deze doelstelling kan niet 
worden afgeleid dat ook is bedoeld om op te komen tegen een bouwplan zoals dat in deze 
procedure voorligt. Het gaat hier immers niet om een project dat direct verband heeft met 
"De Hallen" of met het direct daaromheen liggende gebied. De statutaire doelstelling onder 
(b) is ruimer geformuleerd. De rechtbank is echter van oordeel dat deze doelstelling 
onvoldoende concreet en te algemeen geformuleerd is om aan te nemen dat eiseres 2 door het 
bestreden besluit in een belang wordt getroffen dat zij in het bijzonder behartigt. De 
rechtbank voegt daar nog aan toe dat zowel uit de hiervoor beschreven werkzaamheden van 
eiseres 2 als uit de manier waarop de doelstellingen worden getracht te bereiken, zoals 
beschreven in artikel 2.2 van de statuten, de werkzaamheden van eiseres 2 met name zijn 
gericht op "De Hallen" en de gevolgen daarvan voor de buurt en niet op concrete plannen 
zoals het bouwplan dat nu voorligt. Eiseres 2 kan dus niet als belanghebbende in de zin van 
artikel 1:2, eerste lid, van de Awb aangemerkt worden. De rechtbank zal om die reden het 
beroep van eiseres 2 niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de gronden die specifiek 
door eiseres 2 zijn aangevoerd, niet besproken zullen worden. 

	

2.5. 	Eiseres 3 is exploitant van de dierenwinkel op het adres , gelegen 
schuin tegenover de nieuwbouwlocatie. Zij heeft tijdig een zienswijze ingediend. Niet in 
geschil is dat eiseres 3 op dat adres bedrijfsmatige activiteiten ontplooit. Zij heeft daarmee 
een voldoende concreet en rechtstreeks belang bij haar beroep. Haar beroep is daarom 
ontvankelijk. 

	

2.6. 	Eiseres 4 woonde op het adres  dat zich schuin tegenover de 
nieuwbouwlocatie bevindt. Zij heeft tijdig een zienswijze ingediend. Zij is, blijkens de door 
verweerder overgelegde informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP), per 8 september 
2015 vertrokken uit Nederland. Ter zitting is namens eiseres 4 aangevoerd dat zij nog 
eigenaar van de woning is, dat zij ook als zodanig in het kadaster staat geregistreerd en dat 
zij de woning nu verhuurt. De rechtbank ziet geen aanleiding hieraan te twijfelen. Eiseres 4 
kan in haar — aan het (juridische) eigendom ontleend — belang rechtstreeks geschaad worden, 
bijvoorbeeld door een eventuele toekomstige waardevermindering van haar woning, en heeft 
daarom een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang. Haar beroep is dus 
ontvankelijk. 

	

2.7. 	Eiser l woont op het adres , gelegen direct naast de 
nieuwbouwlocatie, en heeft tijdig een zienswijze ingediend. Vanwege de nabijheid van het 
nieuwbouwproject heeft hij een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang. Zijn 
beroep is daarom ontvankelijk. 

	

2.8. 	Eiser 2 is blijkens de door verweerder overgelegde informatie uit de BRP op 
17 januari 2016 overleden. Niet is gebleken van erfgenamen die eiser 2 als partij in deze 
procedure zijn opgevolgd en die de procedure zouden willen voortzetten. Het processuele 
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belang van eiser 2 is daarom aan de beoordeling van het beroep komen te ontvallen, zodat 
zijn beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard. 

2.9. 	Eiser 3 woont op het adres  en dus in de nabijheid van de 
nieuwbouwlocatie. Hij heeft bij brief van 28 maart 2015, door verweerder ontvangen op 
31 maart 2015, een zienswijze ingediend. 

2.10. 	Vast staat dat het bestreden besluit met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb is 
voorbereid. Ingevolge artikel 3:16, eerste lid, van de Awb — voor zover hier van belang — 
bedraagt de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen zes weken. Het tweede lid 
bepaalt dat de termijn aanvangt met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is 
gelegd. 

2.11. 	Niet in geschil is dat het ontwerpbesluit in de Staatscourant en op de website van 
stadsdeel West is bekendgemaakt, dat het ontwerpbesluit vanaf 13 november 2014 ter inzage 
heeft gelegen en dat de zienswijze van eiser 3 buiten de wettelijk voorgeschreven tennijn is 
ingediend. Volgens eiser 3 is de termijnoverschrijding verschoonbaar, omdat hij pas na 
afloop van de inzagetermijn erachter kwam dat inmiddels een ander bouwplan aan de orde 
was dan op het voor zijn woning geplaatste billboard was geafficheerd. Op dat billboard 
stond namelijk nog, ook lang nadat de inzagetermijn al was verstreken, het in 2009 vergunde 
bouwproject vermeld. Dit betoog kan eiser 3 niet baten. Zoals ter zitting is vastgesteld, is de 
informatie op het bewuste billboard namelijk niet afkomstig van verweerder. maar van 
vergunninghoudster. De informatie op het billboard komt daarom niet voor rekening van 
verweerder. Bovendien had eiser 3 --- gezien het feit dat het ontwerpbesluit bekend was 
gemaakt in de Staatscourant en op de website van stadsdeel West --tijdig kennis kunnen 
nemen van het nieuwe bouwplan. De termijnoverschrijding is daarom niet verschoonbaar. De 
rechtbank zal het beroep van eiser 3 dan ook niet-ontvankelijk verklaren. 

2.12. 	Concluderend zijn de beroepen van eiseres 2 en eisers 2 en 3 niet-ontvankelijk en de 
beroepen van eiseressen 1, 3 en 4 en van eiser I wel ontvankelijk. Daar waar de rechtbank 
hierna verwijst naar eisers, worden vanaf nu alleen nog eiseressen 1, 3 en 4 en eiser 1 
bedoeld. 

De bevoegdheid van verweerder 

3.1. 	De rechtbank stelt vast dat op grond van onderdeel 1514 van het 
1Sevoegdhedenregister bestuurscommissies (bijlage 3), behorend bij de Verordening op de 
bestuurscommissies, verweerder dient te beslissen op de aanvraag. De rechtbank stelt verder 
vast dat het bestreden besluit is genomen door de stadsdeelsecretaris van de 
bestuurscommissie van het stadsdeel West namens verweerder. Verweerder heeft daartoe 
mandaat verleend op grond van het Verzamelmandaat wijziging bestuurlijk stelsel -2- (3B, 
2014, 58) (Gemeenteblad nr. 35134, 24 juni 2014), bijlage 5. Daarin is onder artikel 2, eerste 
lid bepaald -voor zover relevant — dat aan de stadsdeelsecretaris, voor zover het 
bevoegdheden van het college betreft om te beslissen over aanvragen voor 
projectafwijkingsbesluiten en de daarmee samenhangende besluiten, mandaat wordt verleend 
overeenkomstig het bijbehorende mandaatregister. Verweerder heeft verwezen naar 
onderdeel 2 van het bijbehorende Mandaatregister projectafwijkingsbesluit Wabo, waarin de 
hier aan de orde zijnde bevoegdheid is omschreven. Bij besluit van 21 juli 2015 heeft 
verweerder besloten een tijdelijk mandaat aan de secretarissen van de bestuurscommissies 
inzake projectafwijkingsbesluiten op grond van de Wet algemene bepalingen 
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omgevingsrecht (Wabo) te verlenen. Het gaat blijkens dat besluit om, enkele uitzonderingen 
daargelaten, het verlenen van omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder c, in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van 
de Wabo. Dit tijdelijke mandaatbesluit is onmiddellijk in werking getreden en heeft een 
terugwerkende kracht tot 19 maart 2014. 

	

3.2. 	Eisers betogen dat de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen de 
mandaatverlening aan de stadsdeelsecretaris. Het gaat volgens eisers bij het beslissen op deze 
aanvraag om een bevoegdheid tot het buiten toepassing verklaren van algemeen verbindende 
voorschriften voor een deelgebied van de stad, namelijk het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. Mandaat is op grond van artikel 10:3, tweede lid, aanhef en onder a, van 
de Awb niet mogelijk als het gaat om het vaststellen van algemeen verbindende 
voorschriften. Als afgeleide daarvan zou mandaat bij het buiten toepassing verklaren van 
algemeen verbindende voorschriften evenmin mogelijk moeten zijn. Eisers hebben in dit 
verband verwezen naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (de Afdeling) van 28 oktober 1997 (ECLI:NL:RVS:1997:AN5484). Subsidiair betogen 
zij dat er in strijd is gehandeld met het verleende mandaat. 

	

3.3. 	De rechtbank is van oordeel dat in deze procedure geen sprake is van de vaststelling 
van algemeen verbindende voorschriften. Het gaat hier immers om een besluit waarin een 
omgevingsvergunning is verleend voor een concreet project. De rechtbank vindt voor dit 
oordeel steun in de uitspraak van de Afdeling van I september 2010 
(ECLLNL:RVS:20 10:BN5725). Hierin is onder meer overwogen dat het rechtskarakter van 
een projectbesluit moet worden onderscheiden van dat van een bestemmingsplan. Waar een 
bestemmingsplan een toetsingskader beoogt vast te stellen voor een groot aantal nog niet 
geconcretiseerde bouwplannen, kan een projectbesluit slechts voorzien in de behoefte om 
een concreet bouwvoornemen te verwezenlijken. Dat laatste is hier aan de orde. De 
verwijzing van eisers naar de uitspraak van de Afdeling van 28 oktober 1997 kan eisers dan 
ook niet baten. In die uitspraak ging het immers om een procedure over de vaststelling van 
een bestemmingsplan, zijnde een algemeen verbindend voorschrift. Dat de 
omgevingsvergunning in dit geval is verleend voor gebruik in strijd met het 
bestemmingsplan, maakt niet — zoals eisers lijken te betogen — dat daarmee algemeen 
verbindende voorschriften worden vastgesteld. Ook overigens is de rechtbank niet gebleken 
dat de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet. De aard van de 
bevoegdheid heeft niet een zodanig zwaarwegend karakter dat mandaatverlening in gevallen 
als hier aan de orde geheel uitgesloten moet worden geacht. Ook kan niet gezegd worden dat 
mandaatverlening in het concrete geval, gelet op de aard van de bevoegdheid, niet is 
toegestaan. Zo is niet gebleken dat de gemandateerde in dit geval zelf belanghebbende bij het 
bestreden besluit is. De rechtbank is verder van oordeel dat de stadsdeelsecretaris heeft 
gehandeld binnen de aan hem gemandateerde bevoegdheid. Het betoog van eisers dat de 
stadsdeelsecretaris in strijd met het mandaat heeft gehandeld, is niet nader onderbouwd, 
zodat deze grond alleen daarom at niet kan slagen. 

De voorbereidingsprocedure 

4.1. 	Eisers voeren aan dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure niet naar 
behoren heeft plaatsgevonden. Zo stond in het ontwerpbesluit dat zienswijzen ingediend 
konden worden bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel West. Onder de bekendmaking 
van 7 november 2014 is echter het algemeen bestuur genoemd, zodat eisers enige tijd in de 
veronderstelling verkeerden dat het algemeen bestuur van de bestuurscommissie zou 
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beslissen op de aanvraag. Pas nadat er een definitief besluit kwam, hebben eisers begrepen 
dat het formele besluit door verweerder was genomen. Eisers voelen zich hierdoor tekort 
gedaan, omdat zij niet in de gelegenheid zijn geweest hun bezwaren tegen het plan eerder 
dan in het voorjaar van 2015 naar voren te brengen richting ambtenaren die nadrukkelijk 
namens verweerder optraden. Verder hadden eisers dan eerder de raadscommissie van de 
centrale stad benaderd dan zij nu hebben gedaan. 

	

4.2. 	De rechtbank stelt vast dat in de bekendmaking  an  het ontwerpbesluit in de 
Staatscourant, zowel in de versie van 7 november 2014 als in de gerectificeerde versie van 
10 november 20)4, is vermeld dat schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het 
dagelijks bestuur van liet stadsdeel West. De bekendmaking van 7 november 2014 is 
ondertekend door de stadsdeelsecretaris namens het algemeen bestuur van de 
bestuurscommissie van stadsdeel West. In de gerectificeerde bekendmaking van 
10 november 2014 ontbreekt deze ondertekening. Eisers merken terecht op dat in beide 
bekendmakingen ten onrechte het dagelijks bestuur van het stadsdeel West staat vermeld als 
het bestuursorgaan waar de zienswijzen moesten worden ingediend. Verweerder heeft dit ter 
zitting ook erkend. Dit leidt echter niet tot het oordeel dat daardoor sprake is van een 
onzorgvuldige voorbereiding van het bestreden besluit. Het ontwerpbesluit zelf, dat ter 
inzage heeft gelegen, is immers ondertekend namens het bevoegd gezag, te weten de 
stadsdeelsecretaris van stadsdeel West namens verweerder. Belanghebbenden konden dus bij 
kennisneming van het ontwerpbesluit tijdens de terinzagelegging zien dat verweerder liet 
bevoegde bestuursorgaan is. Bovendien heeft verweerder ter zitting toegelicht dat de namen 
van de contactpersonen en de adressen die in de bekendmakingen staan vermeld en waar de 
zienswijzen naartoe moesten worden gestuurd, niet anders zouden zijn geweest als in de 
bekendmaking wel het bevoegde bestuursorgaan zou zijn vermeld. De door eisers ingediende 
zienswijzen zijn dus naar het juiste adres gestuurd en bij de juiste behandelende ambtenaren 
terecht gekomen. Verder wijst de rechtbank erop dat tijdens het besluitvormingsproces 
afstemming heeft plaatsgevonden met verweerder. De rechtbank verwijst in dit verband naar 
het besluit van verweerder van 30 juni 2015 waarin verweerder de portefeuillehouder 
ruimtelijke ordening machtigt om de afstemming met de stadsdeelsecretaris van stadsdeel 
West ten behoeve van het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning namens verweerder 
uit te voeren. Vervolgens heeft de desbetreffende portefeuillehouder bij besluit van 2 juli 
2015 kennis genomen van het positieve advies van het algemeen bestuur van de 
bestuurscommissie van 23 juni 2015, en is de portefeuillehouder akkoord gegaan met het 
voorgenomen besluit van de stadsdeelsecretaris om de aanvraag omgevingsvergunning eerste 
fase te verlenen. Op grond van voorgaande overwegingen ziet de rechtbank niet in op welke 
wijze eisers in hun belangen zijn geschaad door het feit dat in de kennisgeving van het 
ontwerpbesluit ten onrechte het dagelijks bestuur van stadsdeel West als bevoegd 
bestuursorgaan staat vermeld. Het betoog dat eisers dan eerder contact zouden hebben 
gezocht met de raadscommissie doet daar niet aan af. Eisers hebben namelijk ter zitting 
toegelicht dat zij op 25 maart 2015 contact hebben gehad met de raadscommissie. Dit is dus 
gebeurd vóórdat de portefeuillehouder op 2 juli 2015 akkoord is gegaan met het 
voorgenomen besluit om de vergunning eerste fase te verlenen, en dus ook vóórdat het 
bestreden besluit is genomen en de nota van beantwoording van de zienswijzen is opgesteld. 

	

4.3. 	Eisers hebben ter zitting nog aangevoerd dat de gemeente Amsterdam niet bevoegd 
was de bestuurscommissies in te stellen, omdat dit volgens eisers neerkomt op een 
voortzetting  )'an  de voormalige stadsdelen. De openbare voorbereidingsprocedure is dan ook 
uitgevoerd door onbevoegde personen. Eisers hebben daarbij verwezen naar artikel 83 van de 
Gemeentewet. 
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4.4. 	De rechtbank is van oordeel dat deze grond niet slaagt. Verweerder is immers als 
enige bevoegd te beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning in deze procedure en heeft 
dat ook gedaan. Het feit dat de besluitvorming is voorbereid in samenwerking met de 
(ambtenaren van de) bestuurscommissie van het stadsdeel West, doet daar niet aan af. Dit is 
immers gebeurd onder verantwoordelijkheid van verweerder. Het feit dat het dagelijks 
bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West de nota van beantwoording heeft 
opgesteld doet daar evenmin aan af, omdat deze nota deel uitmaakt van het bestreden besluit, 
en daarmee onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van verweerder valt. Het algemeen 
bestuur en het dagelijks bestuur hebben in dit concrete geval enkel advies gegeven. 

Het bouwplan 

	

5.1. 	Eisers voeren aan dat bij verlening van de in geding zijnde omgevingsvergunning 
niet is meegewogen dat in het vergunde bouwplan uit 2009 voorzien was in 21 
(levensloopbestendige) woningen. Zij hadden er de voorkeur aan gegeven dat in het huidige 
plan opnieuw voorzien zou zijn in woningen, gezien de door hen gestelde woningkrapte in 
stadsdeel West. Volgens eisers is niet inzichtelijk waarom het vergunde bouwplan uit 2009 
financieel niet haalbaar ‘sas. 

	

5.2. 	Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling vormt bij de beoordeling of een 
omgevingsvergunning dient te worden verleend, het bouwplan zoals dat is ingediend het 
uitgangspunt. Indien het bouwplan op zichzelf aanvaardbaar is, kan het bestaan van 
alternatieven slechts dan tot het onthouden van medewerking nopen, indien op voorhand 
duidelijk is dat door verwezenlijking van de alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan 
worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 
5 augustus 2015, ECLINL:RVS:2015:2514). 

	

5.3. 	De rechtbank stelt vast dat vergunninghoudster in de brief van 8 april 2013 een 
viertal scenario's heeft geschetst op basis van het vergunde plan uit 2009, met berekeningen 
van de financiële haalbaarheid van die vier scenario's. De rechtbank is van oordeel dat met 
die berekeningen voldoende aannemelijk is gemaakt dat het vergunde plan uit 2009 voor 
vergunninghoudster financieel niet meer haalbaar was. Eisers hebben de beschikking over 
deze stukken, zodat de argumenten van verweerder op dit punt ter ondersteuning van de 
beslissing om mee te werken aan het nu voorliggende bouwplan voldoende inzichtelijk zijn. 
De enkele wens van eisers om woningen te realiseren in plaats van een hotel, onder 
verwijzing naar het oude bouwplan uit 2009, kan naar het oordeel van de rechtbank niet 
worden beschouwd als een alternatief in zin van bovengenoemde rechtspraak van de 
Afdeling. Met het vergunde bouwplan uit 2009 kan immers geen gelijkwaardig resultaat 
worden bereikt. Verweerder hoefde daarom het in 2009 vergunde bouwplan niet mee te 
wegen bij de beoordeling van de aanvraag van 25 juni 2014. 

	

6.1. 	Ingevolge artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo kan, 
voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder c, de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening en, indien de activiteit in strijd is met het 
bestemmingsplan, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
bevat. 

	

6.2. 	Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling is de beslissing om bouwen en gebruik in 
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strijd met het bestemmingsplan toe te staan een discretionaire bevoegdheid van verweerder, 
zodat de rechter zich bij toetsing moet beperken tot de vraag of verweerder in redelijkheid tot 
het desbetreffende besluit heeft kunnen komen. De rechtbank verwijst naar de uitspraak van 
de Afdeling van 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:172. 

7.1. 	Eisers betogen dat de motivering van het bestreden besluit en de onderliggende 
ruimtelijke onderbouwing ten aanzien van de parkeerdruk en de extra verkeersbewegingen 
als gevolg van het bouwplan ondeugdelijk is. Waar voorheen op de locatie sprake was van 
39 woningen komt nu een hotel met meer dan 50 kamers. Naast het hotel zai ook de 
supermarkt een verkeersaantrekkende werking hebben. De parkeerdruk had al een maximaal 
niveau bereikt. Volgens eisers zal er wel degelijk sprake zijn van extra parkeerdruk in de 
buurt, omdat het plan niet voorziet in het realiseren van extra parkeergelegenheid. Voorts 
staat in de ruimtelijke onderbouwing een font en zijn er ten onrechte niet gecorrigeerde 
parkeerkencijfers van  CROW  gehanteerd, althans het genoemde maximale aantal van 10 
auto's toegerekend aan het hotel is ongeloofwaardig. Het bestreden besluit kent op dit punt 
dus een gebrek, zo stellen eisers. Eisers hebben ter onderbouwing van hun standpunt een 
rapport van bureau Trajan van 22 december 2015 ('Parkeeronderzoek Borgerstraat en 
Omgeving') overgelegd. 

7.2. 	Vergunninghoudster heeft als reactie op het parkeeronderzoek van eisers een rapport 
van Van kiezen en Partners van 27 mei 2016 overgelegd, Eisers hebben daarop ter zitting 
mondeling gereageerd. Verweerder heeft in het verweerschrift en ter zitting gereageerd op 
het rapport van eisers, 

7.3. 	Verweerder heeft in het bestreden besluit geconcludeerd dat de consequentie van het 
bouwplan ten aanzien van parkeren in de buurt beperkt zal zijn. Dit heeft volgens verweerder 
te maken met de hoge parkeertarieven in Oud-West en met het feit dat het maximaal aantal te 
verlenen parkeervergunningen in de buurt niet zal worden verhoogd. Tevens acht verweerder 
niet aannemelijk dat de doelgroep van het  extended stay-hotel (hotelgasten die voor langere 
tijd blijven) hun auto lange tijd in de buurt zal parkeren. Voorts trekken detailhandel en de 
supermarkt met name overdag verkeer aan, terwijl de parkeerdruk in Oud-West vooral in de 
avonduren hoog is. Blijkens de ruimtelijke onderbouwing heeft verweerder een vergelijking 
gemaakt tussen de parkeerbehoefte als gevolg van de oorspronkelijke bebouwing van 39 
woningen en 600 m2  detailhandel/horeca en de parkeerbehoefte als gevolg van het bouwplan. 
Verweerder heeft daarbij parkeerkencijfers van  CROW  gebruikt. In de berekening van de 
parkeerbehoefte als gevolg van het bouwplan is uitgegaan van een regulier driesterrenhotel. 
dat naar verwachting meer verkeer aantrekt en een hogere parkeerbehoefte met zich brengt 
dan een  extended  stay-appartementenhotel waarvan in het bouwplan sprake is. Op basis van 
de minimumnormen geldt als uitkomst van de vergelijking dat de parkeerbehoefte over de 
hele week gezien vrijwel onveranderd blijft, terwijl deze iets toeneemt als wordt uitgegaan 
van de maximale parkeernormen. Het verschil zou maximaal 6 voertuigen zijn op een 
zaterdagmiddag. Van een significante extra parkeerclaim als gevolg van het nieuwe 
bouwplan, zoals omschreven in de Parkeernota Stadsdeel West 2012-2020, is daarom geen 
sprake, aldus verweerder. 

7.4. 	De rechtbank stelt vast dat in het onderzoek van bureau Trajan van 22 december 
2015 een vergelijking met betrekking tot de parkeerdruk is gemaakt tussen de huidige 
(onbebouwde) situatie en de situatie na realisatie van het bouwplan. Bureau Trajan heeft 
daarbij naar het oordeel van de rechtbank een onjuist uitgangspunt gehanteerd. Zoals de 
Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 27 januari 2016, 
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ECLI:NL:RVS:2016:133) behoort bij de beoordeling van de vraag of wordt voorzien in 
voldoende parkeergelegenheid alleen rekening te worden gehouden met de toename van de 

parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan. Naar het oordeel van de 
rechtbank betekent dat in dit geval, waarin is overgegaan tot sloop van de vorige bebouwing 

om nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken, dat slechts rekening dient te worden gehouden 

met de toename van parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan ten 
opzichte van de parkeerbehoefte in de oude situatie van vóór de sloop. Verweerder heeft naar 
het oordcel van de rechtbank dan ook terecht de parkeerbehoefte vóór de sloop als 
uitgangspunt genomen. 

7.5. 	Voorts stelt de rechtbank vast dat bureau Trajan in zijn rapport de door verweerder 
gehanteerde cijfers niet betwist. Ten aanzien van de door eisers geconstateerde fout in de 
ruimtelijke onderbouwing overweegt de rechtbank dat verweerder in het verweerschrift 

voldoende heeft toegelicht dat het gaat om een kennelijke tekstfout. Verder blijkt ook niet dat 
deze fout consequenties heeft voor de uitkomst van de berekeningen die verweerder heeft 
gemaakt. Verweerder heeft immers gerekend met de door eisers onbetwiste cijfers. De 

rechtbank verbindt dan ook geen gevolgen aan deze kennelijke tekstfout. 

7.6. 	Verweerder heeft ter zitting verder nog toegelicht dat bureau Trajan de parkeerdruk 

heeft gemeten in een beperkter gebied dan verweerder. Als echter wordt gekeken naar het 
grotere vergunningengebied, voormalig stadsdeel Oud-West, dan ligt de parkeerdruk tegen 
de 90% en komt deze dus lager uit dan Trajan voor het beperktere gebied heeft aangegeven. 
Bovendien blijft deze binnen de norm in de l'arkeernota, aldus verweerder. Deze redenering 
van verweerder komt de rechtbank niet onredelijk voor. De uitkomst van de vergelijking 
tussen de oude en de nieuwe situatie, die luidt dat geen sprake is van een significante extra 
parkeerdruk als gevolg van het bouwplan, acht de rechtbank daarom aannemelijk. Voor de 
stelling van eisers dat de kencijfers van  CROW  ongeloofwaardig zijn, gezien het lage aantal 

parkeerplaatsen dat is gerekend voor het hotel, ziet de rechtbank geen aanknopingspunt. 
Eisers hebben deze stelling verder niet onderbouwd en verweerder heeft afdoende 

gemotiveerd dat het hier gaat om een  extended stay-hotel, een bijzondere vorm van een hotel 

waarvoor geen cijfers beschikbaar zijn. Daarom zijn de cijfers van een regulier 
driesterrenhotel genomen. Het is echter aannemelijk dat de parkeerbehoefte in de praktijk 
lager zal zijn dan voor een driesterrenhotel, aangezien hotelgasten die langer verblijven, 
mede gelet op de aanzienlijke parkeertarieven in Oud-West, minder geneigd zullen zijn hun 
auto voor langere tijd in de buurt te parkeren dan hotelgasten die bijvoorbeeld maar voor één 
nacht een hotel hebben geboekt. Deze grond slaagt dus niet. 

8.1. 	Eisers stellen verder dat het welstandsadvies ontbreekt, evenals een 

stedenbouwkundig advies. Voor zover verweerder heeft verwezen naar het ‘velstandsadvies 
dat voor de in 2009 verleende vergunning is afgegeven, is dat volgens eisers onjuist omdat 
het om een ander bouwplan gaat. 

8.2. 	De rechtbank stelt vast dat verweerder naar aanleiding van de aanvraag advies aan de 
stedenbouwkundige heeft gevraagd en dat advies heeft ontvangen op 21 juli 2014. Dit advies 
is vervolgens kenbaar verwerkt in het bestreden besluit en de bijbehorende ruimtelijke 

onderbouwing, zodat de rechtbank de stelling van eisers dat er geen stedenbouwkundig 
advies is, niet volgt. 

8.3. 	De rechtbank overweegt dat het op grond van de Wabo bij een aanvraag voor een 
orrigevingsvergunning eerste fase voor de activiteit planologisch strijdig gebruik gaat om de 
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vraag of het bouwproject planologisch aanvaardbaar is en kan worden toegestaan. Bij een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning tweede fase voor de activiteit bouwen volgt de 
bouwtechnische uitwerking en de toets aan onder andere het Bouwbesluit en de toepasselijke 
welstandsnota. De welstandstoets is in de eerste fase dan ook niet aan de orde. Verweerder 
heeft dus terecht nog geen oordeel gegeven over de welstandsaspecten van het bouwplan. 
Eisers verwijzen in dit verband nog naar de eis in de Regionale hotelstrategie 2016-2022 dat 
een hotelinitiatief een meerwaarde moet vormen voor de (leef)omgeving en dat het een 
positieve toevoeging moet zijn voor de leefomgeving, zowel architectonisch als sociaal. 
Eisers stellen dat het vergunde bouwplan niet aan die eis voldoet, omdat een welstandstoets 
ontbreekt en van een positieve toevoeging voor de leefomgeving in sociale zin geen sprake 
is_ Verweerder heeft naar aanleiding van de voorliggende aanvraag advies gevraagd aan de 
afdeling Ruimte en Economische Zaken, onderdeel Hotelloods (hierna: Hotelloods). De 
Hotelloods heeft op 4 februari 2015 een advies gegeven.  Ellerin  is onder meer uiteengezet 
waarom de beoogde locatie bij uitstek geschikt is voor de realisatie van een 
appartementenhotel. Zo is aangegeven dat de gasten in het hotel maar een beperkt aantal 
faciliteiten tot hun beschikking hebben en, omdat ze langer verblijven, behoefte hebben aan 
lokale voorzieningen zoals een supermarkt, winkels en horeca. In dat verband is in het advies 
verwezen naar de toets aan de Hotelladder. Volgens het advies van de Hotelloods draagt de 
mix  use  ontwikkeling die voorligt kwalitatief bij aan de omgeving, en zijn de supermarkt en 
de overige openbare functies een aanvulling voor de buurt. Verweerder heeft dit advies 
overgenomen in de ruimtelijke onderbouwing. Verder maakt de toets aan de Hotelladder daar 
deel van uit. De rechtbank is van oordeel dat verweerder hiermee deugdelijk heeft 
gemotiveerd waarom het initiatief passend wordt geacht in het kader van de Regionale 
hotelstrategie en vanuit een maatschappelijk oogpunt aanvaardbaar is op de beoogde locatie. 

9.1, 	Eisers voeren ook aan dat de stukken onvolledig zijn, althans dat onvoldoende 
duidelijk is of alle relevante stukken wel zijn betrokken bij de aanvraag. De aanvraag had om 
die reden niet-ontvankelijk verklaard moeten worden. Eisers hebben ter zitting toegelicht dat 
in de ruimtelijke onderbouwing wordt verwezen naar het eerder vergunde bouwplan uit 
2009, maar dat zij de stukken met betrekking tot dat plan niet hebben en dat voor hen niet 
inzichtelijk is welke stukken behorende bij het plan van 2009 verweerder al dan niet bij de 
aanvraag heeft betrokken. Eisers hebben voorts toegelicht dat zij hebben bedoeld dat 
verweerder de aanvraag buiten behandeling had moeten stellen. 

9.2. 	De rechtbank overweegt dat verweerder het nu voorliggende plan diende te 
beoordelen op grond van de stukken die bij de aanvraag van 25 juni 2014 horen, Dat is ter 
zitting ook door verweerder bevestigd. De rechtbank is niet gebleken dat het dossier met 
betrekking tot het voorliggende bouwplan niet compleet is. Het ligt op de weg van eisers om, 
indien zij menen dat het dossier niet compleet is, aan te geven welke informatie ontbreekt. 
Eisers hebben onvoldoende concreet gemaakt welke voor de voorliggende aanvraag 
relevante stukken ontbreken. Het welstandsadvies uit 2009, dat als voorbeeld door eisers is 
genoemd. behoort niet tot dit dossier, maar bij het dossier van de vorige aanvraag. 
Verweerder heeft dan ook geen aanleiding hoeven zien om de aanvraag buiten behandeling 
te stellen. 

10.i. 	Eisers betogen voorts dat een aantal strijdigheden met het bestemmingsplan niet is 
onderkend. Volgens eisers lijken de toegangsopbouwen naar de daktuin door hun grootte 
strijdig te zijn met het bestemmingsplan en ook lijkt de voorgeschreven afstand tot de 
dakrand niet in acht te zijn genomen. Daarnaast heeft volgens eisers de bestuurlijke afweging 
met betrekking tot de in breuk op de bestemming Tuinen en Erven niet naar behoren plaats 
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gevonden, omdat vergunninghoudster in de ruimtelijke onderbouwing een niet toegestane 
bebouwing achter de S.P. Heijestraat 66-68 ten onrechte heeft voorgesteld als rechtens 
bestaande bebouwing. Verder mist het bestreden besluit een bestuurlijk gemaakte afweging 
over de toegestane strijdigheid met het bestemmingsplan in de vorm van een overschrijding 
van de  roan  ijn op de hoek Borgerstraat/J.P. Heijestraat. Evenmin is onderkend dat in strijd 
met het bestemmingsplan een schuine kap op de bovenste bouwlaag van de Borgerstraat 
ontbreekt. Eisers verwijzen naar de ruimtelijke onderbouwing, waar op pagina 5 staat dat het 
bouwdeel aan de Borgerstraat is voorzien van een schuine kap. Dit strookt niet met de 
afbeeldingen van de nieuwbouw, 

102. De rechtbank overweegt over de toegangsopbouwen naar de daktuin dat de enkele 
stelling van eisers dat de grootte en de afstand tot de dakrand strijdig lijken te zijn met het 
bestemmingsplan, onvoldoende concreet is en niet nader is onderbouwd. Bovendien voldoet 
de bouwhoogte van de toegangsopbouwen wel aan het ter plaatse geldende 
paraplubestemmingsplan, hetgeen eisers ook niet betwisten. »e rechtbank laat deze grond 
daarom verder onbesproken. Met betrekking tot de vroegere bebouwing op de bestemming 
Tuinen en Erven overweegt de rechtbank als volgt. Ten tijde van de aanvraag van het nu 
voorliggende bouwplan was de gehele nieuwbouwlocatie onbebouwd. De rechtbank verwijst 
naar de bouwtekeningen bij de aanvraag waarop dit ook zo is aangegeven. Verweerder heeft 
naar aanleiding van de aanvraag het hele bouwplan getoetst aan het bestemmingsplan. Uit 
die beoordeling blijkt niet dat verweerder consequenties heeft verbonden aan bebouwing die, 
al dan niet met vergunning, voorheen op de bestemming Tuinen en Erven was gerealiseerd. 
De rechtbank ziet dan ook niet in wat eisers willen bereiken met deze beroepsgrond. 

	

10.3. 	Verweerder heeft in het verweerschrift en ter zitting toegelicht dat alle strijdigheden 
van het bouwplan met het bestemmingsplan, inclusief die met betrekking tot de kap en de 
rooilijnen, direct na ontvangst van de aanvraag zijn gesignaleerd, en dat aan de betrokken 
adviseurs advies is gevraagd over deze strijdigheden. Dit blijkt volgens verweerder onder 
andere uit liet sneltoetsformulier dat na ontvangst van de aanvraag is ingevuld door de 
betrokken ambtenaar en dat ook in het dossier zit. Voorts blijkt uit de ruimtelijke 
onderbouwing en het bestreden besluit dat alle strijdigheden met het bestemmingsplan zijn 
onderkend. Per abuis is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen dat het bouwdeel aan de 
Borgerstraat is voorzien van een schuine kap; in het bestreden besluit is wel vermeld dat het 
gebouw niet wordt afgedekt met een kap en dat het bouwplan op dat punt in strijd is met het 
bestemmingsplan. Dit blijkt volgens verweerder ook uit de bouwtekeningen. Deze 
strijdigheid met het bestemmingsplan is dus wel degelijk gezien en tevens voorzien van een 
goede ruimtelijke onderbouwing, aldus verweerder. 

	

10.4. 	Verweerder en vergunninghoudster hebben zich verder ter zitting op het standpunt 
gesteld dat voor deze strijdigheden met het bestemmingsplan geen vergunning meer vereist 
was omdat het bouwplan op deze punten niet afwijkt van het in 2009 vergunde bouwplan. De 
afgegeven vergunning zorgt volgens verweerder en vergunninghoudster voor geldende 
bouwruimte. De rechtbank stelt echter vast dat het voorheen vergunde bouwplan nooit is 
gerealiseerd. »at betekent dat de nu voorliggende aanvraag niet strekt tot wijziging van het 
gebruik van een bestaand gebouw, maar tot het in strijd met het bestemmingsplan bebouwen 
en gebruiken van gronden. In dat geval moeten naar het oordeel van de rechtbank alle met 
het bestemmingsplan strijdige onderdelen in deze nieuwe aanvraag worden meegenomen, 
dus ook die onderdelen die in een eerdere vergunning al aan bod zijn geweest. 

10.5. De rechtbank is verder op grond van de onder 10.3 gegeven overwegingen van 
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oordeel dat verweerder de strijdigheden met betrekking tot de kap en de voorgevelrooilijn in 
het bestreden besluit heeft onderkend. Het feit dat de ruimtelijke onderbouwing op het punt 
van de kap een foutieve tekst bevat, doet daar niet aan af. De rechtbank is evenwel van 
oordeel dat verweerder in het bestreden besluit slechts zeer marginaal heeft gemotiveerd 
waarom op deze punten afwijking van het bestemmingsplan wordt toegestaan. Op pagina 8 
van het bestreden besluit staat onder het kopje ̀ Motivering tfirijking bestemmingsplan Oud-

West' slechts dat verweerder medewerking wil verlenen omdat 'het project voldoet aan een 
goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing genaamd 
'Dichter bij het groen, versie 23 april 2015'. Het project zal niet leiden tot een beperking 
WM de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en geboirwen, Daarnaast heeft 
het project geen tot slechts geringe stedenbouwkundige impact. Van evidente 
privaatrechtelijke belemmeringen zal geen sprake zijn'. De rechtbank ziet in de ruimtelijke 
onderbouwing in paragraaf 3.2 wel een opsomming van de geconstateerde afwijkingen van 
het bestemmingsplan, maar uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt verder niet waarom de 
strijdigheden met betrekking tot de kap en de voorgevelrooilijn worden toegestaan. Een 
motivering op deze plinten ontbreekt. Het feit dat verweerder blijkens het sneltoetsforrnulier 
een toets heeft verricht op die punten leidt niet tot een ander oordeel, omdat verweerder niet 
(kenbaar) heeft onderbouwd waarom deze strijdigheden op grond van een ruimtelijke 
afweging toch worden toegestaan. Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat vanwege het 
feit dat sprake is van een (deels) terugvallende kap, die wordt gebouwd binnen het toegestane 
bouwvolume, de met het bestemmingsplan strijdige kapvorm acceptabel is. Deze motivering 
leest de rechtbank echter niet terug in de ruimtelijke onderbouwing. Voor zover verweerder 
heeft willen verwijzen naar het vergunde bouwplan uit 2009 in verband met de 
verschijningsvorm van de kap, bijvoorbeeld op pagina 2 van de daarbij behorende 
ruimtelijke onderbouwing, overweegt de rechtbank dat het voorliggende bouwplan 
zelfstandig dient te worden beoordeeld en dat niet kan worden volstaan met een verwijzing 
naar (de ruimtelijke onderbouwing van) een ander bouwplan. Verweerder heeft in verband 
met de kap ter zitting ook nog verwezen naar het stedenbouwkundig advies zoals 
weergegeven op pagina 6 van het bestreden besluit, waarin onder meer wordt verwezen naar 
de bezonningsstudie, en heeft daarmee willen aangeven dat er dus wel degelijk is ingegaan 
op de afwijkende kapvorm in het bestreden besluit. Dit neemt echter niet weg dat in de 
ruimtelijke onderbouwing niet is gemotiveerd waarom de strijdigheid met het 
bestemmingsplan ruimtelijk aanvaardbaar is. 

10.6. De rechtbank concludeert op grond van de hiervoor onder 10.5 gegeven overwegingen 
dat de motivering van het bestreden besluit niet de in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder 
a, onder 30, van de Wabo voorgeschreven goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Dit is in 
strijd met het motiveringsbeginsel zoals neergelegd in artikel 7:12, eerste lid, van de Awb. 

11.1. Op grond van artikel 8:51a. eerste lid, van de Awb kan de rechtbank het 
bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of 
te laten herstellen. Op grond van artikel 8:80a van de Awb doet de rechtbank dan een 
tussenuitspraak. De rechtbank ziet aanleiding om verweerder in de gelegenheid te stellen het 
gebrek te herstellen door middel van een aanvullende motivering. Daarin dient verweerder te 
onderbouwen waarom de met het bestemmingsplan strijdige kapvorm en de overschrijding 
van de voorgevelrooilijn op de hoek BorgerstraataP. Heijestraat in ruimtelijk opzicht 
worden toegestaan en welke (ruimtelijke) afweging verweerder in dit verband maakt. De 
rechtbank bepaalt de termijn waarbinnen verweerder het gebrek kan herstellen op zes weken 
na verzending van deze tussenuitspraak. 
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11.2. Verweerder moet op grond van artikel 8:51 b, eerste lid, van de Awb én om nodeloze 
vertraging te voorkomen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, meedelen 
aan de rechtbank of hij gebruik maakt van de gelegenheid het gebrek te herstellen. Als 
verweerder gebruik maakt van die gelegenheid, zal de rechtbank eisers in de gelegenheid 
stellen binnen vier weken te reageren op de herstelpoging van verweerder. In beginsel, ook 
in de situatie dat verweerder de hersteltermijn ongebruikt laat verstrijken, zal de rechtbank 
zonder tweede zitting uitspraak doen op het beroep. 

11.3. Het geding zoals dat na deze tussenuitspraak wordt gevoerd, blijft in beginsel beperkt 
tot de beroepsgronden zoals die zijn besproken in de tussenuitspraak, omdat het inbrengen 
van nieuwe geschilpunten over het algemeen in strijd met de goede procesorde wordt geacht. 
De rechtbank verwijst naar de uitspraak van de Afdeling van 12 juni 2013 
(ECUNL:RVS:2013:CA2877). 

12. 	De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan tot de einduitspraak op het beroep. 
Dat laatste betekent ook dat zij over de proceskosten en het griffierecht nu nog geen 
beslissing neemt 
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Beslissing 

De rechtbank: 
heropent het vooronderzoek; 
draagt verweerder op binnen twee weken de rechtbank mee te delen of hij gebruik 
maakt van de gelegenheid het gebrek te herstellen; 
stelt verweerder in de gelegenheid om binnen zes weken na verzending van deze 
tussenuitspraak het gebrek te herstellen met inachtneming van de overwegingen en 
aanwijzingen in deze tussenuitspraak: 
houdt iedere verdere beslissing aan. 

Deze uitspraak is gedaan door  inn  A.M. van der Linden-Kaajan, voorzitter, 
en mr. M.C.M. Hamer en mr. P.J. Schaberg, leden, in aanwezigheid van mr. J.M. Breimer, 
griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2016. 

griffier 	 voorzitter 

Afschrift verzonden aan partijen op: 	
2 6 JUL 2016 

Rechtsmiddel 
Tegen deze tussenuitspraak staat nog geen hoger beroep open. Tegen deze tussenuitspraak 
kan hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd met hoger beroep tegen de (eventuele) 
einduitspraak in deze zaak. 
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Kopie aan 	Gemachtigde 

Bijlagen 	Stedenbouwkundig advies, Addendum ruimtelijke onderbouwing; gewaarmerkte bescheiden 

Onderwerp 	Aanvullend besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam inzake het project 

met kenmerk OLO 1357591 naar aanleiding van de tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam met 

kenmerk AMS 15/5541 WABOA 

Aanvullend besluit omgevingsvergunning eerste fase OLO 1.57691 

Geachte heer Mensink, 

Op 21 juli 2016 heeft de rechtbank Amsterdam een tussenuitspraak gedaan in de beroepszaak 

(met kenmerk AM5 15/5541 WABOA) tegen de aan Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. op 

2z juli 2015 verleende omgevingsvergunning eerste fase. 

In de tussenuitspraak, waar u als belanghebbende een afschrift van hebt gekregen, heeft de 

rechtbank geconstateerd dat er sprake is van een gebrek in de motivering van de voornoemde 

omgevingsvergunning eerste fase, specifiek bij de onderbouwing van de (ruimtelijke) 

aanvaardbaarheid van de strijdigheden met het geldende bestemmingsplan ten aanzien van de in 

het project voorziene 'kapvorm' en 'overschrijding van de voorgevelrooilijn'. De rechtbank is van 

oordeel dat in het bestreden besluit zeer marginaal is gemotiveerd waarom wij op deze punten 

afwijkingen van het bestemmingsplan hebben toegestaan. 

Naar aanleiding van voornoemd gebrek heeft de rechtbank in dezelfde tussenuitspraak ons in de 

gelegenheid gesteld om het gebrek op grond van het bepaalde in artikel 8:51a van de Algemene 

wet bestuursrecht, binnen een termijn van zes weken na de verzending van de tussenuitspraak op 

26 juli 2016, te herstellen. 
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Bij brief van 3 augustus 2016 hebben wij de rechtbank schriftelijk medegedeeld dat wij van deze 

gelegenheid gebruik willen maken. 

Nieuw (aanvullend) besluit hangende beroep 

Om aan de tussenuitspraak gevolg te geven en om het door de rechtbank geconstateerde gebrek 

to herstellen, nemen wij hierbij een aanvullend besluit op uw aanvraag van 2.5 juni 2014 (met 

kenmerk OLO 1357591). Hiermee beschouwen wij de onderbouwing van de omgevingsvergunning 

eerste fase van 22 juli 2015 (hierna: het bestreden besluit) met in achtneming van de 

overwegingen en aanwijzingen in de voornoemde tussenuitspraak aangevuld. 

Stedenbouwkundig advies 

In het kader van de belangenafweging die wij, ter herstel van het door de rechtbank 

geconstateerde motiveringsgebrek, moeten maken om tot een oordeel te komen of wij de 

afwijkingen ten aanzien van de 'kapvorm' en de 'overschrijding van de voorgevellijn' ruimtelijk 

aanvaardbaar vinden, hebben wij advies gevraagd aan de stedenbouwkundige van de afdeling 

Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Het stedenbouwkundige advies van 22 

augustus 2016 (hierna: het advies) vindt u als bijlage bij dit besluit. 

De stedenbouwkundige is - kort verwoord - van mening dat de in het bouwplan opgenomen 

afwijkingen ten aanzien van de kapvorm, de Franse balkons alsmede de bebouwing van de hoek 

niet bezwaarlijk zijn, maar dat de overschrijding van de voorgevelrooilijn door de grote balkons 

aan de zuidzijde van het gebouw ter plaatse van de hoek Borgerstraat/ Jan Pieterstraat (met de 

lengte van 4,2 m en de diepte van 0,7 m) een onwenselijke ruimtelijke impact op de straat heeft. 

Op dit punt adviseert de stedenbouwkundige ons om deze (grotere) balkons (met 0,7 meter 

diepte) terug te plaatsen in de voorgevelrooilijn - conform het bestemmingsplan - dan wel deze 

maximaal op 0,2 meter te houden in lijn met de overige (Franse) balkons die aan dezelfde zuidzijde 

van het gebouw (aan de Borgerstraat) voorzien zijn. 

Wij hebben ken nis genomen van het advies en achten het deugdelijk gemotiveerd en zorgvuldig 

tot stand gekomen. 

Aanpassing van het gewenste bouwplan op het ondergeschikte deel lbalkon' conform het 

advies van de stedenbouwkundige 

Op 22 augustus 2016 hebben wij u een kopie van het advies gestuurd en medegedeeld dat wij 

voornemens zijn om het advies over te nemen en in onze belangenafweging te betrekken. Tevens 

hebben wij u de mogelijkheid geboden om desgewenst op het advies te reageren. 

Op 29 augustus 2016 heeft u, via uw gemachtigde mr. G. Schipper, laten weten het bouwplan op 

het door de stedenbouwkundige negatief beoordeelde deel te willen aanpassen om het project 

conform het advies te kunnen uitvoeren, met dien verstaande dat de in het oorspronkelijk 

bouwplan voorziene 0,7 meter diepe (grote) balkons aan de zuidzijde van het gebouw ter plaatse 

van de hoek Borgerstraat/ Jan Pieterstraat gewijzigd worden naar 0,2 meter diepe Franse balkons, 

Daartoe heeft u op 1 september 2016 nieuwe bouwtekeningen aangeleverd waarin de 

voornoemde wijziging is verwerkt. Deze bouwtekeningen hebben wij voorgelegd aan de 

stedenbouwkundige die de wijziging op 5 september 2017 per email akkoord heeft bevonden. 
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Aanpassing achten wij geoorloofd 

De aanpassing behelst het terugbrengen en daarmee het verkleinen van de diepte van de balkons 

(aan de zuidzijde van het gebouw ter plaatse van de hoek Borgerstraat/Jan Pieterstraat) met oi5m 

hetgeen, bezien in het kader van het gehele bouwplan, als een zeer geringe wijziging is te 

beschouwen. Daarnaast wordt door de wijziging, vanuit ruimtelijke optiek bekeken, minder 

afbreuk gedaan aan de omgeving dan de eerder in het plan voorziene grotere balkons. De 

aanpassing achten wij om deze redenen van ondergeschikte aard en ruimtelijk aanvaardbaar 

mede gelet op de bijzondergeringe gevolgen ervan voor het belang van de omwonenden (en ook 

voor het belang van de overige belanghebbenden, inclusief de formele beroepspartijen bij de 

beroepszaak). 

Volledigheidshalve merken wij op dat wij de aanpassing aan de balkons hangende het beroep 

opportuun achten, daar deze 'aanpassing van ondergeschikte aard' ter uitvoering van de 

tussenuitspraak van de rechtbank is geschied waaraan een algehele afweging van de betrokken 

belangen (inclusief de stedenbouwkundige) ons inziens inherent is. 

Belangenafweging 

In ons besluit om het toestaan van de afwijking van het bestemmingsplan (voor de kapvorm en de 

overschrijdingen van de voorgevelrooilijn) dienen wij na te gaan of een afwijking van het 

bestemmingsplan uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, en gelet op de betrokken 

belangen, is gerechtvaardigd. Daartoe overwegen wij het volgende. 

Onderdeel `kapvorm` 

De in het bouwplan opgenomen afwijking ten aanzien van de kapvorm (gedeeltelijk recht, 

gedeeltelijk met de planologisch toegestaan hellinghoek van max. 800  en met set backs) 

beschouwen wij, in lijn met het stedenbouwkundige advies van 22 augustus 2o16, welk advies wij 

hebben overgenomen en ten grondslag aan ons onderhavige besluit hebben gelegd, als een 

geringe afwijking en daardoor aanvaardbaar en passend met het karakter van de omgeving. 

Daarnaast zijn wij van mening dat er door het toestaan van de gewenste kapvorm geen nadelige 

gevolgen voor de omwonenden optreden. De afwijking veroorzaakt geen lichtbeneming en/of 

schaduwwerking. Er zijn geen nadelige milieueffecten te verwachten, Ook het straatbeeld en/of 

het aangezicht veranderen nauwelijks. Daarnaast zijn er geen privacy of privaatrechtelijke 

bezwaren. 

Wij zijn daarom van mening dat, tevens gelet op de stedenbouwkundige overwegingen in het 

advies, het goede woon- en leefklimaat ter plekke gehandhaafd blijft en dat de gewenste kapvorm 

geen onredelijke afbreuk doet aan de bij ons besluit betrokken belangen. 
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Onderdeel 'overschrijding van de voorgevelrooilijn met de Franse balkons en met de haakse 

bebouwing op de hoek Borgerstraat/J.P. Heijestraat' 

De in het bouwplan voorziene overschrijdingen van de voorgevelrooilijn met 

	

2. 	de Franse balkons (van 0,2 m diepte), waaronder tevens begrepen de middels dit besluit 

gerealiseerde aanpassing van de balkons aan de zuidzijde van het gebouw ter plaatse van 

de hoek Borgerstraatt Jan Pieterstraat, en 

	

2. 	de bebouwing van de hoek (met een haakse hoek vanaf de eerste verdieping in plaats van 

een afschuinde hoek op alle bouwlagen van 45 graden) 

achten wij, in overeenstemming met het stedenbouwkundige advies, bijzonder gering van 

omvang en daardoor aanvaardbaar, 

Wij zijn van mening dat de voornoemde geringe afwijkingen van het bestemmingsplan, die met 

name gericht zijn op het woongenot van de toekomstige gebruikers van het gebouw en ter visuele 

verfraaiing van het gebouw, geen inbreuk maken aan het heersende stedelijke woon- en 

leefklimaat. Ook de belangen van de omwonenden (en/of de formele procespartijen bij het 

beroep) worden naar onze mening niet onredelijk nadelig geschaad doordat het gewenste gebouw 

op deze manier wordt gebouwd. Verder nemen wij in onze overweging dat de voornoemde 

overschrijdingen geen  on  redelijke schaduwwerking dan wel lichtbeneming veroorzaken, geen 

nadelige gevolgen hebben voor de openbare ruimte (daar de begane grond van hette bouwen 

gebouw zich binnen de planologische kaders bevindt) en geen onredelijke privacy nadelen teweeg 

brengen. 

Daar alle voornoemde afwijkingen (de kapvorm en de overschrijdingen van de voorgevelrooilijn) 

verder niet in strijd zijn met het provinciaal en regionaal beleid, geen gevolgen hebben voor het 

verkeer dan wel parkeren, geen belasting vormen voor het milieu, de luchtkwaliteit, geluid en ook 

geen significante effecten teweegbrengen voor bezonning, flora en fauna, archeologie en water, 

achten wij ze in planologisch opzicht aanvaardbaar. 

Resumerend 

Alles overziend achten wij dat de voornoemde afwijkingen (ten be hoeve van de kapvorm en de 

overschrijdingen van de voorgevelrooilijn) planologisch van zo een bijzonder geringe omvang dat 

geconcludeerd kan worden dat het heersende goede woon- en leefklimaat blijft en dat er sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening. 

Gelet op het voorgaande achten wij dan ook het belang dat is gediend bij de realisatie van het 

bouwproject in deze vorm (met de voornoemde afwijkingen) zwaarderdan de overige bij dit 

besluit betrokken belangen. 

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing 'Dichter bij het groen' 

Gelet op de voornoemde aanpassing van het bouwplan wordt de ruimtelijke onderbouwing 

behorende bij de omgevingsvergunning eerste fase van 22 juli 2015 'Dichter bij het groen d.d. 23 

april 2015' in overeenstemming met het bijgevoegde advies van de stedenbouwkundige 

aangepast in de vorm van een Addendum. Het Addendum vindt u als bijlage bij dit besluit. 
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Besluit 

Gelet op het voorgaande, achten wij de gevraagde afwijkingen van het bestemmingsplan op grond 

van het bepaalde in artikelen 2.1. lid 1 onder c jo. 2.12 lid a onder a onder 3°  van de Wabo voor de 

onderdelen `kapvorm` en 'overschrijdingen van de voorgevelrooilijn', e.e.a. zoals hierboven en in 

het bijgevoegde advies is overwogen, uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en met 

inachtneming van de betrokken belangen gerechtvaardigd. Reden waarom wij besluiten om 

het door de rechtbank in de tussenuitspraak van 21 juli 2016 geconstateerde 

motiveringsgebrek te herstellen door de motivering van de omgevingsvergunning eerste 

fase van 22 'Jun 2015 (met kenmerk OLO 1357591) met het onderhavige besluit, inclusief de 

bijbehorende bijlagen, aan te vullen; 

de gevraagde afwijkingen van het bestemmingsplan ten aanzien van de in het bouwplan 

voorziene kapvorm en de overschrijdingen van de voorgevellijn, conform de bijgevoegde 

bouwtekeningen d.d. 31augustus 2016, toe te staan. 

Gevolg van dit nieuwe besluit voor het nog aanhangig zijnde beroep 

Het tegen de omgevingsvergunning eerste fase ingestelde beroep van de Huurdersvereniging Oud 

West e.a. wordt op grond van het bepaalde in artikel 6:19 Awb van rechtswege geacht mede 

betrekking te heb ben op het onderhavige besluit. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

ondertekend namens dezen, 

Beroepsclausule 

Ingevolge het gestelde in artikel 	juncto artikel 8:7, juncto artikel 6:7 van de Algemene wet 

bestuursrecht, kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking een 

beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 

75850, 1070 AW Amsterdam. 
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Een beroepschrift dient de gronden van het beroep te vermelden en een omschrijving van het 

besluit waartegen het is gericht. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, 

adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een beroepschrift 

in, dan client deze een volmacht van u mee te sturen. 

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde 

spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het beroepschrift een voorlopige voorziening 

worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector 

Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 3.070 AW Amsterdam. 

U kunt het beroepschrift, of het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet dan wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
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Bijlage bij het aanvullende besluit van het college van burgemeester en wethouders van 

Amsterdam op het bouwplan met kenmerk OLO 1357591 

"Aanvulling stedenbouwkundig advies J.P. Heijestraat 66-74 en Borgerstraat 186-198 

Datum: 22 augustus 2016 

Vergunningen stadsdeel West heeft in maart 2014 een stedenbouwkundig advies gevraagd voor het 

bouwplan voor de J.P. Heijestraat 66-74 en Borgerstraat 186-198, oftewel het project ''Dichter bij het 

groen". Naar aanleiding van de verleende eerste fase omgevingsvergunning voor dit project is een 

beroep ingediend. De rechtbank Amsterdam heeft bij de behandeling van deze zaak de gemeente 

verzocht om een aanvullende onderbouwing op het project op twee strijdige onderdelen, te weten: 
s. de kapvorm; 
2. 	de overschrijding van de voorgevelrooilijn. 

Ad .7) Erzijn ter plekke op grond van het geldende bestemmingsplan 4 bouwlagen met een kap 

toegestaan. De kap bestaat gedeeltelijk uit een bouwlaag die op de voorgevelrooilijn is 

gelegen, zonder toepassing van een dakhelling; 

Ad 2) Met de overschrijding van de voorgevelrooilijn wordt a) gedoeld op balkons aan de gevel van de 

Borgerstraat en b) op bebouwing van de oorspronkelijk afgeschuinde hoek Jan Pieter 

Heijestraat met de Borgerstraat. 

Bestemmingsplan Oud West 

Kap 

In de bestemmingen "Centrumdoeleinden"en "Woongebieden 1" is een kap als volgt gedefinieerd: 

'Indien het maximaal aantal bouwlagen wordt gebouwd, dient ter plaatse van de aanduiding 'kap'de 

dakhelling en de vorm van de kap aan te sluiten bij de kap aanwezig ten tijde van de terinzagelegging 

van het ontwerp van het plan of de kap van de belendende panden met dien verstanden dat de 

dakhelling niet minder mag bedragen dan  so°  en niet meer dan 8o° en de maximale hoogte van de 

'kap' 3 m2  bedraagt. g. de dakhelling van de kap in sub f. mag worden overschreden voor dakkapellen, 

historische gevelelementen, schoorstenen en andere uitstekende bouwdelen van ondergeschikte 

betekenis. Bouwdelen van ondergeschikte betekenis mogen niet meer beslaan dan de helft van de 

breedte van het dakvlak." 

De toelichting beschrijft daarbij het volgende uitgangspunt: 

"Door middel van de aanduiding 'kap' op de kaart is aangegeven waar een hellend dakvlak is 

toegestaan. Hierbij geldt het zogenaamde enveloppe-principe. Dit principe is gekozen omdat het 

vastleggen van een verplichte dakhelling architectonisch als te beperkend wordt ervaren. Het 

enveloppe-principe houdt in dat binnen de denkbeeldige lijn van de maximaal toegestane dakhelling 

en de maximale bouwhoogte (in aantal bouwlagen) ook platte afdekkingen, dakvlakken met een 

helling van meerdan de maximaal toegestane dakhelling en zelfs recht opgaande gevelconstructies 

mogelijk zijn, mits men binnen de contouren van de enveloppe blaft. Binnen deze marges bestaan 

daardoor allerlei creatieve bouwmogelijkheden. Overschrijding van de denkbeeldige lijn van de 
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enveloppe is mogelijk voor dakkapellen, schoorstenen en andere uitsteken de delen van 
ondergeschikte betekenis. 

2 	Overschrijding van de voorgevelrooilijn  
a) Balkons 
Overschrijding van de voorgevellijn door balkons wordt uitgesloten in de bestemmingen 

"Centrumdoeleinden" en "Woongebieden a". 

b) Bebouwing van de hoek 
Bebouwing mag uitsluitend in de voorgevelrooilijn worden opgericht. Dat gelcit ook voor hoger 

gelegen bouwlagen. Dat betekent in dit geval dat nieuwbouw zich moet voegen naar de  footprint  van 

de oorspronkelijke bebouwing. 

Algemene vrijstellingsbevoegdheid en toegelaten overschrijdingen op grond van het vigerende 

bestemmingsplan 
In de algemene vrijstellingsbevoegdheid artikel zo van het bestemmingsplan zijn slechts geringe 

afwijkingen toegestaan, welke in het  belong  zijn van een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde 

plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het 

terrein en mits de afwijking in de situering niet meer dan 2 mz bedraagt. 

De in het bestemmingplan opgenomen algemene vrijstellingsbevoegdheid artikel 20 en de toegelaten 

overschrijdingen artikel 22 bieden geen ruimte voor balkons indien een overschrijding van de 
voorgevelrooilijn aan de orde is. Dit geldt ook voor overschrijding van bebouwing buiten de 

bebouwingsgrens. 

Bouwplan 

a 	Kapvorm  
De kap, oftewel de se  bouwlaag, voegt zich grotendeels naar de 36,2 meter lange voorgevelrooilijn 

aan de Borgerstraat. Het deel van de gevel dat is gelegen op de voorgevelrooilijn is niet voorzien van 

een dakhelling van minimaal  so  tot maximaal 8o°. Dat betreft 19,4 meter, oftewel 54% van de totale 

lengte van de gevel. In de gevel zijn drie  setbacks  (ten opzichte van de voorgevel terugliggende 
bovenste bouwlaag) aanwezig van 5,6 x i , o meter  (Ix  b). De  setbacks  voldoen aan de bouwregels voor 

een kap. 
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Aan de J.P. Heljestraat bevindt zich16,5 meter van de 26,5 meter lange gevel in de voorgevelrooilijn. 

Dus 62% van de gevel is niet uitgevoerd als kap. De  setback  van ao,o x1,3 meter  (lx  b) voldoet aan de 
regels voor een kap. 

2 	Overschrijding van de voorgevelrooilijn 
a) Balkans 
Aan de Borgerstraat bevinden zich aan de straatzijde Franse balkons op de .2 Urn/4' bouwlaag. De 

negen balkons hebben een afmeting van 1,4 X 0,2 meter  (lx  b). Daarnaast zijn op de hoek van de 
Borgerstraat en J.P. Heijestraat balkons te zien op 2 e  t/m se  bouwlaag, met een afmeting van 4,2 x0,7 

meter (l x b). De balkons op de 2e  bouwlaag bevinden zich op een hoogte van ongeveer 3,3 meter ten 

opzichte van het maaiveld. 

b) Bebouwing van de hoek 
De begane grond van het te bouwen gebouw bevindt zich wet binnen de planologisch vastgestelde 

rooilijn. Die rooilijn van de  footprint  van de oorspronkelijke bebouwing heeft geen haakse hoek, maar 

is afgeschuind op 45 graden. Dit betreft een overschrijding van de bebouwingsgrens vanaf de tot en 

met de 4e  verdieping. De overschrijding is een rechthoekige driehoek van circa 1,6 x 1,6 x 2,3 meter en 

heeft een oppervlak van 1,3 012. 

Stedenbouwkundige overweging en advies 

Kapvorm  
In nieuwbouw die de afgelopenjaren in de buurt is gerealiseerd is te zien dat de 5' bouwlaag of kap 

onderscheidend wordt uitgevoerd conform de karakteristieke driedeling van de ige eeuwse 
bebouwing. De kap wordt zowel recht als met een hellinghoek toegepast. Het bouwplan voorziet met 

de  setbacks  in een gedeeltelijke realisering van een kap. Door de verhouding tussen de gevel die in de 

rooilijn is geplaatst en de  setbacks  ontstaat een onderscheidende bouwlaag. Ten opzichte van de 

naastgelegen bestaande 19' gebouwin de Borgerstraat en het jaren '80 gebouw aan de J.P. 

Heijestraat vormt de in de voorgevelrooilijn geplaatste gevel bovendien qua massa en architectuur 

een goede overgang. T.o.v. van een conform de regels uitgevoerde kap met een helling van max 8o° 

zijn de gevolgen voor bezonning ruimtelijk gezien verwaarloosbaar. Daarom is het plan op dit 

onderdeel niet bezwaarlijk. 

2 	Overschrijding van de voorgevelrooll(jn  

a) Balkons 

Franse balkons zijn meer voorkomend in het ruimtelijk systeem van de 29e  eeuwse bebouwing van 
Oud West. Aan de voorgevel ontstaat geen fysiek ruimtelijke belemmering omdat de balkons op de 2' 

bouwlaag een hoogte hebben van ca 3,3 meter to. v. het aansluitende maaiveld en een marginale 

diepte van 0,2 meter. De balkons met een oriëntatie op zuidzijde vormen een toegevoegde waarde 
voor de woonkwaliteit en zijn passend in de gevelcompositie van het gebouw. Geen bezwaar. 

De 4,2 meter large balkons hebben vanwege de 0,7 diepte echter wel een ruimtelijke impact op de 

slechts is meter brede Borgerstraat. Het toestaan van dergelijk diepe balkons schept een 

onwenselilke precedent en kan leiden tot onwenselijke vernauwing van de straat. Het advies is om 

deze balkons terug te leggen tot op de voorgevelrooilijn, of te realiseren tot maximaal dezelfde diepte 

als de Franse balkons. 
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b) Bebouwing van de hoek 

In de ige  eeuwse bebouwing hebben bouwblokken zowel haakse als afgeschuinde hoeken. Bij 

nieuwbouw wordt regelmatig gekozen vooreen haakse oplossing, zoals ook is te zien bij het 

tegenoverliggende gebouw aan de .1.P. Heijestraat en de Kinkerstraat. In dit geval heeft de begane 

grond een afgeschuinde hoek, waardoor het plan op maaiveld geen ruimtelijk nadelige situatie 

oplevert. Gezien deze context is de haakse bebouwing van de 2e  t/m de se bouwlaag 

stedenbouwkundig gezien goed denkbaar. Akkoord" 
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De heer mr. G.C.M. Schipper  
Crown  Business Center Schiphol unit A6 
Planetenweg 5 
2132 HN Hoofddorp 

28 februari 2017 
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1076 AV Amsterdam  
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1070 AW Amsterdam 
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Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

onderwerp het beroep van Huurdersvereniging Oud-West e.a. 

Geachte heer, 

Over het beroep met zaaknummer AMS 15 / 5541 WABOA 81 deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft uitspraak gedaan. ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak 
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak 
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 

Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient 
te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een 
beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500  EA  Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u 
het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op  www.raadvanstate.nl  voor meer informatie over het 
indienen van digitaal beroep. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

de griffier 

BE024 



uitspraak 
RECHTBANK AMSTERDAM 

Bestuursrecht 

zaaknummer: AMS 15/5541 

uitspraak van de meervoudige kamer van 28 februari 2017 in de zaak tussen 

de vereniging Huurdersvereniging Oud-West, eiseres 1., 
de vereniging Bewonersvereniging 'Rond de Hallen', eiseres 2, 

, eiseres 3, 
, eiseres 4, 

, eiser 1, 
, eiser 2, 

, eiser 3, 
allen te Amsterdam, 
hierna ook gezamenlijk te noemen: eisers 
(gemachtigde: mr. H.A. Sarolea), 

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder 
(gemachtigde: mr. B. Bulucu). 

Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen: 
de besloten vennootschap Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V., te Dordrecht, 
vergunninghoudster 
(gemachtigde: mr. GC.M. Schipper), 

de besloten vennootschap  Brenner  Exploitatie B.V., te Amsterdam, 
de commanditaire vennootschap C.V. Jan Pieter Heijestraat, te Amsterdam, 
belanghebbenden 1 en 2 
(gemachtigde: mr. G.C.M. Schipper). 

Procesverloop 

Bij besluit van 22 juli 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan vergunninghoudster 
een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan 
'Oud-West-  (het bestemmingsplan) ten behoeve van het realiseren van een 
nieuwbouwcomplex op de locatie J.P. Heijestraat 66 tot en met 74 en Borgerstraat 186 tot en 
met 198 in Amsterdam. 

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2015 bij de enkelvoudige kamer 
van de rechtbank. Eisers hebben zich laten vertegenw oordiL;en door bun .,,ernaehtigde. 
Namens eiseres 1 zijn tevens verschenen G. Schuite maker, voorzitter, en H.T.A. Sporken. 
penningmeester. Namens eiseres 2 is verschenen M. Nieuwenhuis. algemeen bestuurslid. 
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Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door N.S. 
Sitaram en F.S.M. Schutte. Vergunninghoudster heeft zich laten vertegenwoordigen door 
G.G.A. Mensink. Tevens is ter zitting G.S. van der Linde verschenen. 

De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst en de zaak verwezen naar de 
meervoudige kamer van de rechtbank. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Het onderzoek ter zitting is voortgezet door de meervoudige kamer van de rechtbank op 
9 juni 2016, Eiser 3 is verschenen. De overige eisers hebben zich laten vertegenwoordigen 
door hun gemachtigde. Namens eiseres 1 zijn tevens verschenen G. Schuitemaker, voorzitter, 
en H.T.A. Sporken, penningmeester. Namens eiseres 2 zijn tevens verschenen J.L. Klomp, 
voorzitter, A.H. van den Bergh, secretaris, en M. Nieuwenhuis, algemeen bestuurslid. 
Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door 
J. Steeger, verkeersdeskundige, en F. Rozendaal, plantoetser. Vergunninghoudster en 
belanghebbenden 1 en 2 hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde en door 
mr. H.J. Heijen, kantoorgenoot van de gemachtigde. Tevens is namens vergunninghoudster 
verschenen G.G.A. Mensink, projectontwikkelaar voor vergunninghoudster. Daarnaast zijn 
ter zitting verschenen G.S. van der Linde, directeur van de beherend vennoot van de C.V. Jan 
Pieter Heijestraat en bestuurder van de enig aandeelhouder van  Brenner  Exploitatie B.V., 
G.J. Nieuwenuijs, beoogd exploitant van het te realiseren appartementenhotel, W. Luttikholt, 
adviseur en R.  Eras.  

Bij tussenuitspraak van 21 juli 2016 (de tussenuitspraak) heeft de rechtbank verweerder in de 
gelegenheid gesteld om binnen zes weken na verzending van de tussenuitspraak, met 
inachtneming van wat in de tussenuitspraak is overwogen, het geconstateerde gebrek in het 
bestreden besluit te herstellen. 

Bij tweede tussenuitspraak van 9 september 2016 (de verlengingsuitspraak) heeft de 
rechtbank de termijn die zij verweerder heeft gegeven om liet gebrek te herstellen, verlengd 
tot 13 oktober 2016. 

Verweerder heeft in reactie op de tussenuitspraak op 6 september 2016 een aanvullend 
besluit omgevingsvergunning eerste fase genomen (het aanvullend besluit). 

Eisers hebben hierop op 20 oktober en 4 november 2016 een schriftelijke zienswijze (de 
zienswijze) gegeven. De rechtbank heeft het noodzakelijk geacht verweerder te laten 
reageren op één specifiek onderdeel van de zienswijze. 

Verweerder heeft dit bij brief van 12 januari 2017 gedaan. Ook vergunninghoudster heeft bij 
brief van diezelfde datum gereageerd op dit onderdeel van de zienswijze. 

Omdat de brieven van 12 januari 2017 een reactie waren op een door eisers opgeworpen 
standpunt, heeft de rechtbank het niet nodig geacht eisers daar weer op te laten reageren. De 
rechtbank heeft ook een nieuwe zitting niet nodig geacht. Daarom heeft de rechtbank op 
grond van artikel 8:57, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaald dat 
een nadere zitting achterwege blijft en het onderzoek op 9 februari 2017 gesloten. 
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Overwegingen 

I. 	Deze uitspraak bouwt voort op de tussenuitspraak. De rechtbank blijft bij al wat zij in de 
tussenuitspraak heeft overwogen en beslist, tenzij hierna uitdrukkelijk anders wordt 
overwogen. De rechtbank merkt in navolging -‘,,a.n overweging 2.12 van de tussenuitspraak op 
dat met eisers vanaf nu alleen eiseressen 1, 3 en 4 en eiser 1 worden bedoeld. 

2. 	In de tussenuitspraak heeft de rechtbank, kort gezegd, geoordeeld dat verweerder slechts 
zeer marginaal heeft gemotiveerd waarom de kapvorm en de overschrijding van de 
voorgevelrooilijn, die strijdig zijn met het bestemmingsplan, worden toegestaan. De rechtbank 
heeft dan ook geconcludeerd dat het bestreden besluit niet de in artikel 2.12, eerste lid, aanhef 
en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
voorgeschreven goede ruimtelijke onderbouwing bevat. De rechtbank heeft verweerder in de 
gelegenheid gesteld dit gebrek te herstellen en te onderbouwen waarom de met het 
bestemmingsplan strijdige kapvorm en de overschrijding van de voorgevelrooilijn op de hoek 
Borgerstraatkl.P. Heijestraat in ruimtelijk opzicht worden toegestaan en welke (ruimtelijke) 
afweging verweerder in dit verband maakt. 

De herstelpoging van verweerder 

3.1. Verweerder heeft vervolgens advies gevraagd aan de stedenbouwkundige van de afdeling 
Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. De stedenbouwkundige heeft op 
22 augustus 2016 zijn advies uitgebracht. Hij heeft de kapvorm, de Franse balkons en de 
bebouwing op de hoek stedenbouwkundig aanvaardbaar geacht. De balkons aan de zuidzijde 
met een diepte van 0,7 meter heeft hij echter niet aanvaardbaar geacht. Hij heeft geadviseerd 
deze balkons terug te leggen tot op de voorgevelrooilijn of te realiseren tot maximaal dezelfde 
diepte als de Franse balkons. 

3.2. Naar aanleiding hiervan heeft vergunninghoudster het bouwplan aangepast en de diepe 
balkons vervangen door Franse balkons. Venveerder heeft het aangepaste bouwplan 
voorgelegd aan de stedenbouwkundige. Die heeft de wijzigingen in een  e-mail  van 5 september 
2016 akkoord bevonden. 

3.3. Verweerder acht in het aanvullend besluit de aanpassing van het bouwplan geoorloofd. 
Volgens verweerder is, bezien in het kader van het gehele bouwplan, sprake van een 
aanpassing van ondergeschikte aard omdat de aanpassing bestaat uit het terugbrengen en 
daarmee verkleinen van de diepte van de balkons met 0,5 meter. Bovendien is de ruimtelijke 
impact van de Franse balkons kleiner dan van de grotere balkons. Verweerder heeft zich, onder 
verwijzing naar het stedenbouwkundig advies van 22 augustus 2016, op het standpunt gesteld 
dat de afwijkende kapvorm, de Franse balkons en de overschrijding van de voorgevelrooilijn 
op de  hock  geringe afwijkingen zijn, die passen in het karakter van de omgeving. De 
afwijkingen zijn niet in strijd met enig beleid en hebben geen nadelige gevolgen voor 
omwonenden. Volgens verweerder is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Voor de 
ruimtelijke onderbouwing heeft verweerder verwezen naar een bij het aanvullend besluit 
gevoegd addendum. 

4. 	Het beroep heeft op grond van artikel 6:19, eerste lid, van de Awb van rechtswege mede 
betrekking op het aanvullend besluit. Met het aanvullend besluit is het bestreden besluit 
immers wat betreft de kapvorm en de voorgevelrooilijn gedeeltelijk gewijzigd, terwijl met 
het aanvullend besluit niet geheel tegemoet is gekomen aan het beroep van eisers. 
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De aanvullende beroepsgronden en bespreking daarvan 

5. 	Eisers hebben in de zienswijze aangevoerd dat de stadsdeelsecretaris niet bevoegd was 
in mandaat het bestreden besluit en het aanvullend besluit te nemen. Daarnaast hebben zij 
aangevoerd dat de beoordeling van de kapvorm en balkons ook aspecten van welstand bevat, 
die ten onrechte niet zijn meegenomen. Volgens eisers ziet de verleende 
omgevingsvergunning niet alleen op met het bestemmingsplan strijdig gebruik, maar ook op 
bouwen. Verder hebben eisers aangevoerd dat de ruimtelijke onderbouwing die ten 
grondslag lag aan het bestreden besluit een fout bevatte ten aanzien van de kapvorm. Eisers 
zijn ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen naar 
aanleiding van het stedenbouwkundig advies. Evenmin heeft de stadsdeelsecretaris de 
bestuurscommissie van het stadsdeel West geraadpleegd alvorens het aanvullend besluit te 
nemen. Volgens eisers zijn de bestuurscommissies in strijd met artikel 83 met de 
Gemeentewet. Eisers komen tot de conclusie dat de uniforme voorbereidingsprocedure niet 
correct is gevolgd. 

6.1. De rechtbank stelt voorop dat zij, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen, niet kan 
terugkomen van een in de tussenuitspraak gegeven oordeel. De rechtbank verwijst hiervoor 
naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 
13 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:997). 

6.2. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak al een oordeel gegeven over de bevoegdheid van 
de stadsdeelsecretaris om namens verweerder te beslissen (overwegingen 3.1 tot en met 3.3). 
De rechtbank ziet in hetgeen eisers hebben aangevoerd en de reactie van verweerder daarop 
geen zeer uitzonderlijk geval om op dit eerdere oordeel terug te komen. Gezien dat eerdere 
oordeel volgt de rechtbank eisers evenmin in hun betoog dat de stadsdeelsecretaris niet 
bevoegd was het aanvullend besluit te nemen. 

6.3. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak (overweging 8.3) ook al vastgesteld dat het bij 
deze aanvraag voor een omgevingsvergunning eerste fase alleen gaat om de vraag of het 
bouwproject planologisch aanvaardbaar is en kan worden toegestaan. Het gaat in deze fase dus, 
anders dan eisers stellen, niet om bouwen. De welstandstoets is in deze fase dan ook niet aan 
de orde. Ook wat eisers hierover in de zienswijzen naar voren hebben gebracht is naar liet 
oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een zeer uitzonderlijk geval op grond waarvan 
de rechtbank zou kunnen terugkomen van haar eerdere oordeel. 

6.4. De beroepsgrond ten aanzien van de kapvorm in de oorspronkelijke ruimtelijke 
onderbouwing kan niet slagen. De rechtbank heeft juist op dit punt verweerder in de 
gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen. Verweerder heeft in dat verband het aanvullend 
besluit genomen met in het addendum een nieuwe ruimtelijke onderbouwing ten aanzien van 
de kapvorm. Dat betekent dat op dit punt niet meer de oude, maar de nieuwe ruimtelijke 
onderbouwing ter beoordeling voorligt. De rechtbank stelt vast dat eisers geen inhoudelijke 
gronden hebben aangevoerd tegen de aanvullende overwegingen van verweerder ten aanzien 
van de kapvonn, de balkons en de overschrijding van de voorgevelrooilijn op de hoek. De 
rechtbank is dan ook van oordeel dat verweerder het in de tussenuitspraak geconstateerde 
gebrek met het aanvullend besluit heeft hersteld. 

6.5. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak verzuimd te bepalen of bij het herstellen van het 
geconstateerde gebrek opnieuw de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb moest 
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worden toegepast. Uit de door de rechtbank gestelde korte termijn van zes weken blijkt echter 
dat de rechtbank dit niet noodzakelijk achtte. De rechtbank is verder van oordeel dat in dit 
geval geen sprake is van een wezenlijk ander bouwplan of van wijzigingen die niet als van 
ondergeschikte aard kunnen worden aangemerkt. Hierbij acht de rechtbank van belang dat de 
overschrijding van de voorgevelrooilijn in het aangepaste bouwplan geringer is dan in het 
oorspronkelijke bouwplan. De rechtbank is dan ook vanwege de korte hersteltermijn en 
voormelde omstandigheden van oordeel dat verweerder het aanvullend besluit mocht nemen 
zonder opnieuw de procedure van afdeling 3.4 van de Awb toe te passen. Dat betekent dat 
verweerder eisers niet in de gelegenheid hoefde te stellen een nieuwe zienswijze in te dienen. 
Daarbij komt dat eisers na de herstelpoging van verweerder in de gelegenheid zijn gesteld bij 
de rechtbank een zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid hebben zij ook gebruik 
gemaakt. De rechtbank heeft bovendien in de tussenuitspraak (ovenvegingen 4.1 tot en met 
4.4) al een oordeel gegeven over de wijze waarop verweerder uitvoering heeft gegeven aan de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Zij ziet ook in wat eisers hierover hebben 
aangevoerd geen zeer uitzonderlijk geval om op dit eerdere oordeel terug te komen. 

Conclusie 

7. Op grond van de overwegingen 2.1 tot en met 2.11 van de tussenuitspraak verklaart de 
rechtbank de beroepen van eiseres 2 en eisers 2 en 3 niet-ontvankelijk. 

8. Op grond van het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek in het bestreden besluit 
verklaart de rechtbank het beroep van eisers tegen dat besluit gegrond. De rechtbank vernietigt 
het bestreden besluit wegens strijd met artikel 3:46 van de Awb. De rechtbank bepaalt dat de 
rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven, behalve voor zover dat 
besluit ziet op de kapvorm en de overschrijding van de voorgevelrooilijn. Nu het gebrek is 
hersteld in het aanvullend besluit en dat besluit de rechterlijke toets kan doorstaan, verklaart 
de rechtbank het beroep tegen het aanvullend besluit ongegrond. 

9. Aangezien het beroep tegen het bestreden besluit gegrond is, bepaalt de rechtbank dat 
verweerder aan eisers het door hen betaalde griffierecht vergoedt. 

10. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eisers gemaakte proceskosten. Deze 
kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door 
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op 1.485,- (1 punt voor het indienen 
van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting, 0,5 punt voor het verschijnen 
ter nadere zitting en 0,5 punt voor het indienen van een schriftelijke zienswijze na een 
bestuurlijke  his,  met een waarde per punt van E 495,- en een wegingsfactor 1). 



griffier 	 voorzitter 

De griffier is verhinderd 
de uitspraak te ondertekenen. 
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Beslissing 

De rechtbank: 
verklaart het beroep van eiseres 2, eiser 2 en eiser 3 niet-ontvankelijk; 
verklaart het beroep van eisers tegen het bestreden besluit gegrond; 

- vernietigt het bestreden besluit; 
- bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven, 

behalve voor zover het betreft de kapvorm en de overschrijding van de 
voorgevelrooilijn; 

- verklaart het beroep van eisers tegen het aanvullend besluit ongegrond: 
draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 331,- aan eisers te vergoeden; 
veroordeelt verweerder in de proceskosten van eisers tot een bedrag van € 1.485,-. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.M. van der Linden-Kaajan, voorzitter, 
en mr. M.C.M. Hamer en mr. H.J. Schaberg, leden, in aanwezigheid van mr. J.M. Breimer, 
griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 28 februari 2017, 

Afschrift verzonden aan partijen op: 

2 8 FEB 217 

Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak en de tussenuitspraken kan binnen zes weken na de dag van verzending 
van deze uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. 
Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter 
worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening. 

,r 	 , 
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ao55EK Amsterdam 

Postbus 57239 

io4oBC Amsterdam 

Telefoon 14 020 

www.westamsterdam.n1 

Retouradres: Postbus 57239, io4oBC Amsterdam 

C.V. Jan Pieter Heijestraat 

t.a.v. de  heer  G. van der Linde 

George Gershwinlaan 15 

1082 MT Amsterdam 

Datum 

Ons kenmerk 

Adres 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Email 

Kopie aan 

Onderwerp  

22-0-2018 

3576327 

Jan Pieter Heijestraat 66 

J. Leenarts 

020-2531119 

j.leenarts@amsterdam.n1 

Gemachtigde 

Besluit verlenging beslistermijn reguliere procedure 

Geachte heer Van der Linde, 

Op 29 maart 2018 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning, tweede fase, ontvan-

gen voor het realiseren van een nieuwbouwcomplex met appartementenhotel, supermarkt, de-

tailhandel en horeca op de locatie(s) Jan Pieter Heijestraat 66. 

Op uw aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Dit betekent dat wij ui-

terlijk op 24 mei 2018 een beslissing moeten nemen op uw aanvraag. De termijn waarbinnen wij 

moeten beslissen, kunnen wij eenmaal met maximaal zes weken verlengen. 

Besluit 

Wij verlengen de beslistermijn met zes weken tot uiterlijk 5 juli 2018 op basis van artikel 3.9, twee- 

de lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Meer informatie 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer J. Leenarts op werkdagen tussen 8:30 uur en 

17:00 uur via telefoonnummer 020-2531119. 
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ZIENSWIJZE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN STADSDEEL OUD-WES 

Geven te kennen: 

1.  
2.  

wonende aan de , 
). 

1. Zienswijze, belanghebbenden 

Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 (nader te noemen: het Ontwerp) is op 
2 mei 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Als inwoners van het stadsdeel Oud-West zijn 
wij belanghebbend bij de inhoud van het Ontwerp en daarmee bij het formuleren van deze 
zienswijze. 

2. Inleiding 

Het Ontwerp bevat de actualisering van het thans geldende bestemmingsplan 2007. In de 
looptijd van dat bestemmingsplan hebben zich verschillende veranderingen in het gebruik en 
het beheer van het plangebied Oud-West voorgedaan. Ook is nieuw landelijk en stedelijk 
beleid van kracht geworden. Volgens de inleiding van het Ontwerp is dat beleid in het 
Ontwerp vertaald. 

Het Ontwerp is een omvangrijk plan geworden, waarin met sterk uiteenlopende belangen en 
regelingen rekening moet worden gehouden. Wij hebben waardering voor al dat werk, maar 
zien dat het Ontwerp op verschillende onderdelen stevige lacunes bevat. Op essentiële 
onderdelen bestaan discrepanties tussen de gesignaleerde knelpunten en de voorgestelde 
maatregelen. Verder sluit het Ontwerp niet aan bij recente beleidsontwikkelingen, zoals 
onder meer neergelegd in Coalitieakkoord 2018, het amendement d.d. 26 mei 2018 bij het 
Ontwerp bestemmingsplan De Baarsjes en de motie d.d. 16 mei 2018 van de raadsleden 
Van Renssen c.s. In deze zienswijze beperken wij ons tot de bezwaren tegen de inhoud van 
de art. 19.2.6 jo. 27.1 en art. 16.1 van het Ontwerp: onderkeldering, uitbouwen en 
binnentuinen. 

Voor de leesbaarheid van de zienswijze worden de bestreden bepalingen in hoofdstuk 3 
opgenomen. In hoofdstuk 4, 5 en 6 worden de kenmerken van het plangebied en relevante 
recente ontwikkelingen vermeld. Hoofdstuk 7 beschrijft bestaande maatschappelijke 
weerstand en in hoofdstuk 8 is het relevante beleid van het stadsdeel opgenomen. In de 
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hoofdstuk 9 wordt dat beleid geanalyseerd en van commentaar voorzien. De conclusies 
worden in hoofdstuk 10 geformuleerd. 

3. De bestreden bepalingen 

19.2.6 Ondergronds bouwen onder hoofdgebouwen 

Voor de bouw van een kelder of souterrain gelden de volgende regels: 

1. voor gronden die zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "milieuzone - 
grondwaterbeschermingsgebied" gelden de bepalingen zoals opgenomen in artikel 
27 Algemene aanduidingsregels van deze regels; 

2. voor gronden die niet zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "milieuzone - 
grondwaterbeschermingsgebied" geldt dat een kelder of souterrain alleen mag 
worden gebouwd onder hoofdgebouwen op voorwaarde dat: 

o binnen het perceel aan weerszijden van de bouwlaag een waterdoorlatende 
laag wordt aangebracht met een minimale breedte van 0,3 meter en 

o de stromingsweerstand voor grondwater tussen de openbare weg en het 
achtererfgebied niet onevenredig toeneemt. 

27.1 Grondwaterbeschermingszone 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding "milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied" gelden 
de volgende regels: 

1. een nieuwe kelder of souterrain mag alleen worden gebouwd onder hoofdgebouwen, 
op voorwaarde dat de ondergrondse bebouwing geen onevenredig negatieve 
geohydrologische gevolgen heeft; 

2. om vast te stellen of er geen sprake is van onevenredig negatieve geohydrologische 
gevolgen dient een geohydrologisch onderzoek te worden verricht dat voor advies 
voorgelegd moet worden aan de waterbeheerder. 

16.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. tuinen; 

alsmede voor 

2. gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder, het souterrain en de eerste bouwlaag 
met inbegrip van bijbehorende technische ruimten, bergingen, in- en uitritten, 
toegangsvoorzieningen en uitwegen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'parkeergarage'; 

3. ongebouwde parkeervoorzieningen, in - en uitritten en toegangsvoorzieningen 
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; 

4. kelders en souterrains waar deze rechtmatig zijn gerealiseerd of kunnen worden 
gerealiseerd op grond van een omgevingsvergunning ten tijde van de 
inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 

5. bijbehorend bouwwerken uitsluitend waar deze ten tijde van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd. 
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4.Kenmerken van het plangebied Oud-West 

a. Bebouwingsdichtheid 
Stadsdeel West heeft volgens Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente 
Amsterdam de hoogste bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer' per wijk van 
Amsterdam. Binnen stadsdeel West behoort Oud-West/De Baarsjes tot een van de dichtst 
bevolkte wijken. Amsterdam heeft de grootste bewoningsdichtheid van Nederland, zodat een 
gegeven is dat Oud-West een van de dichtstbevolkte wijken van Nederland is. Dat gegeven 
én de aantrekkingskracht van het gebied brengt met zich mee dat er een grote druk bestaat 
op de openbare ruimte van het plangebied. Het stadsdeel bevestigt dat in de toelichting op 
de onderdelen 3.4.2 en 6.2: 
"Oud-West is een kleurrijke wijk met een hoge diversiteit aan voorzieningen en bedrijvigheid. 
Het is een populaire bestemming om te wonen, te werken en te recreëren, tevens rijk aan 
cultuurhistorische bebouwing. De hoge bebouwingsdichtheid, klimaatverandering, de hoge 
mate van functiemenging geeft echter ook druk op dit gebied." 

Tegelijkertijd is de openbare ruimte in Oud-West beperkt. De toelichting van het Ontwerp in 
onderdeel 3.4.2 (Openbare ruimte, water en groen) bevestigt dat 42% van het plangebied 
openbaar gebied of openbare ruimte betreft, die voor het merendeel in beslag wordt 
genomen door verkeer en parkeerplaatsen. Oud-West bevat thans niet meer dan 0,5 m2 
openbaar groen per woning en telt daarmee het minste openbaar groen van Nederland. In 
de toelichting van het Ontwerp in onderdeel 3.4.2 wordt dan ook terecht vermeld dat het 
aantal parken en pleinen in Oud-West beperkt is en ook de mogelijkheden voor verblijf 
beperkt zijn. 

b. Binnentuinen 
De toelichting op het Ontwerp constateert dat de stedenbouwkundige opzet van Oud-West 
met overwegend gesloten bouwblokken met zich meebrengt dat veel groen aan het oog 
onttrokken is. Het groen in de binnenblokken draagt wel bij aan de leefkwaliteit van het 
plangebied, onder meer met betrekking tot compensatie van luchtverontreiniging. De 
toelichting benoemt dat in onderdeel 3.4.2 expliciet: "Dit betekent dat de niet bebouwde 
ruimte binnen een bouwblok extra belangrijk is voor de kwaliteit van het wonen." 

Voor zover bekend heeft het stadsdeel geen inventarisatie van de binnenblokken gemaakt. 
Bekend is dat er illegale en legale bebouwing staat. Gezien de huidige trend in uitbreiding 
van de bestaande bebouwing valt te verwachten dat de binnenterreinen in Oud West in 2025 
meer dan 60% versteend raken met bebouwing, nog daargelaten de verstening door andere 
vormen van verharding.2  

5. Recente ontwikkelingen m.b.t. kelderbouw, uitbouwen en optoppen 

Geen geheim is dat de koop- en huurprijzen in Amsterdam al geruime tijd hard stijgen. De 
waarde van onroerende zaken is nu zo hoog dat het zeer lonend is om extra vierkante 
meters aan bestaande panden toe te voegen. Dat geeft een bijna perverse prikkel: relatief 
lage investeringen brengen zo een hoog rendement op. Niet alleen professionele 
projectontwikkelaars hebben dat ontdekt, maar ook particulieren hebben zich tot "mini-
ontwikkelaars" ontpopt. Panden worden uitgebouwd, onderkelderd en opgetopt. Vervolgens 
worden zij gesplitst en in delen verkocht of duur verhuurd. Bij de verkoop van nog niet 

'Amsterdam in cijfers 2017, 015. De bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer in stadsdeel West is 15.293 — 
en daarmee de hoogste van de stad; uitgesplitst naar deelgebieden telt de bevolkingsdichtheid in Oud-West/De 
Baarsjes 23.586. 
2  Zie Notitie groene binnenterreinen Oud-West, 2017  Ralph  Stuyver 
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ontwikkelde panden wordt voorgespiegeld dat een grote waardevermeerdering in het 
verschiet ligt. Zichtbaar is dat het bij de uitbouw in veel gevallen niet primair gaat om het 
vergroten van een eigen woning ten behoeve van woondoeleinden, maar om speculatie. 
Deze ontwikkelingen doen zich in verscheidene oudere wijken voor, zoals Oud-Zuid, Oud-
West, de Pijp en de Baarsjes en breidt zich als een olievlek over de stad uit. Het is daarmee 
een stedelijk probleem geworden. 

6. Recente ontwikkelingen ten aanzien van klimatologische veranderingen 

Behalve voor een halsstarrige enkeling is het voor iedereen duidelijk dat er gerechtvaardigde 
zorgen zijn over klimaatveranderingen. In een stedelijke omgeving als Amsterdam is het van 
groot belang om rekening te houden met intensieve neerslag en hitte. Het eerste verschijnsel 
vraagt om een adequate (piek-)berging van incidenteel regenwater. De zg. hittestress vereist 
een zorgvuldige conservering van groen. 

Het huidige college van B&W geeft serieuze aandacht aan de klimaatproblematiek. In het 
coalitieakkoord staat onder het kopje Duurzame stad: 
p.6: Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste 
generatie die er wat aan kan doen. Als we willen dat Amsterdam bij haar achthonderdste 
verjaardag nog altijd in blakende gezondheid verkeert, moeten we nu stevige keuzes durven 
maken. We streven ernaar om de groene koploper van Nederland en Europa te worden. 

p.36 De uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van 
Amsterdam. Daarom bouwen wij niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen 
we de stad. 

p.41 Amsterdam onderzoekt welke belemmeringen regelgeving geeft om radicaal te 
verduurzamen en te vergroenen. Er wordt een meldpunt opgestart waar Amsterdammers 
deze Vieze regels' kunnen aanmelden. 

7. Maatschappelijke weerstand tegen verbouwing en verstening 

Voor zich spreekt dat onderkeldering, uitbouw en optopping niet alleen maar voordelen 
bieden. De eigenaren hebben er materieel voordeel bij, maar de prijs wordt door de 
omwonenden en de stad betaald. De omwonenden ervaren feitelijke overlast ten gevolge 
van omvangrijke geluids- en bouwoverlast, die altijd maanden en vaak zelfs jaren duurt. 
Zeker zo belangrijk is dat zij grote risico's lopen op ontwrichting van hun koop- en 
huurwoningen: beschadiging van de fundering, scheuren in muren en plafonds. Niet in de 
laatste plaats: een gevaarlijke wijziging van de grondwaterstand ligt voor de hand. 
Aanpassingen van de riolering komen voor rekening van de gemeenschap. 

Niet verbazend is dat omwonenden zich tegen de feitelijke overlast en de risico's proberen te 
verzetten. Dat is geen gemakkelijke opgave, omdat de financiële belangen van de 
ontwikkelaars groot zijn, zij professionele bijstand inschakelen en de risico's niet altijd exact 
te voorspellen zijn. De weerstand vindt meestal plaats op individueel niveau, maar dringt ook 
door in het maatschappelijk debat, blijkens protesten en publicaties. Een voorbeeld is de 
petitie d.d. 31 maart 2017 "Amsterdam verbouwt en versteent; bestuur bescherm 
bewoners", waarin bewoners van Oud-West, Oud-Zuid en Centrum aan het 
gemeentebestuur vragen de overlast van de vele verbouwingen met kelderbakken en 
dakopbouwen te reguleren en de verstening van de binnentuinen een halt toe te roepen. 

8. Beleid van het stadsdeel 

8.1. Watertoets 
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Het stadsdeel zegt in de toelichting bij het Ontwerp de in H5 en H6 genoemde problematiek 
te onderkennen. In de toelichting op onderdeel 3.4.2 wordt verwezen naar de Europese 
Kaderrichtlijn Water, op grond waarvan een goede (grond)waterstand moet worden 
gehandhaafd. Beschreven wordt dat bij een bestemmingsplan als het onderhavige getoetst 
moet worden of de gewenste watertoestand in gevaar wordt gebracht. Als nieuwe 
bestemmingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de watertoestand zijn maatregelen 
nodig. Ruimtelijke besluiten moeten worden voorafgegaan door een watertoets. Doel van 
deze watertoets is het waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en 
op een zo evenwichtig mogelijke wijze in beschouwing worden genomen bij het te nemen 
ruimtelijk besluit. 

8.2. Grondwaterzorgtaak;  Rainproof-beleid 
In de toelichting op onderdeel 5.7.2. van het Ontwerp wordt vermeld dat grondwateroverlast 
voorkomen moet worden. Tengevolge van het aanbrengen van bebouwing of tuinverharding 
komt neerslag versneld tot afvoer. Dat leidt tot wateroverlast op naburige percelen of in de 
openbare ruimte. Volgens de toelichting kan de versnelde afvoer worden tegengegaan door 
de aanleg van een waterberging die vertraagd wordt geleegd. Het stadsdeel heeft ervoor 
gekozen om die aanleg niet verplicht te stellen bij uitbouwen en onderkeldering, maar alleen 
bij sloop- en nieuwbouw. Voor nieuwbouwlocaties zonder kruipruimte mag de 
grondwaterstand niet vaker dan gemiddeld eens per twee jaar, niet langer dan 5 dagen 
achtereen minder dan 0,5 meter onder het maaiveld staan. 

In het geval van tuinverharding is evenmin voor een verplichting gekozen. Volgens onderdeel 
5.7.2 van de toelichting worden bewoners in het kader van het gemeentelijke  Rainproof-
beleid "voorgelicht over dit onderwerp en verleid om de hoeveelheid tuinverharding te 
beperken". Volgens het Rainproofbeleid is een bergingscapaciteit van 60 liter per vierkante 
meter vereist, overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021. 

8.3. Ondergronds bouwen 
In onderdeel 5.7.2 van de toelichting stelt het stadsdeel expliciet dat zich in sommige delen 
van Oud-West wateroverlast ten gevolge van ondergronds bouwen voordoet. Bovendien 
neemt het aantal vergunningsaanvragen toe. Het stadsdeel heeft in overleg met Waternet 
naar oplossingen van de problematiek gezocht. Volgens de toelichting wordt onderscheid 
gemaakt tussen zg. grondwateraandachtsgebieden en overige gebieden. Als gebieden uit de 
eerste categorie zijn aangewezen de Bellamybuurt, de Helmersbuurt en 
OvertoomNondelpark. In de toelichting wordt gesteld dat een passende oplossing is 
gevonden voor de borging van de waterhuishoudkundige belangen. Voor de 
grondwateraandachtsgebieden geldt dat ondergrondse gebouwen (kelders en souterrains) 
alleen zijn toegestaan als uit geohydrologisch onderzoek blijkt dat er geen onevenredig 
negatieve geohydrologische gevolgen zijn. Een dergelijk onderzoek moet voor advies 
worden voorgelegd aan Waternet. Voor de overige gebieden gelden andere voorwaarden. 

9. Analyse van het beleid van het stadsdeel 

9.1. Eerste bezwaar: beleidsmaatregelen niet gebaseerd op een toereikende 
kwantificering van relevante feiten en omstandigheden 
Het stadsdeel heeft bevindingen van uiteenlopende aard. Aan de ene kant: 
a) door de hoge bewoningsdichtheid en de populariteit van het plangebied staat grote druk 
op de leefbaarheid, 
b) klimaatveranderingen vereisen zorgvuldige omgang met openbaar groen en met de 
binnentuinen, 
c) handhaving van een goede grondwaterstand is noodzakelijk. 
Haaks daarop staan andere bevindingen: 
d) er wordt een toenemend aantal vergunningsaanvragen voor onderkeldering (onder hoofd-
en uitbouw) ingediend, 
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e) in verschillende delen van het plangebied treedt wateroverlast op. 

Opvallend is dat het stadsdeel wel beleidsmaatregelen voorstelt om de bevindingen onder  a-
c  te verenigen met die onder d-e, maar nalaat om de omvang van de onderliggende 
problematiek en van de ruimtelijke impact daarvan te inventariseren en te kwantificeren. 
Inventarisatie is in de eerste plaats een wettelijke verplichting: op grond van art. 3.2 AWB 
heeft het bestuursorgaan de plicht om bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis 
te vergaren over de relevante feiten en belangen. Inventarisatie is in de tweede plaats 
essentieel, omdat de proportionaliteit van de maatregelen daaraan gerelateerd behoort te 
zijn. Bij problemen met een geringe omvang en impact passen incidentele en beperkte 
acties. Bij grote en structurele problemen passen ingrijpender maatregelen. 

Het verzuim van het stadsdeel is niet gerechtvaardigd, omdat kwantificering goed mogelijk is. 
Op het oog is al zichtbaar dat in veel straten talloze panden zijn uitgebouwd en 
onderkelderd, soms meerdere panden op een rij. Er zijn straten waar omstreeks een derde 
van de panden onderkelderd en uitgebouwd is, met gevorderde plannen voor andere 
panden. Het stadsdeel had eenvoudig het aantal afgegeven en aangevraagde vergunningen 
kunnen inventariseren, maar heeft dat nagelaten, althans niet kenbaar in de toelichting op 
het Ontwerp opgenomen. Het stadsdeel had de bebouwing en verstening van de 
binnentuinen eveneens in kaart kunnen brengen. Daarover bestaan immers al gegevens: zie 
H4. Ook dat is nagelaten. 

Het verzuim van het stadsdeel is temeer niet gerechtvaardigd, omdat het bestemmingsplan 
in beginsel voor tenminste 10 jaar geldt en het neergelegde beleid dus een lange schaduw 
vooruit werpt. Van belang is verder dat uitbouw, onderkeldering en verstening tot 
onomkeerbare effecten leiden: eenmaal aangelegde kelders en uitbouwen zullen altijd blijven 
staan en negatieve invloed blijven houden op de waterberging en de grondwaterstand. 

9.2.Tweede bezwaar: de keuze voor randvoorwaardelijke beleidsmaatregelen niet 
gemotiveerd 
Voor zich spreekt dat kwalitatief beleid zonder kwantitatieve onderbouwing niet goed 
verdedigbaar is. Subsidiair — als aangenomen moet worden dat het stadsdeel een 
toereikende basis voor zijn beleid heeft — geldt dat de beleidskeuzes niet c.q. onvoldoende 
onderbouwd zijn. 

Het stadsdeel formuleert in het Ontwerp zware doelstellingen. De grondwaterstand moet 
bewaakt worden om overlast te voorkomen, openbaar groen moet behouden worden en het 
belang van de binnentuinen voor de kwaliteit van wonen wordt benadrukt. Die doelstellingen 
zijn beslist noodzakelijk, gelet op de uitdagingen van de klimaatverandering en de 
toenemende drukte in de stedelijke omgeving. Er bestaat algemene overeenstemming dat 
met marginale maatregelen niet meer kan worden volstaan. Bij het formuleren van beleid om 
de eigen doelstellingen te halen behoort het stadsdeel ermee rekening te houden dat 
uitbouw, onderkeldering en verstening een toenemend verschijnsel zijn en tot structurele 
problemen leiden. Het stadsdeel stelt dat het Ontwerp een "conserverend karakter" heeft. De 
oprukkende verstening staat daar haaks op en kan niet worden toegestaan. 

Het stadsdeel heeft de bevoegdheid om fundamentele keuzes te maken, na afweging van de 
relevante belangen. Die keuzes behoort het stadsdeel uiteraard wel te onderbouwen en 
kenbaar te maken. In concreto zou — bijvoorbeeld — gekozen kunnen worden voor een 
verbod op onderkeldering en uitbouw, voor toestemming onder zware bouwkundige 
voorwaarden of voor toestemming onder adequate compenserende voorwaarden. Het 
stadsdeel heeft gekozen voor incidenteel, randvoorwaardelijk beleid. Los van de vraag of die 
keuze juist is — zie H 9.3, 9.4 en 9.5) -, is een opvallend manco dat het stadsdeel geen 
onderbouwing voor die keuze geeft. 
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9.3. Derde bezwaar: randvoorwaardelijk beleid ten aanzien van onderkeldering niet 
doelmatig, passend en proportioneel 
Volgens de art. 19.2.6 en 27.1 mag een kelder slechts worden gebouwd onder een 
(oorspronkelijk) hoofdgebouw. Onderkeldering is dus niet toegestaan onder een uitbouw, 
zoals de Bestuurscommissie West in het amendement van 13 mei 2018 heeft bepaald. Dat is 
een verstandige stap, maar niet toereikend om de problematiek het hoofd te bieden. 
Terzijde: in onderdeel 11 van de toelichting stelt het stadsdeel dat kelders en souterrains 
buiten grondwateraandachtsgebieden zijn toegestaan onder hoofdgebouwen én uitbouwen. 
In de art. 19.2.6 en 27.1 is dat echter niet terug te vinden. 

Wij menen dat het stadsdeel niet in redelijkheid kon besluiten om onderkeldering onder 
hoofdgebouwen toe te staan en daaraan slechts beperkte, casuïstische voorwaarden te 
verbinden. Het stadsdeel stelt terecht dat aan onderkeldering grenzen moeten worden 
gesteld. De negatieve effecten van onderkeldering onder een uitbouw zijn echter (veel) 
geringer dan die onder een hoofdgebouw. Een verbod op onderkeldering onder een uitbouw 
heeft dus een relatief marginale betekenis. Het stadsdeel motiveert niet waarom slechts die 
beperkte keus is gemaakt. Dat is een motiveringsgebrek. 

Inhoudelijk geldt het volgende. Volgens art. 19.2.6 jo. art 27.1 is een onderscheid gemaakt 
tussen grondwateraandachtsgegebieden en andere gebieden. Blijkens de toelichting in 
onderdeel 6d van het Ontwerp heeft het stadsdeel die keus in overleg met Waternet 
gemaakt. De selectie van de eerste categorie is beperkt tot blokken in de Bellamybuurt, de 
Helmersbuurt en OvertoomNondelpark. Wij kunnen niet bepalen of die selectie te beperkt is. 
Wij wonen zelf in een grondwateraandachtsgebied en weten uit eigen ervaring en die van 
anderen dat de grondwaterstand in de aangewezen gebieden zeer kwetsbaar is en sterk 
onder druk staat door verstening: wij hebben al te maken met ondergelopen tuinen en 
vohtige kruipruimtes. Waternet heeft recentelijk in het binnenblok van de Eerste 
Helmersstraat/Overtoom een grondig onderzoek uitgevoerd. In dat onderzoek werd de 
kwetsbaarheid bevestigd en werd bewoners aangeraden conserverende maatregelen te 
treffen. 

Het stadsdeel kan in de grondwateraandachtsgebieden in redelijkheid niet volstaan met het 
stellen van bijzondere voorwaarden aan onderkeldering. Die voorwaarden zijn veel te 
beperkt. Het hoeft geen betoog dat de onderkeldering van hoofdgebouwen verlies van 
waterbergend vermogen oplevert. In de eerste plaats duwt een kelderbak grondwater in vier 
richtingen weg naar de omwonenden, de tuin en de straat. In de tweede plaats wordt de 
mogelijkheid van opvang van hemelwater wezenlijk geringer, hetgeen zich manifesteert bij 
overstromingen, ondergelopen kelders en verzakkingen. Die evidente risico's heeft het 
stadsdeel niet benoemd. Al die bezwaren tegen onderkeldering moeten ertoe leiden dat 
kelderbouw helemaal niet meer wordt toegestaan. Een dergelijk verbod is niet bijzonder: 
inmiddels geldt ook een verbod op optopping. 

Het stadsdeel kon in het op 2 mei 2018 neergelegde Ontwerp nog geen rekening houden 
met recentere ontwikkelingen. In deze fase van de behandeling van het Ontwerp kan de 
gemeenteraad dat wel. Op 16 mei 2018 is de motie van de raadsleden Van Renssen c.s. op 
het bestemmingsplan De Baarsjes aangenomen (Motie 2018-447), waarin de problematiek 
van onderkeldering, uitbouw en optopping aan de orde is gesteld. Verzocht is om "nader 
onderzoek te laten doen naar de gevolgen van onderkeldering in de gehele stad Amsterdam, 
om een afvvegingskader op te stellen voor de behandeling van aanvragen voor 
omgevingsvergunningen voor onderkeldering van tuinen en om voor zover mogelijk hierbij te 
kijken naar de samenhang met het oprukkend aantal uitbouwen van gevels in Amsterdam". 
Dat is in lijn met het amendement van dezelfde datum en dezelfde indieners (2018/448). 

Evident is dat de in de motie beschreven zorgen ook gelden voor het onderhavige 
plangebied. Consequent is dat het stadsdeel c.q. de gemeenteraad de inhoud van de motie 
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op dit Ontwerp toepast en een integraal onderzoek laat uitvoeren. 

9.4. Vierde bezwaar: bij het randvoorwaardelijk beleid ten aanzien van onderkeldering 
is geen rekening gehouden met cumulatieve effecten 
Voorzienbaar is dat het beleid van het stadsdeel in zichzelf zal vastlopen. Het stadsdeel laat 
na om aandacht te geven aan de cumulatieve effecten van de toenemende onderkeldering 
en uitbouw. Hoe meer de binnenblokken boven- en ondergronds worden volgebouwd, hoe 
moeilijker het zal zijn om de wettelijke taak van de handhaving van een goede 
grondwaterstand uit te voeren. Evident is dat dan een stapelend effect ontstaat: het 
waterbergend vermogen neemt cumulatief af en de grondwaterstand onder belendende 
panden wordt extra negatief beïnvloed. Voorzienbaar is dat op korte termijn een goede 
grondwaterstand — zeker in de grondwateraandachtsgebieden — niet meer te verenigen valt 
met de toenemende verstening. Het verzuim van het stadsdeel om aan de cumulatieve 
effecten aandacht te geven is essentieel, omdat het stadsdeel dient te anticiperen op de 
ruimtelijke en andersoortige impact van lokale ontwikkelingen gedurende de looptijd van het 
bestemmingsplan. 

9.5. Vijfde bezwaar: randvoorwaardelijk beleid ten aanzien van onderkeldering is 
onuitvoerbaar en leidt tot rechtsonzekerheid 
Volgens art. 27.1 van het Ontwerp mag in grondwateraandachtsgebieden een nieuwe kelder 
of souterrain alleen worden gebouwd onder hoofdgebouwen, op voorwaarde dat de 
ondergrondse bebouwing geen onevenredig negatieve geohydrologische gevolgen heeft. 
Het onderzoek naar die gevolgen dient aan de waterbeheerder te worden voorgelegd. 

De voorgestelde bepaling is een open norm. Niet is ingevuld of toegelicht wat moet worden 
verstaan onder onevenredig negatieve gevolgen. Grondwaterstromen zijn naar hun aard 
wisselend en moeilijk voorspelbaar. De gevolgen van onderkeldering op de grondwaterstand 
zijn evenmin goed te voorspellen, zeker op langere termijn. Dat wordt bevestigd in de 
toelichting op het Ontwerp: "In grondwateraandachtsgebieden is niet op voorhand te zeggen 
of het bouwen van ondergrondse bouwlagen onevenredige geohydrologische gevolgen 
heeft. De belemmering van de grondwaterstroming door ondergrondse bouwlagen kan leiden 
tot verergering van bestaande wateroverlast (grondwaterstanden die het maaiveld naderen) 
of tekorten aan grondwater (extra zettingen, droogvallen van houten paalkoppen)". Als 
beschreven zijn de effecten van onderkeldering en uitbouw onomkeerbaar: de gebouwen 
zullen altijd blijven staan. De waterbeheerder krijgt de — in feite onmogelijke — opgave om tot 
in lengte van jaren te voorspellen welke geohydrologische gevolgen zullen optreden. De 
bepaling is daarmee feitelijk onuitvoerbaar. Van belang is verder dat het stadsdeel geen 
toereikende toelichting op de invulling van de open norm geeft, zodat de belanghebbende 
partijen niet weten waar zij aan toe zijn. De kans is reëel dat zij betrokken raken in een  
"battle  of experts". 

9.6. Zesde bezwaar: ten onrechte geen verbod op uitbouwen 
Volgens art. 19.2.6 mag een kelder slechts worden gebouwd onder een (oorspronkelijk) 
hoofdgebouw en dus niet onder een nieuwe uitbouw. Opvallend is echter dat het stadsdeel 
de oprichting van de uitbouwen zelf niet verbiedt, hoewel die evenveel bijdragen aan de 
verstening. In de toelichting (pgs. 12, 13) stelt het stadsdeel dat het bestemmingsplan zelf 
geen ruimte biedt voor extra bebouwing op de binnenterreinen, maar dat het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) dat met ingang van 1 november 2014 wel mogelijk maakt. Aanbouwen 
tot een maximale diepte van 4 meter vanaf de oorspronkelijke achtergevel is toegestaan. Het 
stadsdeel stelt dat de gemeente Amsterdam de ruimtelijke impact op het woon- en 
leefklimaat onwenselijk vond, maar dat de wetgever naar de gemeentelijke lobby niet heeft 
willen luisteren. Wel heeft de wetgever in de Nota van Toelichting bij het Bor opgenomen dat 
vergunningsvrije bebouwing onder voorwaarden in een bestemmingsplan kan worden 
beperkt. Volgens het stadsdeel is er echter geen juridisch houdbare onderbouwing voor een 
dergelijke beperking te geven die de toets van de Raad van State kan doorstaan. 
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De stelling van het stadsdeel is onjuist. 
In de eerste plaats wordt in de Nota van Toelichting bij Bor  II  beschreven dat het mogelijk is 
om bepaalde ruimtelijke waarden te beschermen door de tuinen een andere of 
dubbelbestemming te geven. Volgens de toelichting kan worden gedacht aan 
stedenbouwkundige of cultuurhistorische waarden. Voor Oud-West valt te denken aan het 
bewaken van een verstoorde stedenbouwkundige balans tussen groen en verharding of aan 
het tegengaan van schade aan de cultuurhistorische waarden van het bouwblok tengevolge 
van bebouwing. De opsomming in de Nota van Toelichting bij Bor  II  is bovendien niet 
limitatief en geeft alle ruimte voor een lokale toepassing. 

Het stadsdeel stelt ten onrechte dat de binnenterreinen in Oud-West geen bijzondere waarde 
vertegenwoordigen, die een afwijking van het Bor rechtvaardigen. Het stadsdeel miskent dat 
op basis van het Bor in het slechtste geval 50% van een individuele binnentuin kan worden 
bebouwd. Voor de binnenblokken als geheel geldt dat de verstening kan toenemen tot wel 
60% in 2025 (zie H4). Het stadsdeel miskent daarmee ook dat de verstening en verbouwing 
van de (toch al kleine) binnentuinen en de precaire grondwaterstand een bijzondere 
omstandigheid vormen, die zeker tot een inperking van mogelijkheden van het Bor kunnen 
leiden. Voorts miskent het stadsdeel dat de klimatologische omstandigheden van het 
plangebied en de gehele stad een bijzondere factor vormen. Vast staat dat in Amsterdam de 
Europese en Nederlandse normen ten aanzien van luchtverontreiniging nu niet worden 
gehaald. Vast staat verder dat het vliegverkeer boven Amsterdam al jaren stijgt: zo is het 
gebruik van de zg. Oostbaan boven Amsterdam-Centrum, Oud-West en Zuid in 2017 12% 
gestegen, met alle gevolgen voor verontreiniging en geluidsoverlast van dien. Ook staat vast 
dat zich in het plangebied meerdere wegen bevinden met een zeer lage luchtkwaliteit: de 
Overtoom, de Eerste Constantijn Huygensstraat en de Jan van Galenstraat, de Al 0 nog 
daargelaten. Groene binnentuinen vormen een zekere compensatie voor de 
luchtverontreiniging en dragen bij aan het  Rainproof-  en duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente. Zij verdienen bescherming, boven de financiële belangen van ontwikkelaars. Het 
stadsdeel stelt wel dat de kwaliteit van de binnentuinen van groot belang is, maar geeft aan 
die stelling geen enkel gevolg. Uit het Ontwerp blijkt niet dat het stadsdeel de genoemde 
omstandigheden in het licht van het Bor heeft onderzocht. De conclusie dat het Bor leidend 
is, is dus veel te snel gemaakt. Dat geldt in het bijzonder voor de 
grondwateraandachtsgebieden, waarvan vast staat dat grote zorgvuldigheid vereist is. 

In de tweede plaats spreekt voor zich dat uitbouw een vorm van verharding is. Het stadsdeel 
is bevoegd om verharding van groen in het plangebied tot een bepaald percentage te 
beperken, dat het op grond van de relevante situatie rondom de grondwaterstand en — 
stromen noodzakelijk vindt3. 

In de derde plaats is het argument dat de Raad van State een inperking van het Bor niet zou 
aanvaarden, prematuur. Het stadsdeel en de gemeenteraad hebben een discretionaire 
bevoegdheid om beleid te formuleren, ook op het gebied van milieubescherming. De Raad 
van State toetst die bevoegdheid marginaal. Het stadsdeel heeft niet gemotiveerd waarom 
het deze belangrijke materie niet aan de Raad van State wil laten voorleggen en zo 
jurisprudentie wil laten vormen. 

9.7. Zevende bezwaar: onvoldoende beperking van de verstening van binnentuinen 
In art. 16.2 van het Ontwerp wordt het begrip "tuin" gedefinieerd. Naar zijn aard is een tuin 
een groengebied. Moeilijk te begrijpen valt waarom het stadsdeel in het Ontwerp de als tuin 
aangeduide gronden bestemd voor parkeervoorzieningen, kelders en souterrains en 
bijbehorende bouwwerken. Dat lijkt geen enkele bescherming te bieden tegen een 

3  Zie Overzicht borgingsnnogelijkheden voor milieu in ruimtelijke planning, uitgave van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, 2008 

9 



oneigenlijk gebruik van tuinen. Ook daar geldt: wat eenmaal gebouwd is, zal er blijven staan. 
Het stadsdeel dient de definitie te beperken en (in ieder geval) de onderdelen 4 en 5 van art. 
16.2 daaruit te verwijderen, dan wel tuinen een passende bescherming te bieden. Verwezen 
wordt naar H 9.6, waarin het belang van behoud van de binnentuinen wordt besproken: de 
binnentuinen zijn van groot belang voor de leefbaarheid, de waterberging, de 
luchtkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van Oud-West. 

10. Conclusies 

Wij hebben waardering voor het voorbereidende werk van het Stadsdeel West, maar zien op 
essentiële punten lacunes. Wij beperken ons hier tot de bezwaren tegen de art. 19.2.6 jo. 
27.1 en art. 16.1 van het Ontwerp: onderkeldering, uitbouwen en binnentuinen. De 
problematiek van verstening en verbouwing speelt in een aantal stadsdelen en breidt zich als 
een olievlek uit. Het is een grootstedelijk probleem geworden. Dat vormt extra reden voor de 
gemeenteraad om het Ontwerp integraal en grondig te beoordelen. 

10.1 Het eerste bezwaar heeft betrekking op het feit dat het stadsdeel wel 
beleidsmaatregelen neemt, maar heeft nagelaten om de onderliggende problematiek van 
onderkeldering, uitbouw en wateroverlast voldoende te kwantificeren, hoewel dat goed 
mogelijk is. 
10.2 In het tweede bezwaar beschrijven wij dat het stadsdeel heeft gekozen voor een 
incidenteel, randvoorwaardelijk beleid om zijn zware doelstellingen te behalen, maar dat die 
keuze niet c.q. onvoldoende is gemotiveerd. 
10.3 Het derde bezwaar bevat inhoudelijke kritiek op de keus voor randvoorwaardelijk beleid 
ten aanzien van onderkeldering. Er bestaat een essentiële discrepantie tussen de nadelen 
van de oprukkende kelderbouw en het voorgestelde beleid. Dat beleid achten wij niet 
passend, proportioneel en doelmatig. Het stadsdeel heeft terecht onderkeldering onder 
uitbouwen verboden, maar de nadelige effecten van onderkeldering onder hoofdgebouwen 
zijn voor omwonenden en de gemeenschap veel groter. Wij bepleiten een verbod op 
onderkeldering. Verder verwijzen wij naar de motie van 16 mei 2018 van Van Renssen c.s., 
waarin o.m, wordt gevraagd om een onderzoek naar de gevolgen van onderkeldering. 
Consequent is dat de inhoud van die motie ook voor het onderhavige Ontwerp geldt. 
10.4 In het vierde bezwaar benoemen wij dat het stadsdeel nalaat om aandacht te geven 
aan de cumulatieve effecten van de toenemende onderkeldering en uitbouw. Hoe meer de 
binnenblokken boven- en ondergronds worden volgebouwd, hoe moeilijker het zal zijn om de 
wettelijke taak van de handhaving van een goede grondwaterstand uit te voeren. 
10.5 In het vijfde bezwaar wijzen wij erop dat de voorwaarden van het stadsdeel ten aanzien 
van onderkeldering onuitvoerbaar is en tot rechtsonzekerheid leidt. Onderkeldering wordt 
toegestaan als die geen onevenredig negatieve geohydrologische gevolgen heeft. Dat is een 
open norm, die niet c.q. onvoldoende is ingevuld. 
10.6 In het zesde bezwaar bepleiten wij een verbod op uitbouwen aan de achtergevel. 
Anders dan het stadsdeel stelt, komt een dergelijk verbod niet in strijd met het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). De binnenterreinen kunnen worden gezien als een bijzondere waarde 
in de zin van het Bor, o.m. gelet op de compenserende rol van het groen ten aanzien van de 
te hoge mate van luchtverontreiniging in de stad. Uitbouw is een vorm van verharding, die 
het stadsdeel kan verbieden. Verder heeft het stadsdeel te snel aangenomen dat de Raad 
van State een inperking van het Bor niet zal aanvaarden. De gemeente heeft een eigen, 
discretionaire bevoegdheid. Ongemotiveerd is waarom het stadsdeel geen jurisprudentie wil 
uitlokken. 
10.7 In het zevende bezwaar wijzen wij op de grote noodzaak om de binnentuinen te 
beschermen tegen verstening. 

Wij zijn natuurlijk graag bereid om een toelichting op onze bezwaren te geven. 
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Amsterdam, 11 juni 2018 
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Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

Gemeent 

X Amsterdam 

X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

In te vullen door indiener 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats:

Afgeleverd op 	 /20 	 om 	uur 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

In te'vulliii•dior port 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

In te vullen door de postkarner 

Poststuk in ontvangst genomen van portier do (naam medewerker postkamer) 

Op 	/ / 	uur 

Handtekening: 

In  e  vullen door 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 1367 5 
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PER KOERIER! PER FAX 020 255 1551 
De gemeenteraad van Amsterdam 

Amstel 1 

4 Gemeente )C Amsterdam 
13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Per adres: De directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Weesperplein 8 
1018 XA Amsterdam  

Postbus  27578 
1000 CT Amsterdam  

Geachte raad, 

Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Wij hebben de hiernavolgende vragen en opmerkingen over de verbeelding en 
de regels van het ontwerpbestemmingsplan. 

Bij bestudering van de verbeelding is het ons opgevallen dat ten onrechte niet 
zijn ingetekend de bestaande erkers aan de linker- en rechterzijde van het ge-
bouw, het terras aan de achterzijde op de beletage en de vijver en het tuinhuisje 
in de tuin (bijlage 1: tekening architect datum  Muni  2018). Evenzo ontbreekt 
de weergave van de kelder bij ons woongebouw (zie stippellijn aan weerszijde 
van het woonhuis, bijlage 1). Evenmin is de huidige P (artikel 9, lid 1 sub d be-
stemmingsplan Oud-West 2005 ) gehandhaafd bij de garage/berging. Ook is de 
vergunning voor het vervangen van de bestaande parkeervoorziening door een 
nieuwe voorziening waarbij onder het deel van de Vondelstraat 87 een parkeer-
kelder wordt gerealiseerd, niet op juiste wijze weergegeven : het vlak met kelder 
en berging (installaties) correspondeert niet met de verbeelding (bijlage 1). In 
het ontwerp-bestemmingsplan (artikel 16.1 sub b) is toegestaan een gebouwde 
parkeervoorziening in de kelder (van de tuin?), het souterrain (van de tuin?) en 
de eerste bouwlaag (van de tuin ?) te realiseren ter plaatse van de aanduiding 
"parkeergarage". Wij vragen ons af hoe dit moet worden uitgelegd, mede gezien 
de verleende vergunning voor de parkeervoorziening (bijlage 2: vergunning 
parkeervoorziening). Daarnaast ontbreekt de aanduiding 'parkeerterrein' ter 
plaatse van de algehele garage, zodat het niet mogelijk is te parkeren op eigen 
terrein op maaiveld (op het dak van de parkeerinstallatie). Verder is de vergun-
ning voor de opbouw van één bouwlaag op het woongebouw (zoals die verleend 
gaat worden ten onrechte niet meegenomen (aanvraag datum 26 april 2018, 
OLO 3636131). 

Graag vernemen wij waarom deze omissies in het ontwerpbestemmingsplan 
voorkomen. Eveneens verkrijgen wij graag de bevestiging dat deze fouten alsnog 
worden hersteld. 

1011PN Amsterdam 
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Verder zouden wij graag het hierna te beschrijven concrete plan voor een uit-

bouw aan de rechterkant van het woonhuis gezien vanuit de Vondelstraat mee-

genomen zien in het alsdan gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan. Wij stel-

len ons voor dat, in het geval dit plan wenselijk en mogelijk is hetgeen wij aan-

nemen dat het geval zal zijn, wij de vergunning voor de opbouw (één bouwlaag) 

terug zullen geven zodra het aan te passen bestemmingsplan op dit punt onher-

roepelijk is. In het verlengde hiervan (onherroepelijk bestemmingsplan waarin 

alle zaken correct zijn weergegeven (zie hiervoor maar ook de vragen hierna) 

zullen wij alsdan wellicht tevens kunnen afzien van een planschadeclaim voor 

het wegbestemmen van twee bouwlagen. Immers, met het ontwerpbestem-

mingsplan worden twee bouwlagen op het hoofdgebouw wegbestemd. Dit leidt 

tot planschade. Graag lichten wij dit verzoek mondeling toe. 

Zoals hiervoor aangekondigd willen wij het volgende concrete plan realiseren, 

gevisualiseerd op bijiage3: tekening architect datum 11 juni 2018 ). Zoals op 

die bijlage valt te zien willen wij aan de rechterkant van het woonhuis gezien 

vanuit de Vondelstraat (in de tuin) een uitbouw maken, min of meer ter plaatse 

van de bestaande erker. Deze uitbouw is niet groot of onevenredig. Het betreft 

immers slechts een beperkte uitbouw ter hoogte van - en even hoog als - de 

eerste bouwlaag. De uitbouw is niet verstorend en veroorzaakt geen beperking 

van het uitzicht voor de buren. Graag willen wij dat deze uitbouw in het vast te 

stellen bestemmingsplan wordt meegenomen op de verbeelding en in de regels. 

Wij willen dat verder mondeling komen toelichten en verkrijgen daartoe graag 

uw uitnodiging. 

In dat kader past ook de volgende vraag. In de bestemming tuinen is het toege-
staan bijbehorende bouwwerken te realiseren uitsluitend waar deze ten tijde 
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd. 
Wij vragen ons af hoe dit in zijn werk gaat. Wat is een bijbehorend bouwwerk in 
deze visie ? Hoe wordt vastgesteld dat sprake is van rechtmatige realisatie? Is 
deze bepaling niet te rechtsonzeker? En als nu een bouwwerk volledig omge-
vingsvergunningvrij is (artikel 2 of 3 bijlage  II  Bor), klopt deze regel dan nog wel 
nu dit nationale regelgeving is waarvan de toepassing door dit ontwerpbestem-
rningsplan wordt beperkt? 

Tot slot. Wij kunnen ons met het ontwerpbestemmingsplan in al de aan de orde 

gestelde onderdelen niet verenigen, nu het is voorbereid in strijd met de door 

het bevoegd gezag te betrachten zorgvuldigheid, voorts een draagkrachtige mo-

tivering ontbeert alsook anderszins in strijd is met het recht. Volledigheidshalve 

wordt benadrukt dat deze zienswijze zich richt tegen de gehele verbeelding ter 

zake van ons eigendom, alsook alle regels en bijlagen en voorts alle onderzoek& 

en daaruit voortvloeiende mogelijke effecten. 



Met vriendelijke groet, 
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Gemeente 
Amsterdam 
West 

Bezoekadres 
Bos en Lommerplein 250 
1055 EK Amsterdam 

Postbus 57239 
io4oBC Amsterdam 
Telefoon 14020 
www.westamsterdam.n1 

Retouradres: Postbus 57239, 2o40BC Amsterdam 

De Compagnie  Ill  
t.a.v. de heer R. Hoppenreijs 
Van Miereveldstraatai  
1071 DW Amsterdam 

Datum 

Ons kenmerk 

Adres 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Email 

Kopie aan 

Bijlage 

Onderwerp 

29-03-2018 
3238969 
Vondelstraat 87 
J. Leenarts 
020-2531119 
j.leenarts@amsterdam.n1 
Rappange & Partners architecten bv,t.a.v. de heer K. 
Doornenbal, Lauriergracht 12, ioi6 RL Amsterdam 
Gewaarmerkte bescheiden 
Besluit aanvraag omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning 

GEMEENTE AMSTERDAM 
Burgemeester en wethouders 

gezien de aanvraag, ingekomen op 25 oktober 2017, om omgevingsvergunning voor de activi-
teit(en): 

• het bouwen van een bouwwerk (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht); 

• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (als be-
doeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 

besluiten: 
• een omgevingsvergunning te verlenen voor het project het vervangen van een dubbele 

garage inclusief een kelder op de locatie Vondelstraat 85 en 87 in Amsterdam', onder de in 
dit besluit gestelde voorschrift(en); 

waarbij toepassing is gegeven aan: 
• artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht, om af te wijken van het geldende bestemmingsplan 'Oud West'. 
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Voorschrift(en) bij dit besluit: 
• Uitvoering van de werkzaamheden mag niet geschieden voordat constructieve tekenin-

gen en berekeningen van de gewijzigde constructie onderdelen, uiterlijk 3 weken voor 
aanvang van de werkzaamheden via het omgevingsloket zijn aangeleverd en deze teke-
ningen en berekeningen door stadsdeel West zijn goedgekeurd; 

• Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de grondwerkzaamheden moeten nadere gegevens 
omtrent het bodemonderzoek worden aangeleverd. Het betreft een afperkend onderzoek 
van de minerale olie en de PAK-verontreinig. Inpandig onderzoek naar de milieu hygiëni-
sche kwaliteit van de bodem daar waar de werkzaamheden worden uitgevoerd; 

• Aangezien er sprake is van een ondergrondse kelderbak, moet een laag goed doorlatend 
zand van ten minste 30 cm onder en om de gehele kelderbak worden aangebracht, die in 
goede verbinding staat met het maaiveld aan de voor- en achterzijde van het pand. Indien 
er bij de bouw gebruik wordt gemaakt van permanente damwanden dan moeten hierin 
gaten van voldoende grootte en op de juiste hoogte worden aangebracht ten behoeve 
van de grondwaterstroming; 

• Gelet op de locatie moet de uitvoering en voorbereiding ter advisering worden voorgelegd 
aan een hydroloog. Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten de 
bevindingen van de hydroloog worden aangeleverd en verwerkt in het bouwveiligheids-
plan; 

• Uitvoering van de werkzaamheden mag niet geschieden voordat op basis van artikel 8.2 
een bouwveiligheidsplan is aangeleverd In dit plan wordt ten minste aangegeven hoe: 

- de afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein; 
- de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen; 
- het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op 

zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben; 
het waarborgen van de veiligheid voor gebruikers van de openbare ruimte (verkeer); 
het waarborgen van de veiligheid voor belendende percelen; 

- het voorkomen van vallende objecten; 
- de  monitoring  van de grondwaterstand tijdens de bouwwerkzaamheden (bemaling). 

Aandachtspunt(en) bij dit besluit: 
• Het voornemen tot slopen (sloopmelding ) waarbij naar redelijke inschatting de hoeveel 

heid sloopafval meer dan io m3  zal bedragen of asbest wordt verwijderd, moet u ten min-
ste 4 weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden indienen via 
www.omgevingsloket.n1; 

• Indien er bij de sloop- en/of bouwwerkzaamheden beschermde soorten als bedoeld in de 
Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) worden aangetroffen moet u dit 
melden bij het bevoegd gezag; 
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Gemeente Amsterdam 

West 

Bij dit besluit horen de volgende gegevens: 

Gemerkt: 
• Aanvraagformulier; 
• T-oi t/m T-os, Tekeningen; 
• Constructieberekeningen; 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

namens hen, 

Stijn  Wilke  
Plaatsvervangend teammanager 

Team Vergunningen Bouw Stadsdeel West 
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Procedurele aspecten 

Intrekken omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning kan door het bestuur bij een met redenen omkleed besluit worden inge-
trokken in de gevallen, genoemd in artikel 2.29, artikel 2.33 en artikel 5.19 van de Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht (in samenhang met artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbe-
oordelingen). 

Bezwaar 
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na 
de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststem-
pel op uw bezwaarschrift. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Gemeente Amsterdam 
T.a.v. Juridisch Bureau 
Postbus 483 
anoo AL Amsterdam 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 

• uw naam, adres en telefoonnummer 
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 
• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit 
• waarom u bezwaar maakt. 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behan-
delen. 

Let op: u kunt niet per  e-mail  een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kan uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend 

Schorsende werking 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit 
waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 

Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u naast het maken van bezwaar, (op eigen kosten) een zogeheten voorlopige 
voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan 
worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
Afdeling Publiekrecht -team bestuursrecht 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 
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Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op 
deze site vindt u ook meer informatie. 

Voorbereidingsprocedure 
Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als be- 

doeld in §3.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Ontvangst aanvraag 
Wij hebben de aanvraag op 25 oktober 2017 ontvangen. 

Aanvullende gegevens 

Op 5 december 2017 is er om aanvullende gegevens verzocht. Deze hebben wij op 15 januari 2018 

ontvangen. De termijn waarbinnen op de aanvraag moet zijn beslist is hierdoor met 41 dagen op-

geschort. 

Verlengen beslistermijn 
Op 5 december 203.7 hebben wij op basis van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht de beslistermijn met zes weken verlengd. Hierdoor moet, mede gelet op 

de opschortingstermijn voor aanvullende gegevens, uiterlijk 12 maart 2018 op de aanvraag om 

omgevingsvergunning zijn beslist. 

Opschorten beslistermijn 
Op uw verzoek van 12 maart 2018 hebben wij op basis van artikel 4.15 tweede lid van de Algemene 

wet bestuursrecht de beslistermijn met twee weken opgeschort. Hierdoor moet uiterlijk 26 maart 

op de aanvraag om omgevingsvergunning zijn beslist. 

Vervolgens hebben wij op uw verzoek van 26 maart 2018 op basis van artikel 4.15 tweede lid van 

de Algemene wet bestuursrecht de beslistermijn met 4 dagen opgeschort. Hierdoor moet uiterlijk 

30 maart op de aanvraag om omgevingsvergunning zijn beslist. 

In werking treden 
Dit besluittreedt op basis van artikel 6.2c, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht niet eerder in werking nadat is voldaan aan het gestelde in de gevallen zoals genoemd in dit 
artikel. 

Wettelijk kader 

Het besluit is gebaseerd op de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het 

Besluit omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht, Bouwbe-

sluit 2012 en de Bouwverordening Amsterdam 2013. 
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Inhoudelijke beoordeling 

Bouwen (artikel 2.10 Wabo), Afwijken van bestemmingsplan (artikel 2.12 Wabo) 

Voor de in het besluit genoemde activiteiten is hierna aangegeven hoe de aanvraag is beoordeeld. 

Bouwbesluit 2012  

Het is voldoende aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012. Echter, de vergunninghouder moet bij de uitvoering van het project de in dit 
besluit opgenomen voorschrift(en) in acht nemen. 

Bouwverordening Amsterdam 2013  
Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de Bouwverordening Amsterdam 2013. 

Op basis van het beschikbare bodennonderzoeksrapport en het advies daarover van de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben wij een redelijk vermoeden dat ersprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Op basis van artikel 
6.2c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de omgevingsvergunning niet eer-
der in werking dan nadat: 
a. op basis van artikel 29, eerste lid, in samenhang met artikel 37, eerste lid, van de Wet bodem-

bescherming is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging ten 
aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is en het betreffende besluit in werking is ge-
treden; of 

b. op basis van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming met het saneringsplan, 
bedoeld in het eerste lid, van dat artikel, is ingestemd en het betreffende besluit in werking is 
getreden; of 

c. een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet 
bodembescherming is gedaan en het in artikel 39b, vierde lid, gestelde termijn is verstreken. 

Bestemmingsplan  
Voor de locatie van het project gelden de bestemmingsplannen "Oud West" (vastgesteld 4 okto-
ber 2005) en Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel a. (vastgesteld 5 juni 
2012). 

De grond waarop het project is gelegen is bestemd als Tuinen en Erven (artikel 9) en Verkeers- en 
Verblijfsdoeleinden (artikel 13). Er is met de uitvoering van het project, het vervangen van een 
dubbele garage inclusief een kelder op de locatie Vondelstraat 85 en 87 in Amsterdam, sprake van 
strijdig gebruik. Bijgebouwen die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van 
het bestemmingsplan mogen worden vernieuwd, met dien verstande dat ze niet mogen worden 
vergroot. Het ondergronds vergroten van het bijgebouw is niet toegestaan. Het project is niet 
passend binnen de bouwvoorschriften van de geldende bestemmingsplannen. 

Wij concluderen dat het project in strijd is met de geldende bestemmingsplannen. 
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Afwijken van het bestemmingsplan 
Omdat het project in strijd is met de voorschriften van het geldende bestemmingsplan moet de 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit touwen van een bouwwerk' (als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) worden aange-
merkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit 'afwijken van het bestem-
mingsplan' (artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), op 
grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Medewerking aan het project kan in het onderhavige geval alleen worden verleend met gebruik-
making van de afwijkingsbevoegdheid op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang met artikel 4, lid Ivan bijlage ll van het 

Bor. 

Motivering 
Het project betreft het vervangen van de bestaande garages door nieuwe garages (Vondelstraat 
85 en 87) waarbij onder het deel van Vondelstraat 87 een parkeerkelder wordt gerealiseerd. Deze 
kelder wordt doorgetrokken onder de parkeervoorziening naast de garage (Vondelstraat 87). 

De bouwwerken zijn geprojecteerd op gronden, die ingevolge het vigerende bestemmingsplan 
"Oud-West", herzien bij het Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Deel 1, de bestemming 
"Tuinen en Erven" hebben. Voor deze gronden is op de plankaart de aanduiding 'p' opgeno-
men. Op grond van artikel g, lid 1, sub d, van de bestemmingsplanregels zijn deze gronden ter 
plaatse van de aanduiding 'p' voor parkeren bestemd. Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt 
in ondergronds en bovengronds parkeren. 

Specifiek voor de Vondelbuurt geldt dat het gebied van zowel cultuurhistorisch als esthetisch zeer 
hoge kwaliteit is. Belangrijke te beschermen waarden in dit gebied zijn de villaparkachtige struc-
tuur en het groene karakter van de buurt zoals tot uitdrukking komt in de vele voortuinen (zie on-
der andere paragraaf 2.2.2. van de toelichting bij het bestemmingsplan Oud-West). 

Extra bebouwing op de bestemming "Tuinen en Erven" wordt op grond van het bestemmingsplan 
dan ook niet toegestaan. Wel is het op grond van artikel g, lid 2, sub b, van de bestemmingsplan-
regels mogelijk om bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verstrekt en 'bebouwing op 
Tuinen en Erven' te handhaven en te vernieuwen of elders op het perceel waarop de bouwaan-
vraag betrekking heeft te compenseren, met dien verstande dat ze niet mogen worden vergroot, 
het aantal niet mag worden vergroot en aanbouwen niet worden veranderd in bijgebouwen. De 
bestaande garages worden bovengronds gecompenseerd, maar door de ondergrondse parkeer-
kelder wordt het bouwwerk vergroot. Hierdoor kan van deze bepaling geen gebruik worden ge-
maakt en wordt er in strijd met de bouwregels van het bestemmingsplan gebouwd. 

De twee garages met parkeerkelder zijn tevens gedeeltelijk geprojecteerd op de bestemming 
"Verkeers- en Verblijfsdoeleinden" (artikel 13 van de bestemmingsplanregels) en zijn in strijd met 
deze bestemming. 
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In het bestemmingsplan zijn geen afwijkingsbevoegdheden opgenomen op grond waarvan wij 
voor dit project van het bestemmingsplan kunnen afwijken. 

Medewerking aan het project is alleen mogelijk met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, 
onder 2° van de Wabo juncto artikel 4, onderdeel Ivan Bijlage  II  van het Bor. Hieronder hebben 
wij beoordeeld of wij voornemens zijn om af te wijken van het bestemmingsplan als u hiervoor een 
aanvraag om omgevingsvergunning indient. 

Stedenbouw 
Zoals hierboven al vermeld wordt het gebied in de toelichting van het bestemmingsplan geroemd 
om zijn hoge cultuurhistorische en esthetische kwaliteit waarbij belangrijke te beschermen waar-
den zijn: de villaparkachtige structuur en het groene karakter, zoals tot uitdrukking komt in de vele 
voortuinen. Het is daarom van groot belang dat binnen deze karakteristiek wordt teruggebouwd 
voor behoud van het beschermd stadsgezichtwaardige straat- en gevelbeeld. Als uitgangspunt 
voor deze stedenbouwkundige zone A-waardering geldt handhaving en indien nodig herstel van 
de kwaliteit van het oorspronkelijk stedenbouwkundig concept en de historische bebouwing. Het 
ontwerp zal daarom op dit punt door welstand streng worden beoordeeld. Aangezien de vervan-
ging van de twee garagegebouwen stedenbouwkundig min of meer vergelijkbaar is met de huidi-
ge situatie die in de welstandsnota en het bestemmingsplan hoog gewaardeerd is, is er geen be-
zwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt. 

Cultuurhistorie 
Omdat de ruimte tussen de garages en villa's openblijft en daarmee het doorzicht van het park, 
bestaan er vanuit Monumenten en Archeologie, voor wat betreft het effect op de cultuurhistori-
sche waarde van de omgeving, geen bezwaren tegen het project. 

Verkeer 
Vanuit veiligheidsoogpunt voor voetgangers dient de zogenoemde 'schrikzone' tussen de garage-
uitgangen en voetpad uit de bestaande situatie, te worden gehandhaafd. Ten opzichte van de 
conceptaanvraag is het plan op dit punt aangepast en zijn de garages minimaal 6ocm uit de per-
ceelgrens geplaatst. Bij de beoordeling van het project zijn we ervan uitgegaan dat gebruik wordt 
gemaakt van bestaande uitwegen en dat openbare parkeerplaatsen niet verloren gaan. 

Water 
Gelet op de huidige realisatie van een (forse) kelderbouw onder het hoofdgebouw van Vondel-
straat 87 heeft Waternet geadviseerd om onder de vloer van de parkeerkelders op nummers 85 en 
87 een laag goed doorlaatbaar zand onder de nieuwe keldervloer aan te brengen van minimaal 30 
cm welke in goede verbinding staat met het maaiveld aan de voor en achterzijde van het pand. 
Indien er bij de bouw gebruik wordt gemaald van permanente damwanden dan dienen hierin ope-
ningen van voldoende aantoonbare grootte en op de juiste hoogte te worden aangebracht, dit ten 
behoeve van de stroming van het grondwater. Gelet op de locatie moet de uitvoering en voorbe-
reiding van het bouwen van deze ondergrondse constructies ter advisering worden voorgelegd 
aan een hydroloog. Dit advies van Waternet hebben wij overgenomen als voorwaarden in deze 
vergunning. 
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Uitkomst advies Ruimtelijke ordening en Planologie 
Gelet op het vorenstaande werken wij mee aan het verlenen van een afwijking van het bestem-
mingsplan. Voorwaarde is wel dat een laag goed doorlatend zand onder de nieuwe keldervloer van 
de parkeervoorzieningen wordt aangebracht van minimaal 30 centimeter welke in goede verbin-
ding staat met het maaiveld aan de voor en achterzijde. Aangezien bovengronds de parkeervoor-
zieningen worden gecompenseerd en de vergrotingen onder het maaiveld liggen, blijft de ruimte-
lijke impact op de omgeving beperkt. Evidente privaatrechtelijke belemmeringen worden niet 
verwacht. 

Welstand (en Monumenten)  
De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit heeft in haar vergadering van 28 februari 2018 aangege-
ven geen bezwaartegen het project te hebben. Het hoofdgebouw op het adres Vondelstraat 85 
betreft een gemeentelijk monument. De garage staat los van het hoofdgebouw en vertegenwoor-
digt geen monumentale waarden. Wij zijn van mening dat het advies zorgvuldig tot stand is ge-
komen en nemen het dan ook over. Voor het overige is er ook geen aanleiding om van het advies 
af te wijken. 

Conclusie  
Er is sprake van een weigeringsgrond als genoemd in artikel 2.10, eerste lid, onder c van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Het project is in strijd met het bestemmingsplan. Door 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van deze wet kunnen wij afwijken van het 
bestemmingsplan. Omdat er geen sprake is van strijd met de goede ruimtelijke ordening, verlenen 
wij de gevraagde omgevingsvergunning. 
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Procedure bouwwerkzaamheden Bouwbesluit 2012 

Aanvang van bouwwerkzaamheden 
1. Minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden moet u zich in verbinding 
stellen met de buitendienstinspecteur van de Afdeling Gebruik, Bouw en Milieu (op werkdagen 
telefonisch bereikbaartussen og.00 uur en 17.00 uur op toestel 14 02.0) voor het maken van nadere 
afspraken over de uitvoering van het project (artikel 1.25 Bouwbesluit): 
a. de aanvang van de werkzaamheden 
b. het uitvoeren van constructies, 
c. andere onderdelen. 
2. Van het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden waarop deze omgevingsvergunning be-
trekking heeft, wordt ten hoogste op de dag van beëindiging van die bouwwerkzaamheden bij de 
afdeling Gebruik, Bouw en Milieu van Stadsdeel West een melding ingediend (artikel 1.25 Bouw-
besluit). 

Aanwezigheid bescheiden 
Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daar- 
van op het terrein aanwezig: 
a. vergunning voor het bouwen; 
b. bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3; 
c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13,13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot op-
legging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en 
d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voor-
waarden en ontheffingen. 

Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen 
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de 
voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het be-
voegd gezag: 
a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en 
b. het straatpeil is uitgezet. 

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden 
1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouw-
werkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die 
vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravings-
werkzaamheden, in kennis gesteld. 
2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden 
waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schrif-
telijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld. 
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt 
niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid. 

Ontvangst melding email 
De hierboven bedoelde mededelingen kunnen per email worden gedaan onder vermelding van het 
olonummer en adres aan: gebruikbouwenmilieu.sdw@amsterdam.n1 
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Uitvoeringsvoorschriften Bouwbesluit 2012 

Aansturingsartikel 
1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveili-
ge situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voor-
komen. 
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze 
afdeling. 

Veiligheid in de omgeving 
Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorko- 
ming van: 
a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende 
openbare weg, openbaar water of openbaar groen; 
b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en 
c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan 
niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein gren-
zende openbare weg, openbaar water of openbaar groen. 

Veiligheidsplan 
De op basis van artikel 8.2 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag 
vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking 
Op: 

a. de afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein; 

b. de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen; 

c. het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zoda-
nige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben; 

d. het waarborgen van de verkeersveiligheid; 
e. het voorkomen van vallende objecten, en 
f. de nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 1.29. 

Geluidhinder 

De op grond van artikel 8.2 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag 

vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking 

op: 

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 

7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. 

2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 

aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet over-

schreden. 

r========='  

Tabel 8.3 
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3- 	Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het ge- 
stelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik 

gemaakt van de best beschikbare stille technieken. 

4. 

	

	Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamhe- 
den beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastge-
steld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de 
werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werk-
dagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang 
van de werkzaamheden. 

Trillingshinder 
a. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in ge-
luidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel Ivan de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als 
bedoeld in artikel i.i, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, 
genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hindervoor personen in gebou-
wen» 2006. 
2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid. 

Stofhinder 
Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om vi- 
sueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen. 

Grondwaterstand 
Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van 
bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar 
kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. 

Aansluitvoorwaarden waternet 
Het bouwplan moet uitgevoerd worden conform de op de artikel 3.31 en 3.41 van het Bouwbesluit 
2012 gebaseerde "Aansluitvoorschriften", welke door Waternet aan u worden verstrekt. Een voor-
ziening voor drinkwater en/of warmwater dient te voldoen aan NEN aoo6. De aansluitvoorschrif-
ten staan ook onderaan dit besluit (onder nadere aanwijzingen) genoemd. 

Voorschriften bodemverontreiniging 
Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem gelden bepaalde verplich- 

tingen op grond van de Wet bodembescherming. 
- Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem, zoals het 

ontgraven (en eventueel afvoeren of verplaatsen) van grond, het onttrekken van 
grondwater, of het aanbrengen van een leeflaag, moet een melding gedaan worden 

op grond van artikel 28 Wet bodembescherming bij de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied, locatie Amsterdam; 

- In de meeste gevallen kan worden volstaan met een melding op grond van het Besluit 

Uniforme Saneringen (BUS); 
- indien het BUS niet van toepassing is, moet een reguliere melding inclusief een sane-

ringsplan, op grond van de Wet bodembescherming bij de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied, locatie Amsterdam, ingediend worden. 
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Het meldingsformulier is te downloaden op de internetsite van de gemeente Amsterdam via het 

Digitaal Loket. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de sector Vergunnin-

gen Milieu & Bodem van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, op 

telefoonnummer: 020 254 3600. 

De start van de bodem- en bouwwerkzaamheden moet gemeld worden via het e-mailadres secre-

tariaat@odnzkg.n1 

Voorschriften grondwateronttrekking 

Artikel 8.6 van het Bouwbesluit 2012 stelt voorschriften die betrekking hebben op het maken van 
een kelder, het uitvoeren van funderingsherstel of bij ontgravingen dieper dan o.6 meter min 

N.A.P. 

Voor de controle van de grondwaterstand in de directe omgeving moeten er minimaal twee peil-

buizen nabij de bouwput te worden aangebracht, 

De grondwaterstand, de zogenaamde nulmeting, t.o.v. N.A.P dient voor aanvang van de bemaling 

te zijn opgemeten. 

Bij het bemalen van de bouwput moet de grondwaterstand in bovengenoemde peilbuizen (t.o.v. 

N.A.P) minimaal twee keer per week worden gemeten. De grondwaterstand mag niet dalen tot 

een onaanvaardbaar peil, Hiervan is sprake al er droogstand van bestaande funderingen in de om-

geving ontstaat. Er moeten dan maatregelen worden getroffen., Bijvoorbeeld het toepassen van 

retourbemaling. 

Bij grondwaterstandverlaging buiten de bouwput door bemaling moet aangetoond worden dat de 

funderingen van de omliggende bebouwing niet droog komen staan of schade ondervinden. Door 

bemaling waarbij de grondwaterstand buiten de bouwput meer dan 0.5 meter wordt verlaagd 

t.o.v. de gemiddelde grondwaterstand is de kans op schade heel groot. 

Afvalscheidinq 

A ansturingsartikel 8.8 Bouwbesluit 2012 
3.. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijko- 
mend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze 
afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

Nadere aanwijzingen 

Bouwen volgens het Bouwbesluit 2012 

Op elk bouwen is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Indien er gebouwd wordt in strijd met 

artikelen van het Bouwbesluit 2012, zullen wij u met een aanschrijving op grond van artikel 4 van 

de Woningwet opdragen de noodzakelijke voorzieningen te treffen. 
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Burgerlijk wetboek 
Op basis van het Burgerlijk Wetboek is het, tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toe-

stemming heeft gegeven, niet toegestaan om binnen een afstand van twee meter van de grenslijn 

(loodrecht gemeten) van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelij-

ke werken hebben, voor zover deze op het erf uitzicht geven. 

Werken in de openbare ruimte 
Indien bij de werkzaamheden de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken in 

de openbare ruimte) vergunning nodig. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor het 

gebruik van de openbare ruimte. 

Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk 

kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke 

verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR vergunning kan digitaal 

via Loket Amsterdam worden aangevraagd. 

Basisregistratie adressen en gebouwen  (BAG)  
Het (ver)bouwen van een gebouw kan gevolgen hebben voor de huisnummering. Indien door de 

omgevingsvergunning het aantal objecten en/of woningen wijzigt, krijgt u een apart besluit naast 

deze omgevingsvergunning. Hiervoor hoeft u niets extra's aan te vragen. 

Intrekking 
Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen 

handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, op verzoek van de vergunning-

houder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is. In sommige gevallen moet het be-

sluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, 

als deze bij het besluit betrokken is geweest. 

Overschrijving 
Het is mogelijk om een omgevingsvergunning overte schrijven, zodat iemand anders dan de aan-

vrager vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal vier weken voor de gewenste overschrijving 

aan het stadsdeel worden gemeld. Hierbij dienen de volgende gegevens worden ingediend: 

naam en adres van de vergunninghouder; 

de omgevingsvergunning(en) waar het verzoek betrekking op heeft; 

naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan 

gelden; 
een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 
het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden. 

Erfpacht/ gevolgen erfpacht 
De omgevingsvergunning is geen toestemming van de Gemeente Amsterdam om als grondeige-

naar het bouwplan uit te voeren. Voor zover nodig kunt u hierover contact opnemen met Bureau 
Erfpacht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Dit kan de volgende situaties 

betreffen: 
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Als het (ver)bouwplan een bestemmings- of bebouwingswijziging betreft, en de grond 
in erfpacht is uitgegeven; 
Als u naast deze omgevingsvergunning voor het feitelijke gebruik van de grond/het 
terrein (voor evenement of bouwterrein) privaatrechtelijke toestemming nodig heeft. 
Zonder huurovereenkomst kan het terrein niet in gebruik genomen worden. Alle risi-
co's verbonden bij het niet aangaan van deze overeenkomst zijn voor uw rekening. 

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website: www.erfpacht.amsterdam.nlof bellen 
met Amsterdam Antwoord op telefoonnummer 14020). Voor meer specifieke vragen kunt u terecht 
bij Bureau Erfpacht, tel. 020-2544 zoo of erfpacht@amsterdann.nl. 

Sloopwerkzaamheden (§ 1.7 van het Bouwbesluit 2012) 
De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde sloopmelding als bedoeld in paragraaf 1.7 van 
het Bouwbesluit 2012. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunnin-
gen Bouw van Stadsdeel West op telefoonnummer 14020. Een sloopmelding moet minimaal vier 
weken voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden worden inge-
diend via de website www.omgevingsloket.nl. 

Schade 
De kosten verbonden aan het herstellen van eventuele schade, door, of als gevolg van de uitvoering 
van werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen, waaronder begrepen kabels en/of leidingen, 
bomen, masten, (licht)bestrating, etcetera moeten door de aanvrager worden vergoed. Indien de 
aanliggende gemeentelijke eigendommen voor de start van de bouwwerkzaamheden reeds gebre-
ken vertonen, moet vergunninghouder dit schriftelijk melden bij het stadsdeel. 



'C
ho

 Cr
o 

d 

S
IT

U
A

T
IE

 
S

C
H

A
A

L
 1

5
0

0
  

V
O

N
D

E
L

S
T

R
A

A
T

 8
7

 
A

M
S

T
E

R
D

A
M

  
la

tir
le

rg
as

hl
 1

2 
10

18
,1

 a
rn

sle
id

ar
n 

le1
.1

.1
-5

26
5/

81
 

12
 	

1 

A
an

du
id

in
g 

'p
ar

ke
er

ga
ra

ge
 (j

ui
st

e 
vo

rm
) 

A
an

du
id

in
g 

'p
ar

ke
er

ga
ra

ge
' o

nd
er

gr
on

ds
 

&
 a

an
du

id
in

g 
'p

ar
ke

er
te

rr
ei

n'
 b

ov
en

gr
on

ds
 

K
el

de
r-

lij
n 

N  

V
on

de
ls

tr
aa

t 8
7 

10
54

 G
M

 A
m

st
er

da
m

 

K
ad

as
ta

le
 g

eg
ev

en
s:

 
G

em
ee

nt
e:

 A
m

st
er

da
m

 U
 

Se
ct

ie
: 

Pe
rc

ee
l: 	

11
25

0 

e-
m

all
:In

10
@

ra
pp

an
ge

.n
1 

Vo
n 

de
lst

ra
at

 8
7 

Am
st

er
da

m
 

16
15

 
,..

.. 
Si

tu
ati

e: 
ni

eu
we

 u
itb

ou
w 

ST
-9

9.
3A

 

dh
r. 

W
. K

or
ijn

 
_.„

... 
11

-0
6-

20
18

 
1:

50
0 

R
ap

pa
ng

e 
&

 P
a
rt

n
e
re

 
a
rc

h
it

e
c
te

n
 b

.v
. 



kM) 

14/ "k2 

• .5} 2 	v 

W , f  

aid? s' IA,' V 1, 	000  
ds Z.sn 



c2_  

5 	- czLe,L^ 	  

I Li_  

   

   

   

       

      

\&c c2.1;:c=.1 	Q 

—LL 	 a ,t. c '7  

C!1 	 Cr.:\ 	 \e.  

07,1-k c?_17-„,„  

€2.-kDec,  
V\  

cni.e‘ 	o), \,(1.<2 	. 	Se ‘..A.--,_(-›‘..".r0 • 	 -(cD ("\-4."  c> e__ 

d.c2 \,,t 	 .5c:x  

	  n  

arents002
Getypte tekst
100



• A_A 	• Q  t5 

ck 
i•"‘Sch 	

. - 

	 el_  

'eAleSS4-1.5C.X 	e,2014 •Oa & 	 45, 

 .cerj

akAN.D

alike- 

 

140,1 
• ; 

d. • A 	-411A 	OsO 	.1 

ve-, 	peQ1,,2)‹.,1(,\r,a.Q_ Kip.,,  uecka_ii.3ey",  
ClQ„ \...aQr.  vv:C\actmekocacin 
\-e 

	

	

orn ve(ao_kr .7c-L1-\ 	C 

5

MaLLJov\A4 c  k/\\,-.i_  	c,,. \,,.._ 

1P.s. -c- 	j 	 \i-\ocec_e5 	.,:_. bk- 	.X.,-- ,A.,.„.e.,,,2,,, 
\ictk, cL2,, \A-Lulcide.(2_ --s ök.A.___- ______  

Cc  

-1\ • 9-11-9.Q.A..•_ \1 if\ 	 (-Sr-  	\sCy) 	 L\ Ç\ 3  

	t 	CCA1 	tr\s 	 r\eut.iLyve(-5 ULV\AA 4 s D1/4,s 	Z-‘  

c> Ce_-Cck 	 \NAcaek."\ACUL 

gcce3k_c_Jki\Le.,\4›.  

Gemeente Amsterdam  

staicJéeF/est 
x 1 2 JUNI r,18 

Vi  Ontvangen  



PER FAX/KOERIER 
De gemeenteraad van Amsterdam 
P/a: De directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758  
woo CT  Amsterdam 

< Gemeente 
X Amsterdam 

X 	1 3 JUNI 2018 

Ontvangen 

Geacht College, geachte raad, 

Betreft: zienswijze  ontwerpbestemmingspian Oud West 2018 

Stichting Administratiekantoor De Compagnie ll heeft in eigendom een stuk 
grond, kadastraal bekend als Amsterdam U 11251. Dit stuk grond is gelegen 
naast de ingang van het Vondelpark (noordzijde) aan de Vondelstraat. Dit stuk 
grond heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Tuin'. 
Wij stellen voor, om hier een natuurbestemming te realiseren. Wij zullen dit 
perceel fysiek afschermen van het naastgelegen erf. Deze natuurbestemming 
vindt aansluiting bij de ecologische waarden van het Vondelpark. De verdere 
onderbouwing daarvan is in de maak en zullen wij bij aanvullende zienswijze 
naar voren brengen als nadere motivering. Wij vragen aan u om ons daarvoor 
een nadere termijn van twee weken te geven. 

Hoogac tend, 

De heer T.R. Hoppenreijs, 
Namens stichting Administratiekantoor De Compagnie  II  

arents002
Getypte tekst
101
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PER FAX/POST 

De gemeenteraad van Amsterdam 

P/a De directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

T.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758  

woo CT  Amsterdam 

Gorr eente 
4/4 
<` 4  Artl tardarti 

$4 	26  JUNI  2018  

Ontvangen 

Fax: 020 255 15 51 - aantal pagina's: 1 + 14 

Geacht College, 

Geachte Raad,  

Betreft: aanvullende zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 

In aanvulling op de zienswijze van 13 juni 2018 van Stichting Administratie-

kantoor De Compagnie  II  sturen wij u bijgaand document. 

Stichting Administratiekantoor De Compagnie  II  heeft in eigendom het stuk 
grond, kadastraal bekend als Amsterdam U 11251, gelegen naast de ingang 

van het Vondelpark (noordzijde) aan de Vondelstraat. Dit stuk grond heeft in 

het ontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Tuin'. 

In onze zienswijze van 13 juni 2018 stellen wij voor om hier een natuur-be-

stemming te realiseren. Wij zullen dit perceel fysiek afschermen van het 

naastgelegen erf. Deze natuurbestemming vindt aansluiting bij de ecologische 

waarden van het Vondelpark. Zie voor de verdere onderbouwing daarvan 

bijgaand 'Voorstel groenstrook naast entree Vondelpark (Noordzijde)' van 

26 juni 2018 van Arcadis Landschapsarchitectuur & Stedenbouw als nadere 

motivering en aanvulling op onze zienswijze van 13 juni 2018. Wij zullen u dit 

document per fax vooruit zenden en in origineel per post nasturen. 

Hoogachtend, 

ác"ekor 
e eer R.T.R. Hoppenreijs, 

Namens Stichting Administratiekantoor De Compagnie ll 

Van Miereveldstraat 11 

1071 DW AMSTERDAM 
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• 

Amsterdam, 12-06-2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 ( 13 pagina's) 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 
"Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang 
van donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 
2018 ter inzage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam." 

Hierbij maakt de Stichting Bewonersplatform Oud-West (SBOW) haar zienswijze kenbaar 
over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten 
grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde 

1) Bestemmingsbeschrfivincien  

Gemengde doelen een tot en met zes, beschreven in de artikelen vier tot en met negen 
zijn te ruim geformuleerd. 
Wij maken daar bezwaar tegen omdat het bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van 
bestemmingmogelijkheden 

Overwegingen om tot dat bezwaar te komen; 
Het vervallen van alle bestemmingen die volgen op het woord 'alsmede' impliceert dat (in 
bijv. artikel 6.1/GD3) de volgende mede-bestemmingen uit de doeleindenomschrijving 
moeten vervallen en dat alleen nog de genoemde hoofdbestemmingen zijn toegestaan: 
alsmede voor 

1. detailhandel, niet zijnde een supermarkt, inclusief bijbehorende ondergeschikte horeca in 
de eerste bouwlaag, kelder en souterrain uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
'detailhandel'; 

2. horeca van categorie 1 en horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de 
functieaanduiding 'horeca van categorie 1' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

3. horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de 
functieaanduiding 'horeca van categorie 3' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

4. horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca van 
categorie 4' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

5. sportschool/fitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding "sportschool" in de 
eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
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6. woningen gelegen achter een functie zoals genoemd in artikel 4.1 onder a. t/m e. in de 
eerste bouwlaag uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
gemengd 4'; 

7. sportschool/fitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
gemengd 3' in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en souterrain; 

8. onder a. t/m f. genoemde functies in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en souterrain 
uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd 6'; 

9. gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder, het souterrain en de eerste bouwlaag met 
inbegrip van bijbehorende technische ruimten, bergingen, in- en uitritten, 
toegangsvoorzieningen en uitwegen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'parkeergarage'; 

In par. 6.3.2 van de toelichting valt over hoofd- en medebestemmingen in relatie tot de 
bestemmingen Gemengde Doeleinden 3 (artikel 6 van de planregels) het volgende te 
lezen: 

6.3.2 Hoofdbestemmingen 
Hieronder wordt een korte toelichting gegeven wat onder een specifieke hoofdbestemming 
is geregeld in dit bestemmingsplan met focus op toegestane gebruik. Voor de specifieke en 
volledige regeling wordt verwezen naar het juridisch bindende deel van het 
bestemmingsplan, namelijk de planregels en de verbeelding. 
Algemeen uitgangspunt met betrekking tot gebruik van niet-woonfuncties is dat 
ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca is toegestaan. 
Ondergeschikte detailhandel is niet-zelfstandige detailhandel, die wordt of is gerealiseerd 
binnen een andere hoofdfunctie, tot een maximum van 20% van het vloeroppervlakte van de 
hoofdfunctie tot maximaal 100 m2. 

Artikel 6 Gemengde doeleinden 3 (GD3/(Licht) Gemengde woonstraten: beschermen 
niet-woonfunctie in plint) 
Locaties met een GD3-bestemming zijn bedoeld voor panden die langs de woonstraten zijn 
gevestigd, waarbij doel is de niet-woonfunctie in de plint te beschermen, zodat een bepaalde mate van 
functiemenging in de woonomgeving geborgd blijft. Uitgangspunt is om 
een bepaalde mate van functiemenging te beschermen door bestaande niet-woonfuncties in 
de plint toe te staan en te borgen voor zover het gaat om: 
1. middelgrote bedrijfspanden (denk aan garagebedrijven/opslagloodsen) 
2. hoekpanden 
3. (aaneengesloten) cluster van economische / niet-woon functies langs straat/-wand 
4. langs een plein 
Daarnaast zijn locaties in een gemengde woonstraten waar in de bestaande situatie al 
sprake is van gebruik door niet-wonen op de begane grond/onderste bouwlagen deze 
positief bestemd onder de GD3 bestemming voor zover deze niet solitair in de 
woonomgeving voorkomen. 
Grote publieksaantrekkende functies en zware bedrijvigheid zijn niet toegestaan ter 
bescherming van de woon- en leefklimaat binnen deze gemengde woonbuurten. De 
ruimtelijke uitstraling van een functie in de plint kan variëren van open tot en met gesloten. 
Ook hier geldt voor de toegestane niet-woonfuncties een maximum vestigingsgrootte van 
250 1712 bvo, tenzij de vestigingsgrootte in de bestaande situatie al groter is, wordt deze 
positief bestemd; verdere uitbreiding is niet toegestaan. Dezelfde niet-woonfuncties zoals 
onder GD2 zijn toegestaan, worden mogelijk gemaakt onder GD3, met uitzondering van 
detailhandel. Uitgangspunt is namelijk publieksgerichte functies primair onder 
GD1/winkelstraten en secundair langs GD2/zijstraten van winkelstraten te bestemmen om 
het woon- en leefklimaat in de gemengde woongebied te beschermen. 

Binnen deze hoofdbestemming komen een aantal uitzonderingen voor die worden 
aangeduid, het gaat hier primair om positief bestemde horecavestigin gen. Met deze 
aanduidingen wordt bedoeld dat bij uitzondering de functie ook is toegestaan op het adres, 
omdat deze rechtmatig aanwezig zijn. Dit overigens in aanvulling op de functies die onder 
deze bestemming al bij recht zijn toegestaan. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de 
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functieaanduiding op de verbeelding niet is aangegeven op een betreffende adres dat de 
aanvullende functie niet is toegestaan. 
Verder is onder GD3 op de bovenliggende verdiepingen uitsluitend de woonfunctie 
toegestaan. Hierdoor worden de bestaande woningen beschermd. 
Ook is onder GD3 is een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen om onder voorwaarden maximaal 
één kinderdagopvangvoorziening per bouwblok te faciliteren. 

De gemeente heeft bewust een keuze gemaakt om binnen de bestemming GD3 de niet-
woonfuncties in de plint te beschermen om een bepaalde mate van functiemenging te 
beschermen door niet-woonfuncties in de plint toe te staan en te borgen (onder de in de 
planregels genoemde voorwaarden). Binnen die hoofdbestemmingen komt vervolgens een 
aantal uitzonderingen voor die worden aangeduid (als medebestemming, FL), waarbij 
volgens de gemeente het primair gaat om positief bestemde horecavestigingen. Het gaat 
daarbij om bestaande horecabedrijven. De toelichting rept echter niet over bestaande 
sportscholen/fitness die positief bestemd zouden zijn. Voor zover er geen sprake is van 
dergelijke bestaande bedrijven voorziet de regeling in een uitbreiding daarvan. 

2) Wonen en werken aan huis  
In het vigerend  BP  staat dat maximaal 40% van de woning voor bedrijf of beroep gebruikt 
mag worden. Een harde grens. In het ontwerpbestemmingsplan is dit percentage 
losgelaten. Het gevolg van het weglaten van dit percentage brengt het risico me zich mee 
dat woningen op termijn veranderen in bedrijfsruimten (woningonttrekking) Wij vinden "in 
overwegende mate" uit Art. 1.64 Begrippen te vaag. 
Wij overwegen het volgende en maken bezwaar. 

In de inspraaknota wordt hierover het volgende opgemerkt: 

Ad. 22 beroep aan huis 
Adressant ziet een risico in het weglaten van het maximale percentage voor bedrijf en beroep aan huis. 
Beantwoording 
Beroep en bedrijf aan huis zijn in een woning toegestaan. Daarvoor wordt geen maximum percentage 
of maximum oppervlak in de bestemmingsregels opgenomen, omdat op zichzelf een percentage 
moeilijk te handhaven is en vooral omdat het niet van wezenlijk belang is. De bedoeling van de regeling 
is dat de woonfunctie voorop staat en dat binnen een woning ondergeschikt aan die woonfunctie een 
beroep of bednjf uitgeoefend kan worden. Het gaat dus om de ondergeschiktheid, zonder dat aan een 
percentage te koppelen; de woning moet als woning in gebruik zijn en blijven. Daar is eenvoudiger op 
te handhaven. 

De weerlegging van de gemeente dat uit de rechtspraak volgt dat de uitoefening van een 
beroep ondergeschikt moet zijn aan de woonfunctie en dat daarover uitvoerige 
jurisprudentie bestaat, neemt niet weg dat dit vaak wordt begrensd door het opnemen van 
een maximum percentage van het totale woonoppervlak of door het stellen van een 
maximum metrage aan vierkante meters. 

3) Percentages huur en koop 

In het bestemmingsplan moet in de regels opgenomen worden dat bij nieuwbouw en 
transformatie de 40-40-20 regeling van toepassing is. 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-
economie/wonen/woonbeleid/woonagenda-2025/  
De 40-40-20% regeling bij nieuwbouw en transformatie staat wel in de toelichting. 
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http://www. ruimteli  ikeplan nen. nl/web-roo/transform/NL. I MR0.0363.E1503BPSTD-
OW01/pt NL. IMR0.0363.E1503BPSTD-OW01.xml#NLIMRO.PT.s567  

In de inspraaknota wordt hierover het volgende opgemerkt: 

Ad. 22 percentages huur en koop 
De percentages sociale huur, vrije sector huur en koop dienen opgenomen te worden. 
Beantwoording 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bor) maakt het mogelijk om regels op te nemen "met betrekking tot 
sociale huurwoningen, geliberaliseerde woningen voor middenhuur, sociale koopwoningen of particulier 
opdrachtgeverschap. Blijkens de toelichting bij het Boris deze mogelijkheid opgenomen "met 
betrekking tot de in het plangebied of het project te realiseren woningbouwcategorieën". De regeling is 
niet bedoeld voor bestaande woningen. 

Dat deze regeling (art. 3.1.2, lid 1 Bol) niet bedoeld is voor bestaande woningen is 
duidelijk, maar dat wordt ook niet gevraagd. Wij handhaven dit bezwaar, omdat het zeker 
wel kan worden toegepast voor nieuwbouw in de vorm van inbreidingslocaties en 
transformatieprojecten. 

4) Fietsparkeren  

Over beleid voor fietsparkeren staat niets in hoofdstuk 4.5 Stadsdeel-beleid van de 
toelichting terwijl er wel beleid is vastgesteld middels de Fiets-parkeer-nota 2012-2014 van 
Stadsdeel West https://fietsersbond.amsterdam/ media/2011/fietsparkeernota-
sd west dec20110.pdf en het Kader Fietsparkeren, 
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/kader-fietsparkeren/vastgesteld  op 9 
september 2015 door de Gemeenteraad en meer recentelijk de nota 
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/865242/nota_parkeernormen_fiets_en_scooter_2  
018.pdf. 

Deze laatste nota moet zeker opgenomen worden in het  BP.  En er moeten 
fietsenstallingen in de bouwregels opgenomen worden bij nieuwbouw en op de plankaart 
locaties aangegeven, waar die toegestaan zijn. 

De gemeente kan fietsparkeernormen als zodanig opnemen in het bestemmingsplan en is 
dat ook van plan zo staat in de inspraaknota: 

Ad. 22 fietsparkeren 
Door de adressanten wordt geconstateerd dat er geen beleid voor fietsparkeren is opgenomen en er 
geen bouwregels zijn toegelaten voor fietsenstallingen. 
Beantwoording 
In het voorontwerpbestemmingsplan zijn geen normen voor het fietsparkeren opgenomen. De 
gemeente deelt de zorgen van de adressanten echter wel over dit punt en is bezig met het 
voorbereiden van de Nota Parkeren voor fiets en scooters. Naar vetwachting wordt deze nota 
vastgesteld voordat het bestemmingsplan Oud-West 2018 wordt vastgesteld. De normen zullen in dat 
geval op dat moment dan ook worden verwerkt in dit bestemmingsplan. 

5) Brandweer 

Een bestemmingsplan kan niet vastgesteld worden als het niet getoetst is door de 
brandweer. 
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In de toelichting staat bij 8.2.1 Wettelijk vooroverleg artikel 3.1.1. dat de Brandweer NIET 
heeft gereageerd. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web- 
roo/transform/NL. I MR0.0363. E1503BPSTD-OW01/pt NL. I MR0.0363. E1503BPSTD-
OW01.xml#N L. I M RO. PT.s829  

Burgemeester en wethouders overleggen met relevante bestuursorganen (art. 3.1.1 Bro). Het 
resultaat hiervan staat in de toelichting (art. 3.1.6 Bro). Indien er met een of meerdere instanties 
geen vooroverleg heeft plaatsgevonden, dan is het plan vastgesteld in strijd met het Bro. Dit blijkt 
onder meer uit de volgende uitspraak van de ABRvS inzake ECLI:NL:RVS:2010:B04227: 

2.4.3. Volgens de nota van toelichting bij artikel 3.1.1. van het Bro (blz. 54; Stb. 2008, 145) is de overlegverplichting 
anders vormgegeven dan onder het voorgaande Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (hierna: Bro 1985). In artikel 10 
van het Bro 1985 was voorgeschreven dat waar nodig overleg moest plaatsvinden met het bestuur van gemeenten wier 
belangen rechtstreeks in het geding zijn en met betrokken diensten van Rijk en provincie. In artikel 3.1.1. van het Bro zijn 
de woorden 'waar nodig' geschrapt. De reden hiervoor is dat aan de provincie en het Rijk in het kader van de Wro 
nieuwe sturingsinstrumenten zijn toegekend, die alleen kunnen worden toegepast indien er sprake is van een provinciaal 
onderscheidenlijk een nationaal belang. Het overleg over een ontwerp-plan dient er toe de gevolgen van het plan voor 
deze belangen te bespreken. 
Verder is in de nota van toelichting weergegeven dat het overleg beperkt dient te blijven tot die overheidsinstanties 
waarmee overleg werkelijk noodzakelijk is om te voorkomen dat de taak of verantwoordelijkheid van het andere 
overheidsorgaan ontoelaatbaar wordt beperkt, of dat het door dat orgaan te behartigen belang aantoonbaar wordt 
geschaad. Indien het gaat om een bestemmingsplanhetziening van geringe omvang dan wel van in planologisch opzicht 
ondergeschikt belang, waarbij niet of in geringe mate herschikking van betrokken belangen aan de orde is, zou kunnen 
worden volstaan met een simpel overleg of zal wellicht zelfs geen overleg behoeven plaats te vinden, aldus de nota van 
toelichting (blz. 29; Stb. 2008, 145). 
2.4.4. Gelet op artikel 3.1.1, eerste lid, van het Bro is de raad in het kader van de bestemmingsplanprocedure verplicht 
overleg te voeren met de diensten van de provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening. Uit 
hetgeen hierboven is weergegeven met betrekking tot de nota van toelichting volgt dat slechts bij hoge uitzondering, 
indien het duidelijk gaat om een herziening van geringe omvang dan wel van in planologisch opzicht ondergeschikt 
belang, geen overleg zal hoeven plaats te vinden. Een dergelijke uitzondering doet zich in dit geval niet voor, aangezien 
BCB ten gevolge van het plan naar een andere locatie zal moeten uitzien met mogelijk andere gevolgen voor het milieu 
dan bij hervestiging van een betonmortelcentrale ter plaatse en gelet op het meer dan geringe belang van BCB bij een 
mogelijkheid van hervestiging aldaar. Verder is niet gebleken dat het college te kennen heeft gegeven dat in dit geval 
geen overleg is vereist. Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat overleg met de betrokken diensten van 
de provincie in het onderhavige geval ten onrechte achterwege is gelaten. 

5) Milieuaspecten  

In dit Ontwerpbestemmingsplan nog te weinig aandacht is voor milieuaspecten waaronder 
de klimaatbestendigheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De Vereniging Nederlandse 
Gemeenten geeft in een uitgebreide brochure 

https://vng.nl/files/vng/vng/Docurnenten/Extranet/Milieu/Gemeente%20Milieu%20Wro.pdf  

Van deze zeer concrete aanbevelingen van de VNG ten aanzien van Verkeer, Geluid en 
Groen en Luchtkwaliteit zien we niets terug in het Ontwerp Bestemmingsplan. Ook staan 
er te weinig maatregelen in voor de klimaatbestendigheid. 

Het VNG-rapport geeft zelf aan welke wettelijke verplichtingen en mogelijkheden er zijn en 
op welke manier milieu-aspecten kunnen doorwerken in het bestemmingsplan. 
Pagina 39 en 40 

Onderzoek en milieuparagraaf 
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Voorgeschreven is dat de gemeente bij de voorbereiding van een bestemmingsplan onderzoekt welke waarden in het 
geding zijn en wat de gevolgen van het plan zijn voor deze waarden. De basis hiervoor zijn de artikelen 3:2 Awb en 3.1.6 
Bro. De resultaten van deze onderzoeken moeten worden beschreven in de toelichting bij het bestemmingsplan. Dit kan 
in een aparte milieuparagraaf of geïntegreerd in de overige onderdelen van de toelichting. De mate waarin voor de 
diverse aspecten aandacht nodig is, verschilt per plan. Soms is dit in specifieke wetgeving voorgeschreven (habitattoets, 
mer, externe veiligheid). 
Het bestemmingsplan moet gebaseerd zijn op de meest actuele toepasselijke milieuregelgeving en 
richtlijnen, zoals bepalingen uit de provinciale planologische verordening en de provinciale milieuverordening. Bovendien 
kunnen landelijke regels zoals het Besluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen (BEVI) en de Wet geluidhinder in het plan 
doorwerken. Ook de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' werkt volgens bestendige jurisprudentie door in de 
ruimtelijke inrichting, mits gemotiveerd toegepast. 

Verplichte milieuthema's in bestemmingsplan (niet uitputtend, en wanneer relevant) Wettelijke grondslag, zoals: 
- Externe veiligheid (Bevi) 
- Luchtkwaliteit (Wet luchtkwaliteit, Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, NSL) 
- Geluid (Wet geluidhinder) 
- Watertoets (Bro) 
- Natuurtoets (Natuurbeschermingswet) 
- Archeologie (Monumentenwet - Wet op dearcheologische monumentenzorg) 
- Bodem (Bro) 
Geurhinder Ammoniak Lichthinder Windhinder Afval Mobiliteit 
Soms verplicht: planMER, besluitMER 
Bedrijven en milieuzonering (richtlijn, jurisprudentie) 
Beleid Rijk, provincie, gemeente 
Eventuele relevante jurisprudentie 

De milieuparagraaf bevat een beschrijving van de milieuaspecten die een rol spelen in het bestemmingsplan. Het geeft 
de resultaten weer van het milieukundig en wateronderzoek dat heeft plaatsgevonden. Wat in deze paragraaf is 
opgenomen, dient ertoe het bestemmingsplan te onderbouwen. Het geeft aan welke milieuaspecten in de afweging bij 
het leggen van bestemmingen en het bepalen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden een rol hebben gespeeld. 
Wanneer zich in een gebied milieuknelpunten voordoen, is het zaak die knelpunten en tevens de oplossingen aan te 
geven. Het is voor een gemeente vaak niet direct mogelijk om dat knelpunt meteen op te 
lossen, bijvoorbeeld vanwege het ontbeken van financiële middelen. Dergelijke beperkingen maken 
het rechtstreeks wegbestemmen van het knelpunt onmogelijk. Een andere bestemmingsmogelijkheid ligt dan meer in de 
rede, door bijvoorbeeld de bestaande situatie positief te bestemmen en via een wijzigingsbevoegdheid een andere 
ontwikkeling (bijvoorbeeld de opheffing van het milieuknelpunt) mogelijk maken. 

Milieukwaliteitseisen in het bestemmingsplan? 
Het bestemmingsplan is het resultaat van een integrale ruimtelijke afweging, waarbij alle milieuaspecten worden 
meegewogen. In het bestemmingsplan kunnen kwaliteitsaspecten worden opgenomen, voor zover zij relevant zijn voor 
de fysieke leefomgeving, dus een 'fysiek element' bevatten (artikel 3.1 juncto artikel 3.26 Wro). Voorwaarde is dat de 
(milieu)kwaliteitseis zich richt tot het bevoegd gezag (de gemeenteraad of het college van burgemeester 
en wethouders). Dat betekent dat dergelijke eisen in principe alleen geregeld kunnen worden in een voorwaardelijke 
bestemming (zoals uitwerkingsverplichting, wijzigingsbevoegdheid, nadere eisen, ontheffingsbevoegdheid). Daarbij kan 
worden gedacht aan bepalingen gericht op het realiseren van een bepaald type woonmilieu, sociale veiligheid of 
beeldkwaliteit. De regels in het bestemmingsplan moeten rechtstreeks 
betrekking hebben op het ruimtebeslag van de gronden zelf of effect hebben op het grondgebruik 
van nabijgelegen gronden. 

Wat kan: 
• Ruimtelijk structurerende aspecten, zoals ecologische structuur, water- verkeers of energiesysteem, kunnen geregeld 
worden in het bestemmingsplan. Zowel waar het gaat om de realisatiemogelijkheid als om de bescherming ervan. 
• In het bestemmingsplan kunnen milieubelastingnormen (milieukwaliteitseisen) opgenomen worden 
die op grond van de wet of jurisprudentie (vrijwel) volledig bindend zijn. 
• Opname van milieukwaliteitseisen waarbij een effectgerichte kwaliteitsnormstelling wordt gesteld, lijkt mogelijk: 
- als kader voor wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan of het verlenen of binnenplanse ontheffing en het 
stellen van nadere eisen of vergunningverlening, indien bij de uitoefening van deze bevoegdheden de bepalingen van 
het bestemmingsplan als (mede)-toetsingskader betrokken kunnen worden; én 
- bij effecten van activiteiten of bronnen binnen het bestemmingsplangebied op de omgevingskwaliteit van dat gebied, 
waarbij die effecten uitsluitend toegeschreven moeten kunnen worden aan bronnen binnen het bestemmingsplangebied; 
én 
- die activiteiten of bronnen beïnvloedbaar of beheersbaar zijn door het treffen van bron- of effectgerichte maatregelen 
door de bestemmingsplanautoriteit. 
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6) Klimaatbestendiciheid  
Door klimaatverandering stijgt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. 
Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast. Door hitte zetten 
spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur uit. Ook raakt hitte de gezondheid van 
kwetsbare mensen, zoals ouderen, longpatiënten en jonge kinderen. Wateroverlast door 
hevige buiten staat volop in de belangstelling. De riolering kan zulke zware regenbuien 
niet verwerken. Daar komt bij dat het verharde oppervlak de laatste jaren is toegenomen, 
waardoor niet al het water kan wegzakken in de bodem. 
Door verharding en bebouwing blijft minder ruimte over voor groen en water. Hierdoor blijft 
de temperatuur in steden ook hoger dan in het omringende gebied. De stad verandert in 
een hitte-eiland, wat kan leiden tot hitte-stress bij bewoners. Het klimaat verandert en het 
is zaak dat de ruimtelijke inrichting meebeweegt. In dit  BP  is op geen enkele wijze 
opgenomen hoe de klimaatbestendigheid wordt geborgd. 

Wij verwijzen de gemeente naar de website van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 
waarop een handboek is opgenomen voor het realiseren van klimaatbestendige 
maatregelen, ook op het niveau van het bestemmingsplan: 
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/handreiking/handreiking/werken/borgen/  
Over de juridische borging op gemeentelijk niveau wordt het volgende opgemerkt: 

• Juridische borging 

Gebruik juridische instrumenten waar ze voorgeschreven zijn, zoals geldt voor het gemeentelijk bestemmingsplan 

en voor de keur van het waterschap. Daarnaast kunt u naar wens andere juridische instrumenten gebruiken, zoals 

verordeningen. In regionale, bovengemeentelijke knelpunten in het stedelijk gebied kunnen zowel provincies als 

het Rijk optreden. 

Overheden kunnen ook juridisch bindende afspraken aangaan met derden in contracten en convenanten 

(privaatrechtelijk). 

0 	Gemeente: het bestemmingsplan regelt gebiedsgericht de ruimtelijke bestemmingen. In de Toelichting is veel 

ruimte voor het klimaatadaptatie-beleid. In Voorschriften en Plankaart zijn vooral de bestemmingen water, 

groen, wegen/verharding en tuin/erf belangrijk. Via de Bouwverordeningkunnen gemeentebrede kaders 

worden opgenomen ter aanvulling op het bouwbesluit. 

Als voorbeeld van een juridische borging in het bestemmingsplan wordt een plan van de 
gemeente Nijmegen genoemd: 
Nijmegen heeft klimaatadaptatie in het bestemmingsplan van "de Stelt"  opgenomen in de toelichting, waarbij concrete 
maatregelen zijn beschreven. 

7) Groen  

De bestemming "Groen" is nu een te algemene en te brede omschrijving. Het "natuurlijke 
groen" (bomen, struiken en planten) is van groot belang voor waterberging (Amsterdam  
Rainproof),  klimaatbeheersing in de stad, het opvangen van fijnstof en de CO2-reductie, 
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biodiversiteit en de aanwezigheid van groen en een groene omgeving dragen bij aan het 
welzijn en de gezondheid van bewoners. Het belang van Groen in de wijk wordt bij 
bewonersbijeenkomsten als één van de speerpunten genoemd. De gebieden die nu 
bestemming groen hebben zijn feitelijk natuurzones en/of waardevol groengebied waar 
gebruiks- en bouwbeperkingen nog voor moeten vastgesteld. Dit komt onvoldoende tot 
uitdrukking in het ontwerp  BP.  
In het  BP  kunnen de huidige oppervlakten ("natuurlijk groen") met mogelijkheden tot 
uitbreiding in  BP  aangeven worden. 
De bestemming van deze natuurlijke groene zones kunnen met specifieke regels voor 
medegebruik vastgesteld worden en bepaalde functies w.o. terrassen kunnen uitgesloten 
worden. In bestemmingsplan (toelichting) het stimuleren van gevelbegroeiing opnemen. 
Wij maken er ook bezwaar tegen dat daar waar het water in Oud-West in het vigerend 
bestemmingsplan als onderdeel gezien moest worden van "het groen" in de wijk dit in het 
nieuwe bestemmingsplan niet meer zo is en dat daarmee het groen met een groot 
oppervlak is verminderd. Dit komt ook tot uiting in de toename van vaste ligplaatsen met 
name voor passagiersvaartuigen. 

Zie uitspraak ABRvS 11 juni 2008 inzake  Bp  De Pijp: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2008:BD3586  

8) Bestemming Tuin  

De binnenterreinen in Oud-West slibben steeds meer dicht en dat heeft grote ruimtelijke 
gevolgen, ook voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Uit onderzoek binnen het 
plangebied blijkt dat de afgelopen 10 jaar achtentwintig binnenterreinen gemiddeld 56% 
versteend zijn geraakt in de Bellamybuurt, waarvan het gedeelte dat meer dan 50% 
versteend is zienderogen is toegenomen. Verstening (bebouwing, betegeling, verharding 
en ontgroening) heeft sterke negatieve gevolgen op de waterafvoer (riolen loven over), 
geluidsreductie, hitte-stress  (urban  heat  island),  luchtkwaliteit, warmtereductie in de 
zomer,  etc.  

De binnenterreinen in Oud-West omvatten ongeveer een kwart van het grondgebied en 
zijn misschien wel het belangrijkste dagelijks groen voor de vele bewoners. Zonder 
passende maatregelen in het bestemmingsplan is het niet onwaarschijnlijk dat (onder 
andere door het vergunningvrije uitbouwen tot 4 meter de binnentuin in) de 
binnenterreinen in de planperiode van 10 jaar tot wel 75% zullen verstenen. Daarom zijn 
heldere maatregelen nodig in het bestemmingsplan om deze ongewenste verstening te 
vermijden. 

Onderstaande regels zijn reeds opgenomen in het bestemmingsplan De Pijp en dienen ter 
bescherming van het woon, werk en leefmilieu op, aan en rondom de (binnen)tuinen. 
Aangezien in Oud-West de hoeveelheid verharding vergelijkbaar is met die van De Pijp 
zijn dezelfde bestemmingsplan maatregelen nodig. De toelichting van De Pijp over de 
binnenterreinen is integraal ook van toepassing op Oud-West. We verzoeken 
onderstaande punten op te nemen in het bestemmingsplan oud-West. 

In de bestemming Tuin, conform het bestemmingsplan De Pijp opnemen: verbod op 
bijbehorende bouwwerken, anders dan bestaand ten tijde van inwerkingtreding 
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bestemmingsplan. Sloop-nieuwbouw van deze bouwwerken blijft toegestaan. Verbeelding 
voorziet niet in bouwvlakken. 

Toelichting: bovenstaande regels bewerkstelligen dat: 
er niets meer bijgebouwd kan worden zonder af te wijken van het bestemmingsplan. 
Initiatiefnemers zijn gehouden aan de vergunningsvrije bouwmogelijkheden; 
er een verschil is met het overgangsrecht, waarin sloop-nieuwbouw alleen kan na een 
calamiteit. 

Zienswijze 
Voor de bestemming Tuin opnemen: bouwrecht voor uitbouw van 2,5 meter achter 
voorgevel, onder voorwaarden. 

Bovenstaande bouwrecht is gegeven voor bijbehorende bouwwerken: 
niet hoger dan 5 meter/ 0,3 m. boven scheidingsconstructie le verdieping en/of het 
hoofdgebouw 
die niet leidt tot meer dan 50% bebouwing van de tuin 
uitgevoerd wordt met een groen (begroeid) dak 
het waterbergend vermogen van het bouwwerk minsten 60 ml per uur bedraagt 

Zienswijze 
Voor de bestemming Tuin opnemen: afwijking voor de bouwregels, onder voorwaarde dat: 
het deel van het bebouwd oppervlak dat groter is dan 50 % van het oppervlak van het 
perceel met minimaal 50 % afneemt; 
het bijbehorend bouwwerk wordt uitgevoerd met een groen (begroeid) dak; 
niet meer teruggebouwd mag worden wat aanwezig was ten tijde van de inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan. 

Zienswijze 
Voor de bestemming Tuin de dubbelbestemming Waarde — Landschap opnemen, als 
'gronden die mede een ander planologisch doel dienen': 
de gronden zijn bestemd ten behoeve van instandhouding en ontwikkeling van het 
waardevolle groene en open karakter van de (binnen)tuinen; 
de dubbelbestemming primair is ten opzichte van de andere aan deze gronden 
toegekende bestemmingen; 
op en onder de aangewezen gronden is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning nieuwe verharding aan te brengen; 
de gronden inclusief bouwwerken een waterbergend vermogen hebben van de tuin 
minstens 60 millimeter per uur bedraagt; 
de gronden inclusief bouwwerken voor niet meer dan 50% worden verhard. 

In een recente uitspraak van 21 februari 2018 inzake Steenbergen heeft de Afdeling nog 
eens bevestigd dat bij een bestemmingsplan de regeling voor vergunningvrij bouwen op 
erven in achtererfgebied kan worden ingeperkt. Daarbij is in aanvulling op eerdere 
jurisprudentie een meer expliciete bestemmingsplanregel tot uitsluiting van gronden als erf 
niet als onaanvaardbare doorkruising van de regeling voor vergunningvrij bouwen 
aangemerkt. 

Bij de vergunningvrije bouwmogelijkheden op grond van het Bor is de definitie voor het 
begrip erf (artikel 1, lid 1, Bor), die samenhangt met de definitie voor achtererfgebied, van 
belang. De definitie luidt als volgt: 
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"erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing 
is, deze die inrichting niet verbieden." 

In artikel 2 van bijlage  II  bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is de regeling voor 
vergunningvrij bouwen opgenomen. Die wettelijke regeling in bestemmingsplannen niet 
zomaar worden doorkruist. Gemeenten kunnen in beginsel bij een bestemmingsplan de 
"feitelijke inrichting van het perceel (erf) bij een hoofdgebouw ten dienste van het gebruik 
van dat gebouw" niet verbieden. 

Uitgangspunt is volgens de Afdeling dat het gehele perceel bij een hoofdgebouw in 
beginsel als erf kan worden aangemerkt. Echter uit de systematiek van een 
bestemmingsplan of beheersverordening kan voortvloeien dat bepaalde verder van het 
hoofdgebouw af gelegen delen van een perceel niet als erf aangemerkt kunnen worden. 

Om de vergunningvrije bouwmogelijkheden in te perken, is het zaak om bij een 
bestemmingsplan (delen van) een perceel bij een woning niet meer als "erf" aan te 
merken. 

In dit licht kon de Afdeling zich eerder vinden in vergunningvrij bouwen inperkende 
bestemmingsplannen waarbij voor een perceel bij een woning en de daarvoor geldende 
woonbestemming was voorzien in: 
1. Een dubbelbestemming (zie ECLI:NL:RVS:2017:3267); 

2. een aanduiding (zie ECLI:NL:RVS:2013:228) (en ook TBR 2013/116, m.nt. B. Rademaker), waar 
B&W vanwege de aanduiding "landschapswaarden" een bouwstop mochten opleggen bij de 
bouw van een garage); of 

3. een andere bestemming (zie ECLI:NL:RVS:2013:340) (en ook TBR 2013/131, m.nt. B. 
Rademaker), waar het dagelijks bestuur van een stadsdeel van Amsterdam vanwege een 
bestemming "Groenvoorzieningen (Rg)" voor rondom de woning gelegen openbaar gebied een 
handhavend mocht optreden tegen een aanbouw. 

De Afdeling wijst bij deze jurisprudentie en ook bij de uitspraak van 21 februari 2018 op de 
Nota van Toelichting van het Bor en de daarin beschreven mogelijkheid om via het 
bestemmingsplan, uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, het vergunningvrij 
bouwen van percelen met een bijzondere stedenbouwkundige of landschappelijke 
waarden in te perken. 

In de uitspraak van 21 februari 2018 ging het om een bestemmingsplan voor 9 woningen 
op een inbreidingslocatie in Steenbergen. Rondom de woonbestemming voor deze 
woningen inclusief hun erven is aan een smalle strook gronden aan drie zijden de 
bestemming "Tuin" toegekend. In de bijhorende planregel is onder meer expliciet bepaald: 
"deze gronden dienen niet te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van bijlage  
II  behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de 
datum van inwerkingtreding van dit plan." 

Anders dan in de hiervoor onder 1 t/m 3 genoemde gevallen is met deze andere 
bestemming "Tuin" en de planregel die desbetreffende gronden van het plangebied als erf 
uitsluiten, nog geen (begin van een) ruimtelijke onderbouwing van de inperking van de 
vergunningvrije bouwmogelijkheden gegeven. 
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De Afdeling overweegt hierover dan ook — in lijn met een voorbeeld voor een 
tuinbestemming in de Nota van Toelichting - dat een dergelijke planregeling zonder deze 
aan de hand van locatiespecifieke omstandigheden ruimtelijk te onderbouwen, een 
onaanvaardbare doorkruising van de regeling in het Bor voor vergunning vrij bouwen zou 
betekenen. 

In dit geval bleef het bestemmingsplan in stand. De gemeenteraad had de inperking 
voldoende onderbouwd door te wijzen op de locatiespecifieke omstandigheden van veel 
bestaande bebouwing in de omgeving en een door reeds aanwezige bebouwing 
ingeklemd en kleinschalig binnenterrein. Met het oog op de stedenbouwkundige structuur 
ter plaatse en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kon de raad middels voornoemde 
expliciete planregel de mogelijkheid van het zowel in de breedte als diepte volbouwen van 
dit binnenterrein beperken door de inrichting van een klein deel van het plangebied als erf 
uit te sluiten. 

Opnieuw bevestigt de Afdeling dus dat bij een bestemmingsplan vergunningvrij bouwen 
kan worden beperkt. Om onaanvaardbare doorkruising van de regeling vergunningvrij 
bouwen te voorkomen moet - logischerwijs - een ruimtelijke onderbouwing worden 
gegeven voor de inperking waarbij de redengevende locatiespecifieke omstandigheden 
inzichtelijk moeten worden gemaakt. 

In Steenbergen heeft de raad de inperking vormgegeven door een "andere" bestemming 
samen met een planregel waarbij (onderbouwd) expliciet plandelen zijn uitgesloten als erf 
in de zin van het Bor en (dus) de daaraan verbonden vergunningvrije bouwmogelijkheden. 
Met het oog op de rechtszekerheid kan deze variant de voorkeur genieten boven de 
dubbelbestemming of aanduiding voor plandelen zonder expliciete uitsluiting van gronden 
als erf in de zin van bijlage 2 van het Bor en waaruit dus "slechts" kan worden afgeleid dat 
ter plaatse vergunningvrij bouwen niet is toegestaan. 

In de nota van beantwoording concludeert de gemeente dat bij het opstellen van het 
bestemmingsplan is onderzocht of de binnenterreinen in Oud-West een bijzondere 
stedenbouwkundige, cultuurhistorische, landschappelijke of ecologische waarde 
vertegenwoordigen die een uitzondering op en een beperking van de landelijke wetgeving 
zou kunnen rechtvaardigen. De gemeente concludeert dat er geen juridisch houdbare 
onderbouwing kan worden opgesteld die de toets van de Raad van State zou kunnen 
doorstaan. 

Navraag door ons bij o.a. stadsdeel West en de RVE Ruimte en Duurzaamheid levert op 
dat er geen gestructureerd en locatiespecifiek onderzoek is uitgevoerd naar de bijzondere 
landschappelijke of ecologische waarden van de binnenterreinen in Oud-West. Evenmin 
zijn de gevolgen van bebouwing en aspecten als hitte-eiland vorming en gezondheid voor 
de binnenterreinen in Oud-West onderzocht. Het is dus de vraag of het onderzoek waar de 
nota van beantwoording naar verwijst, haar conclusie kan dragen. In ieder geval is dat 
onvoldoende gemotiveerd. 

Er heeft wel een cultuurhistorisch onderzoek plaatsgevonden voor heel Amsterdam. 

In oktober 2017, dus ruim vóór de ter inzagelegging van het Ontwerp, heeft de afdeling 
Monumenten en Archeologie van de gemeente een cultuurhistorische analyse van de 
Amsterdamse (binnen-)tuinen gemaakt. Enkele conclusies zijn: dat groenvoorzieningen 
zoals de (binnen-)tuinen integraal onderdeel zijn van het gedachtengoed over en de 
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ontwikkeling van een gezonde, leefbare stad (pg. 2), dat (binnen-)tuinen evident 
stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden vertegenwoordigen (pg. 6) en dat de 
onbebouwde tuinruimte een belangrijk onderdeel vormt van de kwalitatief goede 
leefomgeving (pg. 105). 

De gemeente had de uitkomsten van dit onderzoek in het Ontwerp moeten meenemen 
maar heeft dat ten onrechte en ongemotiveerd nagelaten. 

9) Onderkeldering  

Kelders onder hoofdgebouwen en kelders onder aan- of bijgebouwen in de 
binnenterreinen zorgen voor veel (bouw-)overlast en zijn schadelijk voor de 
klimaatbestendigheid, waterafvloeiing, grondwaterstand  etc.  De maatregelen die het 
Ontwerp heeft opgenomen om deze problemen te voorkomen zijn onvoldoende. Wij 
pleiten primair voor een algeheel verbod op onderkeldering, zowel onder het hoofdgebouw 
als onder de (bouwvergunningsvrije) aan- of bijgebouwen. 

Als onderkeldering onder het hoofdgebouw toch blijft bestaan in het Ontwerp, dan pleiten 
we er secundair voor om aan deze onderkelderingen de volgende beperkingen op te 
leggen: 
Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. 
Het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het 
toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil. 
De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter 
onder peil, met dien verstande dat een voorziening ten behoeve van de waterhuishouding 
tot maximaal 6 meter onder peil gebouwd mag worden. 

10) Energie 

In het bestemmingsplan wordt (nog)geen rekening gehouden wordt met 
duurzaamheidaspecten voor wat betreft de energievoorziening. Dat is zeker van belang nu 
de Gemeente Amsterdam de ambitie heeft uitgesproken de stad aardgasvrij te willen 
maken. 
In het bestemmingsplan kan in de toelichting een paragraaf worden opgenomen over 
duurzaamheid in zijn algemeen en energie in het bijzonder. Hierin kan worden vermeld 
welke extra maatregelen in het kader van het bestemmingsplan worden geleverd op het 
thema energie. In de toelichting van het bestemmingsplan kan worden aangegeven dat bij 
de planontwikkeling is gedacht aan: 
1) zongericht bouwen: Het zodanig inrichten van een woongebied dat zoveel mogelijk 
passieve en actieve zonne-energie wordt benut. Dit kan passief bijvoorbeeld door 
opwarming door de zon van het gebouw of actief. Voorbeelden van het actief benutten van 
zonne-energie zijn zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en zonneboilers voor 
warmwater. 
2) warmteopwekking door een kleinschalige warmte- krachtinstallatie. Dit betreft het 
gebruik maken van overige duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld aardwarmte, koude-
of warmteopslag in de bodem, zonne-energie, biomassacentrales en warmtepompen. 
Verder kunnen in de regels en de verbeelding stedenbouwkundige eisen worden 
opgenomen, die tevens bijdragen aan een energiebewust' plan. Hieronder staan enkele 
voorbeelden genoemd. 
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Wij gaan ervan uit dat u  on  dere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

Het is mogelijk om als randvoorwaarde vast te leggen dat de bebouwing, dakhelling, 
nokrichting in zuidelijke richting zijn georiënteerd. Dit kan bijvoorbeeld door de rooilijnen 
vast te leggen. Op deze manier kan passieve zonne-energie beter benut worden. De 
onderlinge oriëntatie van bebouwing kan zo worden vorm gegeven dat beschaduwing 
wordt vermeden. In het bestemmingsplan kan ook ruimte worden gereserveerd voor 
collectieve en/of decentrale warmtelevering. 

11) Verkeer 
In het belang van de verkeersveiligheid verzoeken wij het Bestuur een 15 km zone vast te 
stellen voor alle gebieden rond scholen, verzorgingstehuizen en smalle zijstraten van Oud-
West. 

12) Kiosken 

Er zijn in Oud-West een aantal kiosken, die nog nooit verhuurd zijn geweest en alleen 
maar in de weg staan, zoals die aan het Surinameplein. Wij willen graag dat deze 
ongebruikte kiosken weer verwijderd worden. In de nota van beantwoording is op dit punt 
geantwoord dat het paraplubestemmingsplan kiosken dat zou verhinderen. Echter het 
paraplubestemmingsplan kiosken geeft geen termijn aan de houbaarheidsduur van 
kiosken. Bovendien vinden wij dat het huidige aantal kiosken al meer dan voldoende is en 
dat verdere uitbreiding van het aantal kiosken achterwege blijft. 

13) Bilderdijkstraat 205H 

Op de plankaart heeft Bilderdijkstraat 205 de bestemming Gemengd 1 met 
functieaanduiding van horeca 3. 
Dit is onterecht. Wij maken bezwaar tegen deze toegevoegde functieaanduiding. 
Op 02 juni 2016 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie west een 
omgevingsvergunning verleent met kenmerk 2265205. 
In deze vergunning is de voorwaarde opgenomen dat de gronden op Bilderdijkstraat 205h 
niet als zelfstandige horeca gebruikt mag worden. 
citaat uit de vergunning; 
"Voorwaarde bij deze uitbreiding is dat het perceel Bilderdijkstraat 205 niet als zelfstandige 
horeca gebruikt mag worden." 

Monica Velth is- erhoog (voorzitter Stichting bewonersplatform Oud-West) 
Overtoom 438-2 
1054JV Amsterdam 
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Naam: 

Handtekening: 
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Poststuk in ontvan portier door 

Op 	/ 	/20 	 om 

Handtekening: 
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Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 
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1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 
Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 
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(naam medewerker postkamer) 
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Ontvangen 

PER AANGETEKENDE POST 
Gemeente Amsterdam 
Afdeling Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam, 11 juni 2018 

Betreft: Zienswijze bewoners Saxenburgerstraat 3-hs en Saxenburgerstraat 3-II  tegen aanpassing 
bestemmingsplan binnentuin Overtoom, Saxenburger(dwars)straat en Schoolstraat 

Geachte heer Zwaagman, 

Hierbij dienen wij een zienswijze in gericht tegen de aanpassing van het bestemmingsplan betreffende 
de binnentuin begrenst door de Overtoom, Saxenburgerstraat, Saxenburgerdwarsstraat en de 
Schoolstraat. In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 20181  heeft de binnentuin de bestemming 
Gemengd 32  gekregen waar dit voorheen de bestemming Tuinen en Erven (T)3  was. Tijdens de 
inspraakavond van de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur van stadsdeel West op 29 mei 
jongstleden is door de betreffende portefeuillehoudster (mevr. F. Ulichki) aangegeven dat dit 'onjuist is 
en een fout betreft'. Graag willen wij u in deze zienswijze over deze 'onjuistheid' inhoudelijk 
informeren. 

Hoewel door ambtenaren van de gemeente en het dagelijks bestuur van stadsdeel West is 
aangegeven dat bewoning van de zich in de binnentuin bevindende tafeltennishal conform het 
ontwerpbestemmingsplan niet mogelijk is, zijn wij door deze voorgenomen aanpassing in het 
ontwerpbestemmingsplan hier nu niet meer zeker van. Met de aanpassing naar gemengd 3 wordt de 
mogelijkheid geboden om op termijn toch woningen en of bedrijfsactiviteiten te realiseren in de 
binnentuin. 

Weigering van de omgevingsvergunning 
Op 24 mei jongstleden is omgevingsvergunning voor het realiseren van drie woningen aan de 
Schoolstraat 2 en drie woningen in de tafeltennishal in de binnentuin door het college van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam geweigerd4, met voor wat betreft de woningen in de 
binnentuin de volgende reden: 

Het bestemmingsplan geeft aan: "het gebruik zoals dit plaatsvindt in het aangrenzende op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw". Het hoofdgebouw is het gebouw gelegen aan de Schoolstraat en op de  
begone  grond is wonen toegestaan, wat inhoudt dat wonen voor de gehele bestaande bebouwing van het 
binnenterrein is toegestaan. Uit het bestemmingsplan valt duidelijk te lezen dat het gebruik een relatie moet 
hebben met het aangrenzende hoofdgebouw. Door in de binnentuin drie zelfstandige woningen te realiseren, 
vervalt de relatie met het aangrenzende hoofdgebouw en wordt het pand een op zichzelf staand hoofdgebouw, 
hetgeen in strijd is met de gebruiksdoeleinden van het bestemmingsplan. 

1  Het planidentificatienummer  (ID)  is NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01 
2  Zie bijlage 1, ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 
3  Zie bijlage 2, bestemmingsplan Oud West 2007 
'Brief Gemeente Amsterdam West, kenmerk 3284095 
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In aanloop naar de weigering van de omgevingsvergunning is mevrouw Ulichki met drie ambtenaren 
op bezoek geweest bij verschillende bewoners aan de binnentuin. Eveneens zijn enkele 
stadscommissieleden wezen kijken. Zij hebben allen kunnen constateren dat aanpassing van de 
bestaande bebouwing en bewoning daarvan een enorme impact heeft voor de omwonenden. En het is 
dus ook terecht dat de vergunning is geweigerd. Graag zet ik voor u nog even de argumentatie tegen 
de verlening van de omgevingsvergunning nog even op een rij, mede omdat deze argumenten ook 
van toepassing zijn op de aanpassing van de bestemming van de binnentuin. 

Argumentatie tegen aanpassing bestemmingsplan 
1. Het bestreden bouwplan betreft onder meer het realiseren van woningen in de huidige 
tafeltennishal gesitueerd in de binnentuinen van de Saxenburgerstraat, Saxenburgerdwarsstraat, 
Overtoom en Schoolstraat (hierna tezamen aangeduid met: 'Blok') en een kantoorpand gelegen aan 
Schoolstraat 2 te Amsterdam. 

2. Met de aanpassing zou in een voormalige fabriekshal -sinds jaar en dag met bestemming Tuinen en 
Erven- en in een kantoorpand, zes volledig nieuwe woningen en een geheel nieuw gebruik van de 
bestaande bebouwing gerealiseerd worden. Zulks met een ontoelaatbare inbreuk op het ongestoord 
woongenot van de huidige bewoners van het Blok en met een grote impact op het goede 
woon- en leefklimaat van de omwonenden. Wij kunnen ons dan ook in het geheel niet vinden in het 
bestreden bouwplan én de aanpassing van het bestemmingsplan. 

3. De bebouwing van de binnentuin in het Blok is nooit gebouwd-, bestemd- of gebruikt voor bewoning 
en het gebouwde is hier gelet op de situering ten opzichte van de belendende panden (grotendeels 
wel in gebruik als woning) en de vreemde bouwconstructie (fabriekshal) ook geheel en ten enen  male  
ongeschikt voor. 

Verstrekte informatie onjuist 
4. Schoolstraat 2 is nooit bewoond geweest en heeft altijd een kantoorfunctie gehad, zo leert een 
raadpleging van het kadaster ons. Het heeft tijdenlang leeggestaan en is gebruikt voor opslag. 
Momenteel verblijven In het pand aan de Schoolstraat 2 sinds kort en uitsluitend op de hoger gelegen 
verdiepingen, af en aan enkele personen die de wacht houden en fungeren als anti-kraak wachten. Zij 
hebben op de Schoolstraat 2 geen vaste woon- of verblijfplaats en zij zijn op dit adres bijvoorbeeld 
ook niet ingeschreven. Ook de bebouwing in de binnentuin van het Blok wordt in het geheel niet 
bewoond. 

5. De bebouwing in de binnentuin van het Blok is peen onderdeel van het pand aan de Schoolstraat 2 
en is dit ook nooit geweest. De bebouwing hoort ook niet bij elkaar. De enige connectie tussen het 
pand aan de Schoolstraat 2 en de bebouwing in de binnentuin betreft de ontsluiting van tafeltennishal 
in de binnentuin van het Blok. Het pand aan de Schoolstraat 2 wordt gebruikt als toegangspoort tot de 
bebouwing in de binnentuin daarachter. Om bij de binnentuin te komen, moet men op straatniveau (op 
de begane grond) onder de bebouwing van het pand aan de Schoolstraat 2 door. In die zin is het dus 
ook onjuist om het pand Schoolstraat 2, de 'illegale' onderdoorgang (zie punt 6) én de tafeltennishal 
de bestemming Gemengd 3 te geven. 

6. Er is -overigens zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning- tussen het pand aan de 
Schoolstraat 2 en de bebouwing in de binnentuin een soort overdekt gangetje gemaakt5. Dit maakt 
evenwel niet dat de panden daardoor als één gebouw kunnen worden beschouwd, laat staan als één 
'hoofdgebouw'. Het is hiermee dan dus ook onterecht om de bestemming van Schoolstraat 2 een-op-
een door te trekken naar de bebouwing in de binnentuin. 

Strijd met bestemmingsplan 
7. Op grond van het vigerende bestemmingsplan 'Oud-West' geldt ter plaatse op bouwperceel 
Schoolstraat 2 de bestemming Wonen' (in bijlage 1, rood omlijnd) en op de bebouwing binnentuin de 

5  Zie bijlage 3: foto's onderdoorgang tussen Schoolstraat 2 en bebouwing binnentuin Blok 
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bestemming 'Tuinen en Erven'. Er geldt tevens een aanduiding bebouwing op tuinen en erven' (zie 
bijlage 1, grijs gearceerd, groen omlijnd). Gronden met de bestemming Tuinen en erven' zijn bestemd 
voor de aanleg en instandhouding van tuinen en erven. Daarnaast geldt dat de aangewezen 
bebouwing op Tuinen en Erven' gebruikt kan worden conform het gebruik zoals dit plaatsvindt in het 
aangrenzende op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

8. Zoals hiervoor reeds aangegeven, betreft de bebouwing in de binnentuin niet het hoofdgebouw van 
de Schoolstraat 2. Dit wordt bevestigd door de planregels. 

9. Indien en voor zover het pand aan de Schoolstraat 2 toch als hoofdgebouw zou worden 
aangemerkt, wat hier nadrukkelijk bestreden wordt, dan nog kan de bebouwing in de binnentuin niet 
worden aangemerkt als 'aangrenzend aan het hoofdgebouw' of 'op hetzelfde bouwperceel gelegen' 
als de Schoolstraat 2. Zoals reeds uiteengezet: de enige connectie tussen het pand aan de 
Schoolstraat 2 en de bebouwing in de binnentuin is de ontsluiting. Reeds hierom kan de bebouwing in 
de binnentuin niet het gebruik van de Schoolstraat 2 volgen. Er mag aldaar dan ook niet worden 
gewoond en om die reden kan en mag het bestemmingsplan dus niet op deze manier worden 
aangepast. 

10. Zo er al sprake is van een hoofdgebouw op het perceel, dan is dit de hal (met bestemming tuinen 
en erven) en zeer beslist niet het pand op Schoolstraat 2. De hal heeft het gebruik en functie van het 
pand altijd bepaalt; fabriekshal, drukkerij, tafeltennisvereniging. Wonen zeer beslist niet. 
De hal is qua grondoppervlakte ruim 15 keer zo groot als het pand aan de Schoolstraat 2. 
Als we de zaak omdraaien en stellen dat Schoolstraat 2 het hoofdgebouw is (wat wij bestrijden), dan 
zou de hal het bijgebouw zijn. Het is evident dat de 'grote' hal die er sinds de 19e eeuw staat nooit de 
veel kleinere bijgebouw van het pand Schoolstraat 2 kan zijn dat in de jaren 60 van de 20e eeuw is 
gebouwd. 

11. Daarenboven haalt uw gemeente in correspondentie met bewoners het toegevoegde artikel 9 lid 8 
uit het vigerende paraplubestemmingsplan West aan. Dit betreft een zogenaamde specifieke 
gebruiksregel, die bepaalt: 
"De tuin als bedoeld in lid I volgt het gebruik van de eerste bouwlaag in de direct aangrenzende 
hoofdbebouwing." 
Hierboven werd al opgemerkt dat van aangrenzende bebouwing geen sprake is en de toegevoegde 
specifieke gebruiksregel maakt nog eens duidelijk dat 'aangrenzend', hier ook zeer nauw dient te 
worden opgevat, immers toegevoegd lid 8 van artikel 9 stelt dat er sprake moet zijn van een direct 
aan-grenzen aan de hoofdbebouwing. In het onderhavige geval, zo hebben we reeds vastgesteld, is 
hiervan geen sprake nu er slechts een overdekt gangetje is tussen Schoolstraat 2 en de bebouwing 
van de binnentuin. De beide bouwwerken delen geen muren en liggen niet tegen elkaar aan. 

12. Voorts gaf de gemeente desgevraagd aan dat het bij de toetsing van de aanvraag is uitgegaan 
van onder meer artikel 9 lid 1 onder b uit het Bestemmingsplan Oud West. In dit artikel 9 lid 1 onder b 
is bepaald dat: 
"De gronden op de plankaart aangewezen voor Tuinen en Even' (7) zijn bestemd voor. de 
'bebouwing op Tuinen en Erven' het gebruik zoals dit plaatsvindt in het aangrenzende op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw" 

13. Er staat nadrukkelijk niet dat de bestemming van de bebouwing op Tuinen en Erven de 
bestemming van het hoofdgebouw kunnen volgen maar er staat dat de bebouwing op Tuinen of Erven 
het gebruik zoals dit plaatsvindt kunnen volgen. Schoolstraat 2 is niet in gebruik als woning en ook 
nooit geweest zoals hierboven al is vast komen te staan en dus kan ook daarom niet de bestemming 
van de bebouwing in de tuin 'wonen' worden. 

14. Ook geeft het gebruik van het woord kunnen aan dat het hier gaat om een mogelijkheid om af te 
wijken van de hoofdregel 'geen bewoning van tuinen'. Het is dus geen dwingendrechtelijke bepaling 
en de gemeente hoeft hier niet af te wijken. De gemeente heeft hier een eigen afweging te maken. 
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Voor een afwijken van de hoofdregel moet dan een objectiveerbaar belang zijn dat de gemeente dient 
met de toepassing ervan. 

15. Welke belangen beoogt de gemeente eigenlijk met haar beleid te dienen? Zijn dit de belangen van 
de markt c.q. projectontwikkelaars of zijn dit de belangen van haar bewoners? In onderhavig geval 
zou er sprake moeten zijn van een overwegende, gerechtvaardigde reden waarom van de hoofdregel 
zou moeten worden afgeweken, een aanpassing in het bestemmingsplan is ten gunste van de markt 
c.q. projectontwikkelaars en ten nadele van de omwonenden. 

16. Deze objectiveerbare grond om af te wijken bestaat niet in het onderhavige geval. De gemeente 
heeft eerstens de belangen van zijn inwoners (zoals hun ongestoord woongenot, bescherming van de 
privacy, rust, groen, gerechtvaardigd vertrouwen) te beschermen en kan dan ook niet anders dan tot 
de conclusie komen dat het bestemmingsplan ongewijzigd moet blijven. 

17. Daarnaast geldt nog het volgende. Uit de toelichting op het bestemmingsplan 'Oud-West' blijkt dat 
de gemeente juist de rust in de binnentuinen wil bewaren. Kortheidshalve wordt verwezen naar 
paragraaf 4.3.5 van de toelichting. Tuinen moeten worden gebruikt als tuinen. Groen moet zoveel 
mogelijk behouden blijven. Slechts in uitzonderingsgevallen mag de binnentuin worden gebruikt voor 
de doeleinden van het pand waar het bij hoort. Door de bestemming te wijzigen naar Gemengd 3 gaat 
de gemeente volledig voorbij aan dit uitgangspunt. 

Aantasting woon- en leefklimaat 
18. De bebouwing in de binnentuin is omsloten door woonhuizen en kleine tuinen. Op het moment dat 
de bestemming naar Gemengd 3 wijzigt, ontstaat er een totaal nieuwe situatie. Waar de tuinen thans 
grenzen aan een voormalige tafeltennishal die slechts af en toe gebruikt werd voor recreërende 
bezoekers, ontstaat de mogelijkheid om bedrijfs- en of woonruimtes te creëren met  (semi-)  
permanente gebruikers en bewoners. Dit heeft ernstige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van 
de huidige bewoners. 

19. Waar de huidige tafeltennis een gesloten bouwwerk betreft, zullen bedrijfs- en woonruimtes zijn 
voorzien van ramen en balkons welke pal op de erfgrenzen zijn gesitueerd. De nieuwe 
gebruikers/bewoners zullen dan ook direct uitzicht in de zitkamers en keukens van tegenovergelegen 
huizen, op de omliggende tuinen en woonhuizen hebben. Dit brengt een inbreuk op de privacy met 
zich mee. Daarnaast zullen woningen op die plek zorgen voor extra geluidhinder, nu ook nog eens 
aan de achterkant. Nieuwe bedrijfsactiviteiten of woningen erbij zal bovendien zorgen voor een 
toename van de het aantal auto's in de buurt. 

20. Uit de Toelichting op de Planbeschrijving - bestemmingsplan Oud-West uit 2007 (`Toelichting') 
voor het huidige vigerende bestemmingsplan, is goed de bedoeling van de planwetgever te halen. 
Deze is zoals u ook zult vaststellen; niet te rijmen met het omturnen van een oude fabriekshal in een 
binnentuin in een druk stadsdeel tot woningen of bedrijfsruimte die afbreuk doen aan de privacy, het 
ongestoorde woongenot en de rust van de huidige en de toekomstige bewoners 

21. Op pagina 60 uit de Toelichting staat onder het kopje Woonbuurten' het volgende: 
"Om de kwaliteit op de binnenterreinen in de woongebieden te behouden of te verbeteren wordt hier in 
principe geen nieuwe bebouwing toegestaan (met uitzondering van de Bellamybuurt). Daarom kunnen 
op de binnenterreinen alleen nog vergunningvrije bouwwerken worden opgericht. Voor alle gebouwen 
in binnentuinen geldt dat deze groene daken moeten krijgen." 
De binnenterreinen worden gevormd door tuinen en erven. Deze mogen in gebruik zijn voor 
tuindoeleinden ten behoeve van de woonfunctie. Echter zal alleen in uitzonderingsgevallen toegelaten 
worden dat de binnenterreinen gebruikt worden voor de doeleinden van het pand waar ze bij horen. 
Dit om de kwaliteit van de binnenterreinen te behouden en omdat de binnenterreinen een belangrijke 
rol spelen voor het woongenot van de (meestal) op verdieping gesitueerde woningen." 
Door het bebouwde deel van de binnentuin van het Blok de bestemming Gemengd 3 te geven wordt 
volledig aan bovenstaande uitgangspunt voorbij gegaan. 
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22. Voorts vermeldt bovenstaande uitsnede uit pagina zestig van de Toelichting dat er sprake moet 
zijn van een uitzonderingsgeval wil het toelaatbaar zijn dat binnenterreinen de doeleinden van het 
pand volgen waar ze bij horen. Hieruit is op te maken dat de Planwetgever nooit de bedoeling heeft 
gehad om tuinen (en de bebouwing van tuinen) om te vormen tot woningen, behoudens 
uitzonderingsgevallen. 

Conclusie 
Gelet op al het vorenstaande dient u de aanpassing in het bestemmingsplan naar Gemengd 3 terug te 
draaien en de huidige status  quo  te handhaven, namelijk bestemming Tuinen en erven. Wij verzoeken 
u dringend het definitieve bestemmingsplan niet conform het voorliggende ontwerp vast te stellen. 

Desgewenst lichten wij een en ander graag nog nader mondeling aan u toe. 

vriendelijke groet, 

 



Bijlage 1: Uitsnede kaart Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

Het is moeilijk zichtbaar op de uitsnede maar het lichtroze aaneengesloten deel in de binnentuin heeft 
als bestemming GD-3 (Gemengd 3) met volgende bestemmingsomschrijving6: 

Artikel 6 Gemengd - 3 
6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
b. publieksgerichte zakelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
c. kantoor in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
d. maatschappelijke voorzieningen in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain, met uitzondering van 

geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen; 
e. geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen uitsluitend waar deze ten tijde van de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd; 
f. bedrijf in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
g. woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf 

aan huis op de tweede en hoger gelegen (bijzondere) bouwlagen; 
h. woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf 

aan huis in de eerste bouwlaag, waar deze ten tijde van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd; 

6  Bijlage 2a Planregels, toelichting en bijlage bij regels' 
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alsmede voor 
i. detailhandel, niet zijnde een supermarkt, inclusief bijbehorende ondergeschikte horeca in de 

eerste bouwlaag, kelder en souterrain uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
'detailhandel'; 

j. horeca van categorie 1 en horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
'horeca van categorie 1 in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

k. horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
'horeca van categorie 3' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

I. 	horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca van categorie 4' in 
de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

m. sportschoollfitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding "sportschool" in de eerste 
bouwlaag, kelder en souterrain; 

n. woningen gelegen achter een functie zoals genoemd in artikel 4.1 onder a. t/m e. in de eerste 
bouwlaag uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd 4'; 

o. sportschool/fitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd 
3' in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en souterrain; 

p. onder a. t/m f. genoemde functies in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en souterrain 
uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd 6'; 

q. gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder, het souterrain en de eerste bouwlaag met inbegrip 
van bijbehorende technische ruimten, bergingen, in- en uitritten, toegangsvoorzieningen en 
uitwegen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'; 

met bijbehorende 
r. bergingen en andere nevenruimten; 
s. tuinen en erven; 
t. groenvoorzieningen; 
u. verkeersareaal; 
v. nutsvoorzieningen; 
w. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 
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Foto genomen vanaf ingang Schoolstraat 2 

Foto genomen vanaf bebouwing Blok 

Bijlage 3 Foto's onderdoorgang tussen Schoolstraat 2 en bebouwing binnentuin Blok 
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Labré 
advocaten 

AANGETEKEND 
De gemeenteraad van Amsterdam. 
Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

Tevens per fax: 020-5522402 

Gemeente 
ic Amsterdam 

13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam : 12 juni 2018 
Onze referentie: 7775 
Uw referentie : Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
Inzake : GPS Vastgoed BV! Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018  
E-mail ramon.ridder@labre.n1 

DIT SCHRIJVEN BEVAT VERTROUWELIJKE BEDRIJFSGEGEVENS, DIE NIET ZONDER 
TOESTEMMING VAN CLIENTE MET DERDEN MOGEN WORDEN GEDEELD  

Geachte heer, mevrouw, 

1. Namens mijn cliënte de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `GPS 
Vastgoed B.V.', gevestigd en kantoorhoudend aan de Aldengoor 2 te Amsterdam en in 
de onderhavige kwestie woonplaats kiezend aan mijn kantoor, dien ik hierbij tijdig bij uw 
raad haar zienswijze in, welke zienswijze is gericht tegen het 'Ontwerp bestemmingsplan 
Oud-West 2018' (hierna mede: het Ontwerp). Een recent uittreksel van cliënte uit het 
handelsregister gaat hierbij als bijlage 1. 

Algemeen 

> Eigendomssituatie en gebruik Perceel 

2. Bij schriftelijke koopovereenkomst d.d. 25 april 2017 heeft cliënte gekocht het perceel 
met opstallen, plaatselijk bekend als Schoolstraat 2 te Amsterdam, kadastraal bekend 
als Amsterdam U 8624, hierna te noemen "het Perceel". Een bovenaanzicht van het 
Perceel is hieronder ingevoegd als afbeelding 1. Kopie van voornoemde 
koopovereenkomst wordt (omwege van daarin opgenomen vertrouwelijke informatie) 
gedeeltelijk aan u verstrekt (bijlage 2).  Het Perceel ligt in het voorziene plangebied van 
het 'Ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018'. 

BEZOEKADRES: 

GEBOUW "DE LAIRESSE" 

DE LAIRESSESTRAAT 18o 

l075" HM AMSTERDAM 

T+31(o)20 jo2o3o 

F +35(020 302o31  

POSTADRES: 

POSTBUS 7Ç727 

1070 AS AMSTERDAM 

INFO CVLABRE.NL  

WWW.LABRE.NL  

KvK  NR. 3437s394 

MEMBER OF WARWICK LEGAL NETWORK 

AN INTLR NATIONAL ASSOCIATION 

OF INDEPEN DENT LAW FIRMS 

WWW.WARWICK LFGAL.COM  

arents002
Getypte tekst
104



Afbeelding 1: perceel Schoolstraat 2 (bron:  BAG)  
Aco, 

o'Je" 

> Herontwikkeling Perceel 

3. De opstallen op het Perceel verkeren in verouderde staat. Cliënte is momenteel bezig 
het Perceel te herontwikkelen tot woningen. Binnen Amsterdam bestaat een grote 
behoefte aan meer woningen. Het project bevindt zich thans in de fase van planvorming 
en vergunningaanvragen. Voor het project is reeds een omgevingsvergunning 
aangevraagd met olo-nr: 3284095. 

4. Ter plaatse vigeren thans het bestemmingsplan "Oud-West 2005" en het 
"Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 1" uit 2012 (hierna: "het 
Paraplubestemmingsplan"). Ingevolge het bestemmingsplan Oud-West 2005 gelden op 
het Perceel twee bestemmingen, enerzijds "WG1" (Woongebied 1) en anderzijds 
"Tuinen en Erven". 

5. Op de gronden met de bestemming "WG1" bevindt zich bebouwing, bestaande uit twee 
bouwlagen met een plat dak. De begane grondverdieping van deze bebouwing is in 
gebruik bij `Tafeltennisvereniging Amsterdam 78'. De eerste verdieping van deze 
bebouwing wordt als woonruimte gebruikt. 

6. Op de gronden met de bestemming "Tuinen en Erven" bevindt zich bebouwing, 
bestaande uit twee bouwlagen met een kap. Deze bebouwing is eveneens in gebruik bij 
Tafeltennisvereniging Amsterdam 78'. Deze bebouwing wordt hierna mede aangeduid 
als de 'bebouwing op het binnenterrein'. 

7. Op de gronden met de bestemming Tuinen en Erven' bevindt zich tevens een soort 
tussenlid, bestaande uit één bouwlaag, die een verbinding vormt tussen de tweelaagse 
bebouwing aan de straatzijde en de tweelaagse bebouwing op het binnenterrein. Ook 
deze ruimte is in gebruik bij Tafeltennisvereniging Amsterdam 78'. 

8. Het Ontwerp voorziet ten aanzien van het Perceel in een aantal wijzigingen ten opzichte 
van het huidige bestemmingsplan Oud-West 2005. Voor het Perceel betreffen deze 
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wijzigingen een planologische verslechtering ten opzichte van het huidige 
bestemmingsplan. Cliënte kan zich daar niet mee verenigen, hetgeen in het navolgende 
zal worden toegelicht. 

> Woonfunctie op de begane grond aan straatzijde 

9. Ingevolge artikel 5 lid 1 onder a van het bestemmingsplan Oud-West 2005 zijn de 
begane grondverdieping en het souterrain, alsmede de hoger gelegen bouwlagen, 
bestemd voor wonen, al dan niet inclusief bedrijfsmatige en beroepsmatige activiteiten. 
Ingevolge artikel XIV, onder G van het Paraplubestemmingsplan", is aan artikel 9 van 
het bestemmingsplan Oud-West 2005, aan de bestemming Tuinen en Erven als lid 8 
toegevoegd dat de tuin het gebruik van de eerste bouwlaag in de direct aangrenzende 
hoofdbebouwing volgt. Ingevolge deze bepaling zijn dus ook de gronden met de 
bestemming Tuinen en Erven' bestemd voor wonen. 

10. Ingevolge artikel 6.1, onder g, van het Ontwerp, zijn de voor "Gemengd-3" bestemde 
gronden bestemd voor woningen, inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije 
beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis, op de tweede en hoger gelegen 
(bijzondere) bouwlagen. Ingevolge artikel 6.1, onder h, van het Ontwerp, zijn de voor 
"Gemengd-3" bestemde gronden bestemd voor woningen, inclusief ruimten ten behoeve 
van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis in de eerste 
bouwlaag, waar deze ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
rechtmatig zijn gerealiseerd. 

11. Zoals vermeld wenst cliënte op het Perceel meerdere woningen te ontwikkelen, onder 
andere in de eerste bouwlaag. Momenteel bevindt zich op de begane grondverdieping 
geen woonruimte, maar een ruimte die wordt gebruikt door een tafeltennisvereniging. 
Gelet op dit gebruik, brengt artikel 6.1, onder h, van het Ontwerp brengt met zich dat in 
de eerste bouwlaag van het perceel geen woonruimte zal zijn toegestaan. Cliënte 
signaleert op dit punt een planologische verslechtering, omdat ingevolge artikel 5 lid 1 
onder a van het huidige bestemmingsplan Oud-West 2005 juncto art. XIV onder G van 
het Paraplubestemmingsplan wonen op de begane grond is toegestaan. Het Ontwerp 
voorziet met andere woorden in het wegbestemmen van de woonfunctie in de eerste 
bouwlaag van het Perceel. Zoals gezegd kan cliënte zich daar niet mee verenigen. 

12. Een van de doelstellingen achter de Gemengd-3 bestemming is, aldus de 
plantoelichting, om niet-woonfuncties in de plint toe te staan en te borgen, voor zover het 
gaat om: 

1. middelgrote bedrijfspanden (denk aan garagebedrijven/opslagloodsen); 
2. hoekpanden; 
3. (aaneengesloten) cluster van economische / niet-woonfuncties langs straat/-wand; 
4. langs een plein. 
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13. Het komt cliënte voor dat zich bij het Perceel niet één van deze vier situaties voordoet, 
zodat niet valt in te zien waarom aan het Perceel de bestemming Gemengd-3 is 
toegekend. Cliënte brengt graag nogmaals onder uw aandacht dat de gewenste 
realisatie van woningen, waaronder de begane grond, gezien de woningschaarste in de 
stad, als een wenselijke ontwikkeling moet worden beschouwd. Het huidige gebruik en 
de inrichting van de eerste bouwlaag ten behoeve van een tafeltennisvereniging, welke 
vereniging bovendien elders haar onderkomen zal gaan vinden, verdienen geen 
bijzondere ruimtelijke bescherming. De Schoolstraat is ook hoofdzakelijk een 
woonstraat. Functiemenging vindt reeds voldoende plaats aan de zeer nabij gelegen 
Overtoom. Ook om die reden bestaan geen ruimtelijke bezwaren om aan de eerste 
bouwlaag van het Perceel een woonbestemming toe te kennen. 

> Bouwhoogte bebouwing aan straatzijde 

14. Ingevolge artikel 5 van het bestemmingsplan Oud-West 2005, gelezen in samenhang 
met de plankaart, bedraagt het aantal bovengrondse bouwlagen voor de bebouwing op 
de gronden met de bestemming "WG1" maximaal drie bouwlagen (dus exclusief 
kapverdieping en kelder) met dien verstande, dat de maximale hoogte van de begane 
grond (eerste bouwlaag) 4 meter en de maximale hoogte van de overige bouwlagen 3 
meter bedraagt. Thans is op de gronden met de bestemming "WG1"derhalve bebouwing 
bestaande uit drie bouwlagen toegestaan. 

15. Ingevolge artikel 6.2.2, onder b en c, van het Ontwerp is de maximum bouwhoogte en 
goothoogte op het Perceel de bouw- en goothoogte zoals die is gerealiseerd of kan 
worden gerealiseerd op grond van een omgevingsvergunning ten tijde van de 
inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, dan wel, ter zake de bouwhoogte, in geval 
een oorspronkelijk bouwwerk geamoveerd is, de in het voorgaande bestemmingsplan 
rechtens toegestane bouwhoogte. De huidige (vergunde) bouw- en goothoogte op het 
Perceel gaat uit van een gebouw van twee bouwlagen. Het Ontwerp voorziet dus ten 
aanzien van de bebouwing aan de straatzijde in een lagere toegestane bouwhoogte dan 
het bestemmingsplan Oud-West 2005, welk plan zoals hiervoor vermeld op gronden met 
de bestemming "WG1" drie bouwlagen toestaat. 

16. Cliënte kan niet instemmen met deze door u voorgenomen verlaging van het aantal 
bouwlagen. In de bekendmaking van het Ontwerp in de Staatscourant van 2 mei 2018, 
alsmede in de plantoelichting, is onder meer vermeld dat het Ontwerp conserverend van 
aard is en dat het vigerende bestemmingsplan Oud-West 2005 de basis vormt van het 
Ontwerp. De voorgenomen verlaging van de maximale bouwhoogte valt daarmee niet te 
rijmen, omdat het bestemmingsplan Oud-West 2005 juist een hogere bebouwing 
toestaat. 

17. In dit verband is misschien nog wel belangrijker dat voornoemde voorgenomen verlaging 
van de bouwhoogte ruimtelijk en esthetisch gezien volstrekt onwenselijk moet worden 
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geacht. Het thans uit twee bouwlagen bestaande pand valt qua bouwhoogte sterk uit de 
toon bij de aangrenzende hogere bebouwing in de Schoolstraat, die uit drie bouwlagen 
met een kapverdieping bestaat. Een foto waaruit dit blijkt treft u aan als bijlage 3.  Daar 
komt nog bij dat de beperkte huidige feitelijk bouwhoogte afbreuk doet aan de (vrij) 
recente renovatie van de even zijde van de Schoolstraat door woningcorporatie Eigen 
Haard. Dit betreffen de woningen die direct naast het Perceel zijn gelegen. 

18. Ruimtelijk wenselijker is om de gevelwand in de Schoolstraat ter plaatse van 
Schoolstraat 2 te continueren met een gebouw van drie bouwlagen in plaats van de 
bestaande twee bouwlagen. Het reeds door cliënte ingediende bouwplan is daar ook op 
ingericht. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft op 7 mei 2018 aan de architect van 
cliënte laten weten dat het ingediende schetsvoorstel voor een voorgevel, bestaande uit 
drie bouwlagen een kap, kansrijk wordt geacht. Kopie van deze correspondentie met 
schetsvoorstel gaat hierbij als bijlage 4.  Op basis van dit schetsvoorstel zult u kunnen 
concluderen dat een bouwhoogte die zich beperkt tot de feitelijk bestaande situatie van 
twee bouwlagen ter plaatse niet passend is. 

19. Gelet op het voorgaande is cliënte van opvatting dat het Ontwerp niet in 
overeenstemming is met de artikelen 3:2, 3:4 lid 2 en 3:46 van Awb noch met een goede 
goede ruimtelijke ordening als bedoeld in art. 3.1 Wro, voor zover het Ontwerp voorziet 
in (slechts) het toestaan van de feitelijk bestaande bouwhoogte van twee bouwlagen in 
plaats van de huidige drie bouwlagen. 

Verzoek 

20. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens GPS Vastgoed B.V.: 

> Deze zienswijze gegrond te verklaren; 
> In afwijking van artikel 6.1, onder h, van het Ontwerp, in het bestemmingsplan Oud-

West 2018 (ook) ten behoeve van de eerste bouwlaag van het perceel Schoolstraat 2 
een gebruiks- en bouwmogelijkheid voor woningen op te nemen; 

> In afwijking van artikel 6.2.2 onder b en c, van het Ontwerp, in het bestemmingsplan 
Oud-West aan het perceel Schoolstraat 2 ter zake van de bebouwing aan de 
straatzijde een maximale bouwhoogte van ten minste drie bouwlagen (dus exclusief 
kap en kelder) toe te kennen. 

21. ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag ontvang ik een 
ontvangstbevestiging van deze zienswijze. 

Hoogachtend, 

R. Ridder 
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1-6-2018 https://www.lwk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBVVVVW06@?BUTT=510013490000&kvknummer=510013490000&Product=inzien+...  

Inzien uittreksel - GPS Vastgoed B.V. 
(51001349) 
Kamer van Koophandel, 07 juni 2018 - 14:57 

KvK-nummer 51001349 

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar 
voor in artikel 51 Handelsregisterbesluit genoemde organisaties. 

Rechtspersoon 
RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zetel 
Eerste inschrijving 
handelsregister 
Datum akte van oprichting 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 
Deponering jaarstuk 

Onderneming 
Handelsnaam 
Startdatum onderneming 
Activiteiten 

Werkzame personen 

Vestiging 
Vestigingsnummer 
Handelsnaam 
Bezoekadres 
Datum vestiging 
Deze rechtspersoon drijft 
de vestiging sinds 
Activiteiten 

Werkzame personen 

Enig aandeelhouder 
Naam 
Bezoekadres 
Ingeschreven onder KvK-
nummer 
Enig aandeelhouder sedert  

823036315 
Besloten Vennootschap 
GPS Vastgoed B.V. 
Amsterdam 
12-01-2011 

03-01-2011 
EUR 18.000,00 
EUR 18.000,00 
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 12-09-2017. 

GPS Vastgoed B.V. 
07-10-2010 
SBI-code: 6831 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van 
onroerend goed 
SBI-code: 6810 - Handel in eigen onroerend goed 
SBI-code: 6832 - Beheer van onroerend goed 
0 

000000310832  
GPS Vastgoed B.V. 
Aldengoor 2, 1083AK Amsterdam 
07-10-2010 
03-01-2011 (datum registratie: 12-01-2011) 

SBI-code: 6831 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van 
onroerend goed 
SBI-code: 6810 - Handel in eigen onroerend goed 
SBI-code: 6832 - Beheer van onroerend goed 
Het verkrijgen, bezwaren, beheren, (ver-)huren, exploiteren, 
financieren en vervreemden van (on)roerende zaken, 
registergoederen en vermogenswaarden 
0 

Stichting Administratiekantoor GPS Vastgoed 
Aldengoor 2, 1083AK Amsterdam 
51869152  

24-11-2011 (datum registratie: 20-12-2011) 

https://www.kyk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBVVWW06@?BUTT=510013490000&kvknummer=510013490000&product=inzien+uittreksel  



7-6-2018 https://www.lwk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBVVWW06@?BUTT=510013490000&kvknummer=510013490000&product=Inzien+...  

Bestuurder 
Naam Sanders, Stefan Jelle 
Geboortedatum en -plaats 28-02-1975, Amersfoort 
Adres Aldengoor 2, 1083AK Amsterdam 
Datum in functie 03-01-2011 (datum registratie: 12-01-2011) 
Titel Directeur 
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd 

Gegevens zijn vervaardigd op 07-06-2018 om 14.57 uur. 

https://www.kyk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBVVWW06@?BUTT=510013490000&kvknummer=510013490000&product=inzien+uittreksel  





Referentienummer :2017.0485.01\BB\MKE 

Makelaar Verkoper: Van den Bosch Bedrijfsmakelaars (d  hr.  W. Timmer) 

Tel.: 020-3052929 / 06-21146391  

E-mail:  wessel@pvdbosch.n1  

Makelaar Koper:  DRS  Makelaars  (dhr. T.G.M. van der  Heijden)  

Tel.: 020-6405252 / 06-53999955 

E-mail: thomas.van.der.heijden@drs.eu,  mike.vangeen@drs.eu  

KOOPCONTRACT SCHOOLSTRAAT 2 TE AMSTERDAM 

De ondergetekenden: 

1. a. Robert Johan van den Belt,  wonende te 1061  SW  A.rnsterdam, Jan Mankesstraat 16, 

geboren te Rijssen op? mei 1978, ongehuwd en geen geregistreerd partner; 

b. 'Kees Diamant,  wonende te 1461  GB  Zuidoostbeemster, gemeente Beemster, 

Zuiderweg 25, geboren te Amsterdam op 15 februari 1956, gehuwd; 

te dezen handelend in hun hoedanigheid van gezamenlijkvertegenwoordigingsbevoegd 

bestuurders van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1054  ND  Amsterdam, 

Schoolstraat 2) gevestigde stichting StreniffikAmitikdrralietingeschreven  in het 
`,"~4,1,4 

handelsregister van van de Kamer van Koophandel onder nurnmer 41204823; 

Stichting Amsterdam '78, voornoemd, hierna te noemen: iger1; 

2. Stefan Jelle Sanders,  wonende te 1083  AK  Amsterdam, Aldengoor 2, geboren te 

Amersfoort op 28 februari 1975, ongehuwd en geen geregistreerd partner, te dezen 

handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder 

van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1083  AK  Amsterdam, Aldengoor 2) 

gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidaRSIMAYEb  

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

Buma I Algera notariaat 
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51001349; 

GPS vastgoed B.V., voornoemd, hierna te noemen: 

tel..  

e-mail  

komen overeen: 

Verkoper verkoopt aan Koper, die van Verkoper Koopt: 

de werkplaats met kantoor, bergruimte, magazijn, onder- en bijbehorende grond, plaatselijk 

bekend te 1054 1(0 Amsterdam als Schoolstraat 2, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, 

sectie U nummer 8624, groot vier are en vijftig centiare; 

hierna te noemen: 'Verkochte', welk gebouw is aangewezen als beschermd monument in de 

zin van de Gemeentewet. 

De koopprijs bedraagt voor het Verkochte: 

DEFINITIES 

In dit koopcontract wordt verstaan onder: 

1. 'Koop': - 

de in dit koopcontract neergelegde overeenkomst van koop; 

2. 'Kwaliteitsrekening': 

de in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name 

van de hierna onder 5. te noemen notaris dan wel de nnaatschap of vennootschap waarin 

hij met meer notarissen samenwerkt, welke rekeningvvordt aangehouden bij de 

Rabobank onder nummer NL 02 RABO 015.44.20.042 (BIC: RABONL21.1) ten name van  

Bum@  I Algera Notariaat B.V. inzake derdengelden; 

3. leveringsakte': 

de voor de levering vereiste akte, te verlijden ten overstaan van de hierna onder 5. te 

Burna J  Algera notariaat 
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Verkoper en Koper geven de Notaris hierbij volmacht om in geval de Koop wordt 

ontbonden of door de inwerkingtreding van een ontbindende voorwaarde eindigt, de 

doorhaji.pgle;bewerkstelligen van de inschrijving van de Koop in de openbare registers. 

6. Door zijn rped,er,ondertekening van dit koopcontract verklaart de Notaris de uit de Koop 

voor hem voortvloeiende verplichtingen op zich te nemen en de aan hem verstrekte 

volmachten en bevoegdheden aan te nemen. 

Ondertekend te Amsterdam op 25 april 2017 

Verkoper: .Koper:  Notaris: 

Verklaring Notaris  

De ondergetekende, mr. Albert Buma, notaris te Amsterdam, verklaart dat de leden 1, 2 en 5 

van artikel 7:3 Burgerlijk Wetboek niet aan de inschrijving van de Koop in de openbare 

registers in de weg staan. 

Ondertekend te Amsterdam op  

Notaris: 

Buma J  Algera notariaat 
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Van: Diepeveen, Pepijn <P.Diepeveen@amsterdam.nl> 
Verzonden: maandag 7 mei 2018 13:07 
Aan:  > 
CC: > 
Onderwerp: RE: Voorgevel Schoolstraat 2 

Beste  Coen,  

Volgens mij een kansrijk voorstel zo, advies mijnerzijds: 
o Kap hoogwaardig materialiseren (bijvoorbeeld geprepatineerd zink); 
o Rollijst balkon eerste over de gehele pandbreedte doorzetten. Dan maak je namelijk een heldere overgang 

tussen plint en middendeel; 
o Verder vergen natuurlijk de uitwerkingen in de vorm van details de aandacht... 

Succes. 

Met vriendelijke groet, 
Pepijn Diepeveen 

Commissiesecretaris Subcommissie 2 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Ruimte en Duurzaamheid 
Gemeente Amsterdam 

M o6 83633513 
p.diepeveenamsterdam.n1  
Weesperstraat 113-117, 1018 VN Amsterdam 
www.crk.amsterdam.n1  

Werkdagen: ma, di (ochtend), wo, do en vr (ochtend) 

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: 
www.amsterdam.nl/proclaimer  

Van: avbmail.nl]  
Verzonden: maandag 7 mei 2018 12:07 
Aan: Diepeveen, Pepijn 
CC:  
Onderwerp: Voorgevel Schoolstraat 2 

Beste Pepijn, 

Bijgaand ons schetsvoorstel voor de nieuwe voorgevel van Schoolstraat 2. 

De dakkapel wordt opgetrokken vanuit de goot in een staand metsel verband. 
Dit zelfde metsel verband zal terug komen in het balkon op de eerste verdieping. 

Graag horen wij wat jullie er zo van vinden. 

1 



Met vriendelijke groet, 

Ing.  

AVB 
lames Wattstraat 60 o 1097 DM Amsterdam 
T 020 6403306 
F 020 6402507 

MailScanner has detected a possible fraud attempt from "hybrid-web.olobal.blackspider.corn" claiming 
to be www.annsterdamsvastooedbeheer.n1  

NL90 ABNA 0432 0136 60 
KvK 63657376  

Disclaimer:  

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan 

onmiddellijk per kerende  e-mail  op de hoogte te brengen. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. 

Amsterdams Vastgoed Beheer is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging 

in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. Amsterdams Vastgoed Beheer staat er niet voor in dat de integriteit van 

dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden). 

De gemeente Amsterdam streeft  near  optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een  e-mail  niet voor  ii  is 
bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de  e-mail  te verwijderen zonder de 
informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie 
https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
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act legal offices 

Amsterdam 
Bratislava 

Brussels 
Budapest 
Frankfurt 

Paris 
Prague 
Vienna 

Warsaw 

www.actlegal.com  

FORT Fort  Advocaten  N.V.  
Koningslaan  6o 
1075 AG Amsterdam 
P.O. Box 70091 
1007 KB Amsterdam 
The Netherlands  

T +31 (o)20 664 51 11 

F +31 (0)20 662 04 70 

E  a msterda m ®actlegal-fort.com  

www.fortadvocaten.n I 
www.actlegal-fort.com  

PER AANGETEKENDE POST 
EN PER GEWONE POST 
Gemeente Amsterdam 
Afdeling Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 

Gemeente 
)c Amsterdam 
,C 	13 MI 2018 

Ontvangen 

Vooraf  per e-mail: m.zwaadman@amsterdam.n1  
En per fax: 020 255 15 51 

Amsterdam, 12 juni 2018 

Inzake 
Onze  ref. 
E-mail 

: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 
: 2405428.1/20180027/SAST 
: stavenuiterafortadvocaten.n1  

Geachte Raad, 

Namens cliënten: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

allen in deze zaak woonplaats kiezende op het kantooradres van FORT Advocaten N.V. te 
(1075  AG)  Amsterdam aan de Koningslaan 60, van welk kantoor mr. S.M. Stavenuiter in deze 
zaak als advocaat/gemachtigde optreedt, dien ik hierbij een zienswijze in tegen het 
ontwerpbestemmingsplan 'Oud West 2018'. Een kopie van de kennisgeving is als bijlage 1 
toegevoegd. 

Fort Advocaten N.V.  is een naamloze vennootschap. Fort Advocaten  NM.  is gevestigd in Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 34372941. Uitsluitend Fort Advocaten N.V. geldt als opdrachtnemer. Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een 
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden staan vermeld op onze website. 

Fort  Advocaten  N.V.  is a limited liability company. Fort  Advocaten  NM. has its offices in Amsterdam and is registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under 
number 34372941. Fort  Advocaten  NM. shall operate as sole contracting party. Applicable to all our activities are our General Terms and Conditions, which include a limitation of 
liability. These General Terms and Conditions are available on our website. 

arents002
Getypte tekst
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FORT 

Tot en met woensdag 13 juni 2018 kan een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. 
Bij dezen doe ik dat derhalve tijdig. 

1. 	BELANGHEBBENDHEID  

Cliënten zijn allemaal woonachtig in het plangebied. Cliënten zijn derhalve belanghebbenden in de zin van artikel 
1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: "Awb"). 

2. ALLE ONDERDELEN VAN HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 

Cliënten kunnen zich niet vinden in het ontwerpbestemmingsplan. Nu alle onderdelen van het 
ontwerpbestemmingsplan onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, richt de zienswijze zich op alle onderdelen 
daarvan. 

De zienswijze richt zich met name op het volgende. 

3. BINNENTUIN SAXENBURGERSTRAAT/SCHOOLSTRAAT 

Op grond van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 geldt voor het perceel aan de Schoolstraat 2 de 
enkelbestemming 'Gemengd - 3'. Deze bestemming is doorgetrokken naar de in de binnentuinen van de 
Schoolstraat/Saxenburgerstraat gelegen bebouwing, een voormalige tafeltennishal. 

Uitsnede plankaart ontwerpbestemmingsplan Oud West. 
Rood: bestemming `Gemengd - 3'. 
Geel: bestemming 'Wonen'. 
Groen: bestemming  'Thin'  

Gronden met de bestemming 'Gemengd - 3' zijn onder meer bestemd voor woningen op de tweede en hoger 
gelegen (bijzondere) bouwlagen en woningen in de eerste bouwlaag, waar deze ten tijde van de inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd. 

Het begrip 'woning' is gedefinieerd als 'een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één 
huishouden, inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis/bedrijf aan huis'. 

Op grond van het ontwerpbestemmingsplan lijkt het derhalve mogelijk om in de voormalige tafeltennishal 
woningen te realiseren. Dit zou een compleet nieuwe bestemming zijn voor de bebouwing in de binnentuin. Deze 
nieuwe bestemming staat evenwel haaks op de standpunten van uw gemeente, zoals nog zeer recentelijk naar 
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voren gebracht in het besluit d.d. 24 mei 2018 tot weigering van een omgevingsvergunning met betrekking tot 
het realiseren van woningen in voornoemde binnentuin (bijlage 2). 

In voornoemd besluit merkt uw gemeente op dat het nooit de bedoeling is geweest om woningen te realiseren in 
de binnentuin. Zo staat er onder meer het volgende: 

"De kwaliteit van de binnentuinen wordt door het stadsdeel heel belangrijk gevonden. Om aan de drukte van 
Oud-West te ontsnappen hebben de meeste woningen ook een rustige kant: de binnenterreinen. Om binnen het 
stadsdeel het evenwicht te bewaren tussen de hectiek en ontspanning is het behoud en verbeteren van de 
kwaliteit van de binnenterreinen van groot belang voor de bewoners." 

Daarnaast hebben cliënten - en andere omwonenden - de afgelopen jaren diverse gesprekken met uw gemeente 
gevoerd over het gebruik van de voormalige tafeltennishal. Steeds is door uw gemeente aangegeven niet te 
zullen meewerken aan het herontvvikkelen van de bebouwing tot woningen. De binnentuinen in het stadsdeel 
moesten worden beschermd en waren niet bestemd om te worden bewoond, aldus uw gemeente in deze 
gesprekken. 

Cliënten begrijpen de nieuwe bestemming in het ontwerpbestemmingsplan dan ook niet en kunnen zich hierin 
geenszins vinden. 

4. 	GEVOLGEN OMWONENDEN 

Cliënten zijn allemaal omwonenden van de bebouwing in de binnentuin. Door de herbestemming zal het goede 
woon- en leefklimaat van de omwonenden ernstig worden aangetast. 

De binnentuin is omsloten door woonhuizen en bijbehorende tuinen. Indien in de binnentuin woningen worden 
gerealiseerd, ontstaat voor omwonenden een uitermate onwenselijke situatie. Waar de tuinen op dit moment 
grenzen aan een gebouw dat slechts af en toe gebruikt wordt door recreërende bezoekers, wordt het op grond 
van het ontwerpbestemmingsplan mogelijk een compleet nieuw woongebouw voor permanente bewoners te 
realiseren. De ramen en balkons van de nieuwe woningen zullen pal op de erfgrenzen worden gesitueerd. De 
nieuwe bewoners zullen dan ook direct uitzicht hebben op de omliggende tuinen en woonhuizen van 
omwonenden. Dit brengt een verregaande inbreuk op de privacy van omwonenden met zich mee. Daar komt 
nog bij dat de toevoeging van nieuwe woningen zal leiden tot een toename van het aantal auto's en - daarmee 
samenhangend - negatieve gevolgen voor het verkeer en parkeermogelijkheden in de wijk. 

Daarnaast zal de kans op geluidhinder toenemen. In paragraaf 3.4 van de toelichting bij het vigerende 
bestemmingsplan Oud-West wordt melding gemaakt van het feit dat het geluidsniveau van de Overtoom al ruim 
boven de voorkeursgrenswaarden van 50 dB ligt. In dezelfde paragraaf wordt opgemerkt dat de meeste 
woningen waar de grenswaarde wordt overschreden, waaronder die gelegen aan de Overtoom, een geluidsluwe 
zijde hebben aan de kant van het binnenterrein. Van geluidsluwte zal echter geen sprake meer zijn indien in de 
binnentuin woningen worden gerealiseerd. In de toelichting wordt bovendien uitdrukkelijk opgemerkt dat het, 
waar de grenswaarden worden overschreden, niet mogelijk is om woningen toe te voegen. Uit het 
ontwerpbestemmingsplan blijkt niet dat dit nader is onderzocht. 
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5. 	CONCLUSIE 

Gelet op al het vorenstaande is het ontwerpbestemmingsplan in strijd met de wet (waaronder de Wet ruimtelijke 
ordening en de Algemene wet bestuursrecht) alsmede met de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Voorts is met de belangen van cliënten niet, althans 
onvoldoende, rekening gehouden. Het definitieve bestemmingsplan dient derhalve niet conform het ontwerp te 
worden vastgesteld. 

Cliënten lichten een en ander desgewenst graag nader toe in een hoorzitting. 

MET VERZOEK:  
de zienswijze gegrond te verklaren; 
het bestemmingsplan 'Oud West 2018' niet vast te stellen, dan wel vast te stellen met inachtneming 
van de onderhavige zienswijze;  

Ill. 	de kosten te vergoeden die cliënten voor het indienen van deze zienswijze hebben gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlagen: 2 
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AATSCOURANT 
Nr, 22501 

2 mei 

2018 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

Ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018, gemeente Amsterdam X Gemeente 

X Amsterdam 

  

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning het volgende bekend. 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 april 2018 het ontwerpbestemmingsplan Oud 
West 2018 vrijgegeven voor terinzagelegging. 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 wordt globaal begrensd door de 
Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart. 

Achtergrond 

Op grond van de actualiseringplicht van de Wet ruimtelijke ordening moet voor het plangebied een 
nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is conserverend van aard 
en gaat uit van de bestaande bebouwing en bouwhoogte, bestaande mate van functiemenging en de 
vergunde situatie. Het plan is voor het grootste gedeelte gericht op beheer van de huidige situatie en 
maakt bijvoorbeeld geen grootschalige nieuwbouwprojecten of transformaties mogelijk. De basis van 
het nieuwe bestemmingsplan wordt dan ook gevormd door het vigerende bestemmingsplan. 

Om een toenemende druk op het woon- en leefklimaat tegen te gaan en de bestaande balans waar 
mogelijk te behouden, bevat het bestemmingsplan een regeling om toeristische voorzieningen te 
kunnen weren, wordt de bestaande horeca vastgelegd, wordt geen nieuwe horeca toegestaan en worden 
nieuwe supermarkten en sportscholen niet zonder meer mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet het be-
stemmingsplan in nieuwe regels voor ondergronds bouwen. 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van 
donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 2018 ter in-
zage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal 
raadpleegbaar via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Het planidentificatienummer (ID) is NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Zienswijzen 

Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 2018 



Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke 
zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van 
Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2578, 1000 Cl Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan 
contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, telefoonnummer 14020 of 020-2530173. 

Amsterdam, 2 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.R van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen 

waarnemend burgemeester 

Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 2018 
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X Gemeente 
Amsterdam 

X West 

Bezoekadres 

Bos en Lommerplein zso  
loss  EK Amsterdam 

Postbus 57239 

io4oBC Amsterdam 

Telefoon 14 020 

www.west.amsterdam.n1 

Retouradres: Postbus 57239, io4oBC Amsterdam 

GPS Vastgoed B.V. 
 

James Wattstraat 6o hs 
1097 DM Amsterdam 

Datum 

Ons kenmerk 

Adres 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Email 

Kopie aan 

Bijlage 

Onderwerp 

24-05-2018 
3284095 
Schoolstraat 2 

J. Leenarts 
020-2531119 
j.leenarts@annsterdam.n1 
Gemachtigde 

Besluit aanvraag omgevingsvergunning 

Weigering omgevingsvergunning 

GEMEENTE AMSTERDAM 
Burgemeester en wethouders 

gezien de aanvraag, ingekomen op 3 november 2017, om omgevingsvergunning voor de activi-

teit(en): 

• het bouwen van een bouwwerk (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht), 

• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (als be-
doeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 

besluiten: 
• de gevraagde omgevingsvergunning voor het project 'het vergroten van het hoofdge-

bouw met twee extra bouwlagen, het omzetten tot 6 zelfstandige woningen, het uitvoe-
ren van funderingsherstel inclusief een kelder, het plaatsen van balkons aan de achterge-
vel, het plaatsen van een dakterras met daktoegangsopbouw, het creëren van diverse in-
pandige balkons en patio's t.b.v. de nieuw te realiseren woningen in het pand op het ach-
tererf en het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel op de locatie Schoolstraat 2 in Am-
sterdam' te weigeren. 



Gemeente Amsterdam 

West 

Nr 3284095 

Pagina 2 van 7 

Het besluit is gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. 

Hoogachtend, 

Het College van burgemeester en wethouders, 
namens hen 

het dagelijks bestuur van stadsdeel West, 

F, 1,11-;Gttit,- 
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Procedurele aspecten 

Bezwaar 
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na 
de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststem-
pel op uw bezwaarschrift. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Gemeente Amsterdam 
T.a.v. Juridisch Bureau 
Postbus 483 
loop AL Amsterdam 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 
• uw naam, adres en telefoonnummer 
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 
• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit 
• waarom u bezwaar maakt. 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behan-
delen. 

Let op: u kunt niet per  e-mail  een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kan uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend 

Schorsende werking 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit 
waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 

Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u naast het maken van bezwaar, (op eigen kosten) een zogeheten voorlopige 
voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan 
worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via http://loketrechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op 
deze site vindt u ook meer informatie. 

Voorbereidingsprocedure 
Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als be- 
doeld in 3.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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Ontvangst aanvraag 
Wij hebben de aanvraag op 3 november 2017 ontvangen. 

Aanvullende gegevens 
Op 22 december 2017 is er om aanvullende gegevens verzocht. Deze hebben wij op 15 januari 2018 

ontvangen. De termijn waarbinnen op de aanvraag moet zijn beslist is hierdoor met 24 dagen op-
geschort. 

Verlengen beslistermijn 
Op 19 januari 2018 hebben wij op basis van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de beslistermijn met zes weken verlengd. Hierdoor moet, mede gelet op 
de opschortingstermijn voor aanvullende gegevens, uiterlijk 4 maart 2018 op de aanvraag om om-
gevingsvergunning zijn beslist. 

Opschorting beslistermijn 
Op 2 maart 2018 heeft u/uw gemachtigde ons per email verzocht om op basis van artikel 4:15, 
tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht de beslistermijn met 6 weken op te schorten. 
Hierdoor moet, mede gelet op de bovenstaande termijnen, uiterlijk 15 april 2018 op de aanvraag 

omgevingsvergunning zijn beslist. 

Op 13 april 2018 heeft u/uw gemachtigde ons per email verzocht om op basis van artikel 4:15, 
tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht de beslistermijn met 6 weken op te schorten. 
Hierdoor moet, mede gelet op de bovenstaande termijnen, uiterlijk 27 mei 2018 op de aanvraag 
omgevingsvergunning zijn beslist. 

In werking treden 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking. 

Wettelijk kader 
Het besluit is gebaseerd op de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet 
ruimtelijke ordening, het Besluit omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, Bouwbesluit 
2012 en de Bouwverordening Amsterdam 2013. 
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Inhoudelijke beoordeling 

Bouwen (artikel 2.10 Wabo), Afwijken van bestemmingsplan (artikel 2.12 Wabo) 

Voor de in het besluit genoemde activiteiten is hierna aangegeven hoe de aanvraag is beoordeeld. 

Bouwbesluit 2012  
De aanvraag is niet getoetst aan het Bouwbesluit 2012 omdat hier al sprake is van een andere wei- 
geringsgrond. 

Bouwverordening Amsterdam 203R 

De aanvraag is niet getoetst aan de Bouwverordening Amsterdam 2013 omdat hier al sprake is van 
een andere weigeringsgrond. 

Bestemmingsplan  
Voor de locatie van het project gelden de bestemmingsplannen Oud West en het Paraplubestem- 
mingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel i. 

De grond waarop het project is gelegen is bestemd als "Woongebied (artikel 5) met de aandui-
ding "3k" en "p", "Tuinen en Erven" (artikel 9) met de aanduiding "bebouwing op tuinen en erven" 
en "Verkeers- en verblijfsdoeleinden" (artikel 13). Er is met de uitvoering van het project, het verg-
roten van het hoofdgebouw met twee extra bouwlagen, het omzetten tot 6 zelfstandige wonin-
gen, het uitvoeren van funderingsherstel inclusief een kelder, het plaatsen van balkons aan de 
achtergevel, het plaatsen van een dakterras met daktoegangsopbouw, het creëren van diverse 
inpandige balkons en patio's t.b.v. de nieuwte realiseren woningen in het pand op het achtererf en 
het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel op de locatie Schoolstraat 2 in Amsterdam, sprake 
van strijdig gebruik. Het project is niet passend binnen de bouwvoorschriften van de geldende 
bestemmingsplannen. 

Toets hoofdgebouw 
Uit de toetsing aan het bestemmingsplan blijkt dat het pand aan de Schoolstraat (straatzijde) mag 
worden opgehoogd tot 3 bouwlagen met een kap. De koekoek aan de voorzijde is in strijd met de 
bouw- en gebruiksvoorschriften van de bestemming "Verkeers- en verblijfsdoeleinden". De kelder 
wordt onder het hoofdgebouw gerealiseerd en is daarmee passend in het bestemmingsplan. Het 
dakterras en de toegangsopbouw op het hoofdgebouw passen eveneens in het bestemmingsplan. 
De balkons aan de achterzijde van het hoofdgebouw voldoen aan de toegelaten overschrijdingen 
zoals opgenomen in het bestemmingsplan. 

Toets pand binnentuin 
Het bestemmingsplan geeft aan: "het gebruik zoals dit plaatsvindt in het aangrenzende op het-
zelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw". Het hoofdgebouw is het gebouw gelegen aan de 
Schoolstraat en op de begane grond is wonen toegestaan, wat inhoudt dat wonen voor de gehele 
bestaande bebouwing van het binnenterrein is toegestaan. Uit het bestemmingsplan valt duidelijk 
te lezen dat het gebruik een relatie moet hebben met het aangrenzende hoofdgebouw. Door in de 
binnentuin drie zelfstandige woningen te realiseren, vervalt de relatie met het aangrenzende 
hoofdgebouw en wordt het pand een op zichzelf staand hoofdgebouw, hetgeen in strijd is met de 
gebruiksdoeleinden van het bestemmingsplan. 
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Daarnaast wordt de kap aan een zijde ingekort. Dit is passend. Aan de andere zijde wordt de kap 
rechtgetrokken. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. 

Concluderend is het bouwplan op drie punten in strijd met het bestemmingsplan: 
- 1) De koekoek aan de voorzijde 
- 	2) Het realiseren van zelfstandige woningen in de bebouwing in de binnentuin 
- 3) Het rechttrekken van de kap van het gebouw op het binnenterrein 

Wij concluderen dat het project in strijd is met de geldende bestemmingsplannen. 

Afwijken van het bestemmingsplan 
Omdat het project in strijd is met de voorschriften van het geldende bestemmingsplan moet de 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen van een bouwwerk' (als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) worden aange-
merkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit 'afwijken van het bestem-
mingsplan' (artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen onngevingsrecht), op 
grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Medewerking aan het project kan in het onderhavige geval alleen worden verleend met gebruik-
making van de afwijkingsbevoegdheid op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Motivering 
Vanuit ruimtelijke kaders zijn de koekoek en het rechttrekken van de kap op het gebouw op het 
achtererf ondergeschikte strijdigheden waarbij afwijken van het bestemmingsplan een reële optie 
is. Voor wat betreft de zelfstandige woningen op het achtererf zien wij echter geen directe aanlei-
ding om mee te werken aan het afwijken van het bestemmingsplan. De volgende redenatie ligt 
hieraan ten grondslag. 

In dit geval is het gebouw op het achtererf niet aan te merken als aanbouw, maar is het een hoofd-
gebouw op zich. Dergelijke grote, meerlaagse gebouwen komen zelden voor op binnenterreinen. 

Het is nooit de bedoeling geweest van het bestemmingsplan om zelfstandige woningen te creëren 
op het achtererf. De toelichting op het bestemmingsplan zegt immers het volgende: De kwaliteit 
van de binnentuinen wordt door het stadsdeel heel belangrijk gevonden. Om aan de drukte van Oud-
West te ontsnappen hebben de meeste woningen ook een rustige kant: de binnenterreinen. Om bin-
nen het stadsdeel het evenwicht te bewaren tussen de hectiek en ontspanning is het behoud en verbe-
teren van de kwaliteit van de binnenterreinen van groot belang voor de bewoners. 

Daarnaast wordt vermeld: Verder mogen de bijgebouwen, die bestaan ten tijde van tervisielegging 
van het plan worden gehandhaafd en zelfs worden vernieuwd, zolang ze maar niet worden vergroot. 
Er is een bouwverbod opgenomen. De bouwmogelijkheden zijn daarmee beperkt tot het bouwen van 
vergunningsvrije bouwwerken. 

Hieruit blijkt overduidelijk dat de binnenterreinen zoveel mogelijk open en rustig dienen te blijven. 
Hoewel het gaat om bestaande bebouwing brengt het toevoegen van drie zelfstandige woningen 
extra druk met zich mee ten aanzien van de leefbaarheid in de binnentuinen en dat is in strijd met 
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de gedachte van het bestemmingsplan, Dit wordt nog eens bevestigd in de specifieke gebruiksre-
gels in het bestemmingsplan. Daar staat dat tot strijdig gebruik in ieder geval wordt verstaan het 
gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor wonen. Hoewel het hier strikt formeel niet gaat om een 
vrijstaand bijgebouw, geeft dit wel aan dat solitaire bebouwing op het achtererf niet is bedoeld ten 
behoeve van de woonfunctie. Daarbij wordt nog opgemerkt dat het gebouw op het achtererf 
slechts door een smalle lage aanbouw is gekoppeld aan het gebouw aan de straatzijde, hetgeen 
betekent dat het oogt als 2 losse hoofdgebouwen in plaats van I. groot hoofdgebouw. 

Er is geen sprake van goede ruimtelijke ordening als er zelfstandige woningen op het achtererf 
worden gecreëerd. Hoewel het gaat om bestaande bebouwing, die wordt getransformeerd, is het 
niet wenselijk om woningen in de 2e  lijn te realiseren aangezien: 

het gebruik in de binnentuin onevenredig wordt geïntensiveerd (meer woningen, meer 
mensen, meer overlast); 
de privacy van omwonenden onevenredig wordt aangetast; 
de betreffende woningen relatief slecht bereikbaar zijn voor hulpdiensten. 

Belangenafweging 
Hoewel het stadsdeel een opgave heeft om de komende jaren meer woningen te ontwikkelen, 
mag dit niet onevenredig ten koste gaan van de leefbaarheid. Gelet op hetgeen hiervoor is ver-
meld, zijn wij in het onderhavige geval van mening dat de leefbaarheid van omwonenden oneven-
redig wordt aangetast. Het belang van leefbaarheid van omwonenden vinden wij dan ook zwaar-
der wegen dan het belang van de aanvrager en om die reden wordt geen medewerking verleend 
aan het project. 

Welstand (en Monumenten)  
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft in haarvergadering van 3.1. april 2018 aangegeven be-
zwaar tegen het project te hebben. Wij zijn van mening dat het advies zorgvuldig tot stand is ge-
komen en nemen het dan ook over. 

De aanvrager heeft het plan naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie aangepast, dit 
plan is niet opnieuw beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit omdat hier al sprake is 
van een andere weigeringsgrond. Voor het overige is er ook geen aanleiding om van het advies af 
te wijken. 

Conclusie  
Wij concluderen dat er sprake is van een weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, 

onder c en artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht. De gevraagde omgevingsvergunning kan gelet op de hiervoor genoemde inhoudelijke be-
oordeling niet worden verleend. 
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Geachte Raad, 

act legal offices 

Amsterdam 
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Budapest 
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Paris 

Prague 

Vienna 

Warsaw  

Namens diverse cliënten heb ik gisteren reeds een zienswijze ingediend tegen het 	www.actlegal.com  

ontvverpbestemmingsplan Oud West 2018 (zie bijlage 1). Hierbij bericht ik u dat ook  
 

 als indieners van deze gisteren 
zienswijze moeten worden aangemerkt. 

Met vriendelijke groet, 

Sascha Stavenuiter 
Advocaat  

Bijlage. 
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Inzake 	: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 
Onze  ref.  : 2405428.1/20180027/SAST  
E-mail 	: stavenuiterafortadvocaten.n1  

Geachte Raad, 

Namens cliënten: 

1. 
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4. 
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6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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allen in deze zaak woonplaats kiezende op het kantooradres van FORT Advocaten N.V. te 
(1075  AG)  Amsterdam aan de Koningslaan 60, van welk kantoor mr. S.M. Stavenuiter in deze 
zaak als advocaat/gemachtigde optreedt, dien ik hierbij een zienswijze in tegen het 
ontwerpbestemmingsplan 'Oud West 2018'. Een kopie van de kennisgeving is als bijlage 1 
toegevoegd. 
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number 34372941. Fort  Advocaten  N.V. shall operate as sole contracting party. Applicable to all our activities are our General Terms and Conditions, which include a limitation of 

liability. These General Terms and Conditions are available on our website. 
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Tot en met woensdag 13 juni 2018 kan een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. 
Bij dezen doe ik dat derhalve tijdig. 

1. 	BELANGHEBBENDHEID  

Cliënten zijn allemaal woonachtig in het plangebied. Cliënten zijn derhalve belanghebbenden in de zin van artikel 
1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: "Awb"). 

2. ALLE ONDERDELEN VAN HET ONTVVERPBESTEIVIMINGSPLAN 

Cliënten kunnen zich niet vinden in het ontwerpbestemmingsplan. Nu alle onderdelen van het 
ontwerpbestemmingsplan onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, richt de zienswijze zich op alle onderdelen 
daarvan. 

De zienswijze richt zich met name op het volgende. 

3. BINNENTUIN SAXENBURGERSTRAAT/SCHOOLSTRAAT 

Op grond van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 geldt voor het perceel aan de Schoolstraat 2 de 
enkelbestemming 'Gemengd - 3'. Deze bestemming is doorgetrokken naar de in de binnentuinen van de 
Schoolstraat/Saxenburgerstraat gelegen bebouwing, een voormalige tafeltennishal. 

Uitsnede plankaart ontwerpbestemmingsplan Oud West. 

Rood: bestemming 'Gemengd - 3'. 

Geel: bestemming Wonen'. 

Groen: bestemming Tuin' 

 

-4 .4 	.4 • 4‘ 
4 4 	+ + 

+ 	+  

  

Gronden met de bestemming 'Gemengd - 3' zijn onder meer bestemd voor woningen op de tweede en hoger 
gelegen (bijzondere) bouwlagen en woningen in de eerste bouwlaag, waar deze ten tijde van de inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd. 

Het begrip  'waning'  is gedefinieerd als 'een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één 
huishouden, inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis/bedrijf aan huis'. 

Op grond van het ontwerpbestemmingsplan lijkt het derhalve mogelijk om in de voormalige tafeltennishal 
woningen te realiseren. Dit zou een compleet nieuwe bestemming zijn voor de bebouwing in de binnentuin. Deze 
nieuwe bestemming staat evenwel haaks op de standpunten van uw gemeente, zoals nog zeer recentelijk naar 
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voren gebracht in het besluit d.d. 24 mei 2018 tot weigering van een omgevingsvergunning met betrekking tot 
het realiseren van woningen in voornoemde binnentuin (bijlage 2). 

In voornoemd besluit merkt uw gemeente op dat het nooit de bedoeling is geweest om woningen te realiseren in 
de binnentuin. Zo staat er onder meer het volgende: 

"De kwaliteit van de binnentuinen wordt door het stadsdeel heel belangrijk gevonden. Om aan de drukte van 
Oud-West te ontsnappen hebben de meeste woningen ook een rustige kant: de binnenterreinen. Om binnen het 
stadsdeel het evenwicht te bewaren tussen de hectiek en ontspanning is het behoud en verbeteren van de 
kwaliteit van de binnenterreinen van  grout  belang voor de bewoners." 

Daarnaast hebben cliënten - en andere omwonenden - de afgelopen jaren diverse gesprekken met uw gemeente 
gevoerd over het gebruik van de voormalige tafeltennishal. Steeds is door uw gemeente aangegeven niet te 
zullen meewerken aan het herontwikkelen van de bebouwing tot woningen. De binnentuinen in het stadsdeel 
moesten worden beschermd en waren niet bestemd om te worden bewoond, aldus uw gemeente in deze 
gesprekken. 

Cliënten begrijpen de nieuwe bestemming in het ontwerpbestemmingsplan dan ook niet en kunnen zich hierin 
geenszins vinden. 

4. 	GEVOLGEN OMWONENDEN 

Cliënten zijn allemaal omwonenden van de bebouwing in de binnentuin. Door de herbestemming zal het goede 
woon- en leefklimaat van de omwonenden ernstig worden aangetast. 

De binnentuin is omsloten door woonhuizen en bijbehorende tuinen. Indien in de binnentuin woningen worden 
gerealiseerd, ontstaat voor omwonenden een uitermate onwenselijke situatie. Waar de tuinen op dit moment 
grenzen aan een gebouw dat slechts af en toe gebruikt wordt door recreërende bezoekers, wordt het op grond 
van het ontwerpbestemmingsplan mogelijk een compleet nieuw woongebouw voor permanente bewoners te 
realiseren. De ramen en balkons van de nieuwe woningen zullen pal op de erfgrenzen worden gesitueerd. De 
nieuwe bewoners zullen dan ook direct uitzicht hebben op de omliggende tuinen en woonhuizen van 
omwonenden. Dit brengt een verregaande inbreuk op de privacy van omwonenden met zich mee. Daar komt 
nog bij dat de toevoeging van nieuwe woningen zal leiden tot een toename van het aantal auto's en - daarmee 
samenhangend - negatieve gevolgen voor het verkeer en parkeermogelijkheden in de wijk. 

Daarnaast zal de kans op geluidhinder toenemen. In paragraaf 3.4 van de toelichting bij het vigerende 
bestemmingsplan Oud-West wordt melding gemaakt van het feit dat het geluidsniveau van de Overtoom al ruim 
boven de voorkeursgrenswaarden van 50 dB ligt. In dezelfde paragraaf wordt opgemerkt dat de meeste 
woningen waar de grenswaarde wordt overschreden, waaronder die gelegen aan de Overtoom, een geluidsluwe 
zijde hebben aan de kant van het binnenterrein. Van geluidsluwte zal echter geen sprake meer zijn indien in de 
binnentuin woningen worden gerealiseerd. In de toelichting wordt bovendien uitdrukkelijk opgemerkt dat het, 
waar de grenswaarden worden overschreden, niet mogelijk is om woningen toe te voegen. Uit het 
ontwerpbestemmingsplan blijkt niet dat dit nader is onderzocht. 
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5. 	CONCLUSIE 

Gelet op al het vorenstaande is het ontwerpbestemmingsplan in strijd met de wet (waaronder de Wet ruimtelijke 
ordening en de Algemene wet bestuursrecht) alsmede met de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Voorts is met de belangen van cliënten niet, althans 
onvoldoende, rekening gehouden. Het definitieve bestemmingsplan dient derhalve niet conform het ontwerp te 
worden vastgesteld. 

Cliënten lichten een en ander desgewenst graag nader toe in een hoorzitting. 

MET VERZOEK:  
de zienswijze gegrond te verklaren; 
het bestemmingsplan  'Cud  West 2018' niet vast te stellen, dan wel vast te stellen met inachtneming 
van de onderhavige zienswijze; 
de kosten te vergoeden die cliënten voor het indienen van deze zienswijze hebben gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlagen: 2 
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TAATSCOU RANT  
far: 22501 

2  mei  
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Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning het volgende bekend. 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 april 2018 het ontwerpbestemmingsplan Oud 
West 2018 vrijgegeven voor terinzagelegging. 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 wordt globaal begrensd door de 
Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart. 

Achtergrond 

Op grond van de actualiseringplicht van de Wet ruimtelijke ordening moet voor het plangebied een 
nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is conserverend van aard 
en gaat uit van de bestaande bebouwing en bouwhoogte, bestaande mate van functiemenging en de 
vergunde situatie. Het plan is voor het grootste gedeelte gericht op beheer van de huidige situatie en 
maakt bijvoorbeeld geen grootschalige nieuwbouwprojecten of transformaties mogelijk. De basis van 
het nieuwe bestemmingsplan wordt dan ook gevormd door het vigerende bestemmingsplan. 

Om een toenemende druk op het woon- en leefklimaat tegen te gaan en de bestaande balans waar 
mogelijk te behouden, bevat het bestemmingsplan een regeling om toeristische voorzieningen te 
kunnen weren, wordt de bestaande horeca vastgelegd, wordt geen nieuwe horeca toegestaan en worden 
nieuwe supermarkten en sportscholen niet zonder meer mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet het be-
stemmingsplan in nieuwe regels voor ondergronds bouwen. 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van 
donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 2018 ter in-
zage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal 
raadpleegbaar via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/vveb-rooPplanidn=NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Het planidentificatienummer (ID) is NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Zienswijzen 

Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 2018 



Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke 
zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van 
Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2578, 1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaag man. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan 
contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, telefoonnummer 14020 of 020-2530173. 

Amsterdam, 2 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.P van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen 

waarnemend burgemeester 
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Gemachtigde 

Besluit aanvraag omgevingsvergunning 

Weigering omgevingsvergunning 

GEMEENTE AMSTERDAM 

Burgemeester en wethouders 

gezien de aanvraag, ingekomen op 3 november 2017, om omgevingsvergunning voor de activi-

teit(en): 

• het bouwen van een bouwwerk (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht); 

• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (als be-

doeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 

besluiten: 

• de gevraagde omgevingsvergunning voor het project 'het vergroten van het hoofdge-
bouw met twee extra bouwlagen, het omzetten tot 6 zelfstandige woningen, het uitvoe-
ren van funderingsherstel inclusief een kelder, het plaatsen van balkons aan de achterge-
vel, het plaatsen van een dakterras met daktoegangsopbouw, het creëren van diverse in-
pandige balkons en patio's t.b.v. de nieuw te realiseren woningen in het pand op het ach-
tererf en het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel op de locatie Schoolstraat 2 in Am-

sterdam' te weigeren. 
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Het besluit is gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. 

Hoogachtend, 

Het College van burgemeester en wethouders, 

namens hen 

het dagelijks bestuur van stadsdeel West, 

F. u tdAtt; 
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Procedurele aspecten 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na 

de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststem-

pel op uw bezwaarschrift. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Gemeente Amsterdam 
T.a.v. Juridisch Bureau 
Postbus 483  

woo  AL Amsterdam 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 

• uw naam, adres en telefoonnummer 
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 
• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummervan het besluit 

• waarom u bezwaar maakt. 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behan-

delen. 

Let op: u kunt niet per  e-mail  een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kan uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend 

Schorsende werking 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit 
waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 

Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u naast het maken van bezwaar, (op eigen kosten) een zogeheten voorlopige 
voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan 
worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op 
deze site vindt u ook meer informatie. 

Voorbereidingsprocedure 

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als be- 

doeld in g 3.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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Ontvangst aanvraag 

Wij hebben de aanvraag op 3 november 2017 ontvangen. 

Aanvullende gegevens 

Op 22 december 2017 is er om aanvullende gegevens verzocht. Deze hebben wij op 15 januari 2018 

ontvangen. De termijn waarbinnen op de aanvraag moet zijn beslist is hierdoor met 24 dagen op-

geschort. 

Verlengen beslistermijn 
Op 29 januari 2018 hebben wij op basis van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht de beslistermijn met zes weken verlengd. Hierdoor moet, mede gelet op 

de opschortingstermijn voor aanvullende gegevens, uiterlijk 4 maart 2018 op de aanvraag om om-

gevingsvergunning zijn beslist. 

Opschorting beslistermijn 
Op 2 maart 2018 heeft u/uw gemachtigde ons per email verzocht om op basis van artikel 4:15, 

tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht de beslistermijn met 6 weken op te schorten. 

Hierdoor moet, mede gelet op de bovenstaande termijnen, uiterlijk 15 april 2018 op de aanvraag 

omgevingsvergunning zijn beslist. 

Op 13 april 2018 heeft u/uw gemachtigde ons per email verzocht om op basis van artikel 4:15, 

tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht de beslistermijn met 6 weken op te schorten. 

Hierdoor moet, mede gelet op de bovenstaande termijnen, uiterlijk 27 mei 2018 op de aanvraag 

omgevingsvergunning zijn beslist. 

In werking treden 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking. 

Wettelijk kader 
Het besluit is gebaseerd op de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet 

ruimtelijke ordening, het Besluit omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, Bouwbesluit 

2012 en de Bouwverordening Amsterdam 2013. 
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Inhoudelijke beoordeling 

Bouwen (artikel 2.10 Wabo), Afwijken van bestemmingsplan (artikel 2.12 Wabo) 

Voor de in het besluit genoemde activiteiten is hierna aangegeven hoe de aanvraag is beoordeeld. 

Bouwbesluit 2012 

De aanvraag is niet getoetst aan het Bouwbesluit 2012 omdat hier al sprake is van een andere wei- 

geringsgrond. 

Bouwverordening Amsterdam 2013 

De aanvraag is niet getoetst aan de Bouwverordening Amsterdam 2013 omdat hier al sprake is van 

een andere weigeringsgrond. 

Bestemmingsplan  

Voor de locatie van het project gelden de bestemmingsplannen Oud West en het Paraplubestem- 

mingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 1. 

De grond waarop het project is gelegen is bestemd als "Woongebied 3." (artikel 5) met de aandui-

ding "3k" en "p", "Tuinen en Erven" (artikel 9) met de aanduiding "bebouwing op tuinen en erven" 

en "Verkeers- en verblijfsdoeleinden" (artikel 13). Er is met de uitvoering van het project, het verg-

roten van het hoofdgebouw met twee extra bouwlagen, het omzetten tot 6 zelfstandige wonin-

gen, het uitvoeren van funderingsherstel inclusief een kelder, het plaatsen van balkons aan de 

achtergevel, het plaatsen van een dakterras met daktoegangsopbouw, het creëren van diverse 

inpandige balkons en patio's t.b.v. de nieuwte realiseren woningen in het pand op het achtererf en 

het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel op de locatie Schoolstraat 2 in Amsterdam, sprake 

van strijdig gebruik. Het project is niet passend binnen de bouwvoorschriften van de geldende 

bestemmingsplannen. 

Toets hoofdgebouw 
Uit de toetsing aan het bestemmingsplan blijkt dat het pand aan de Schoolstraat (straatzijde) mag 
worden opgehoogd tot 3 bouwlagen met een kap. De koekoek aan de voorzijde is in strijd met de 
bouw- en gebruiksvoorschriften van de bestemming "Verkeers- en verblijfsdoeleinden". De kelder 
wordt onder het hoofdgebouw gerealiseerd en is daarmee passend in het bestemmingsplan. Het 
dakterras en de toegangsopbouw op het hoofdgebouw passen eveneens in het bestemmingsplan. 
De balkons aan de achterzijde van het hoofdgebouw voldoen aan de toegelaten overschrijdingen 
zoals opgenomen in het bestemmingsplan. 

Toets pand binnentuin 
Het bestemmingsplan geeft aan: "het gebruik zoals dit plaatsvindt in het aangrenzende op het-
zelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw". Het hoofdgebouw is het gebouw gelegen aan de 
Schoolstraat en op de begane grond is wonen toegestaan, wat inhoudt dat wonen voor de gehele 
bestaande bebouwing van het binnenterrein is toegestaan. Uit het bestemmingsplan valt duidelijk 
te lezen dat het gebruik een relatie moet hebben met het aangrenzende hoofdgebouw. Door in de 
binnentuin drie zelfstandige woningen te realiseren, vervalt de relatie met het aangrenzende 
hoofdgebouw en wordt het pand een op zichzelf staand hoofdgebouw, hetgeen in strijd is met de 

gebruiksdoeleinden van het bestemmingsplan. 
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Daarnaast wordt de kap aan een zijde ingekort. Dit is passend. Aan de andere zijde wordt de kap 
rechtgetrokken. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. 

Concluderend is het bouwplan op drie punten in strijd met het bestemmingsplan: 
- 	1.) De koekoek aan de voorzijde 
- 2) Het realiseren van zelfstandige woningen in de bebouwing in de binnentuin 
- 3) Het rechttrekken van de kap van het gebouw op het binnenterrein 

Wil concluderen dat het project in strijd is met de geldende bestemmingsplannen. 

Afwijken van het bestemmingsplan 

Omdat het project in strijd is met de voorschriften van het geldende bestemmingsplan moet de 

aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen van een bouwwerk' (als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) worden aange-

merkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit 'afwijken van het bestem-

mingsplan' (artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen orngevingsrecht), op 

grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Medewerking aan het project kan in het onderhavige geval alleen worden verleend met gebruik-

making van de afwijkingsbevoegdheid op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Motivering 
Vanuit ruimtelijke kaders zijn de koekoek en het rechttrekken van de kap op het gebouw op het 
achtererf ondergeschikte strijdigheden waarbij afwijken van het bestemmingsplan een reële optie 
is. Voor wat betreft de zelfstandige woningen op het achtererf zien wij echter geen directe aanlei-

ding-om mee te werken aan het afwijken van het bestemmingsplan. De volgende redenatie ligt 

hieraan ten grondslag. 

In dit geval is het gebouw op het achtererf niet aan te merken als aanbouw, maar is het een hoofd-
gebouw op zich. Dergelijke grote, meerlaagse gebouwen komen zelden voor op binnenterreinen. 

Het is nooit de bedoeling geweest van het bestemmingsplan om zelfstandige woningen te creëren 
op het achtererf. De toelichting op het bestemmingsplan zegt immers het volgende: De kwaliteit 

van de binnentuinen wordt door het stadsdeel heel belangrijk gevonden. Om aan de drukte van Oud-
West te ontsnappen hebben de meeste woningen ook een rustige kant: de binnenterreinen. Om bin-
nen het stadsdeel het evenwicht te bewaren tussen de hectiek en ontspanning is het behoud en verbe-
teren van de kwaliteit van de binnenterreinen van groot belang voor de bewoners. 

Daarnaast wordt vermeld: Verder mogen de bijgebouwen, die bestaan ten tijde van tervisielegging 
van het plan worden gehandhaafd en zelfs worden vernieuwd, zolang ze maar niet worden vergroot 
Er is een bouwverbod opgenomen. De bouwmogelijkheden zijn daarmee beperkt tot het bouwen van 
vergunningsvrije bouwwerken. 

Hieruit blijkt overduidelijk dat de binnenterreinen zoveel mogelijk open en rustig dienen te blijven. 
Hoewel het gaat om bestaande bebouwing brengt het toevoegen van drie zelfstandige woningen 
extra druk met zich mee ten aanzien van de leefbaarheid in de binnentuinen en dat is in strijd met 
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de gedachte van het bestemmingsplan. Dit wordt nog eens bevestigd in de specifieke gebruiksre-
gels in het bestemmingsplan. Daar staat dat tot strijdig gebruik in ieder geval wordt verstaan het 
gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor wonen. Hoewel het hier strikt formeel niet gaat om een 
vrijstaand bijgebouw, geeft dit wel aan dat solitaire bebouwing op het achtererf niet is bedoeld ten 
behoeve van de woonfunctie. Daarbij wordt nog opgemerkt dat het gebouw op het achtererf 

slechts door een smalle  [age  aanbouw is gekoppeld aan het gebouw aan de straatzijde, hetgeen 
betekent dat het oogt als 2 losse hoofdgebouwen in  pleats  van i groot hoofdgebouw. 

Er is geen sprake van goede ruimtelijke ordening als er zelfstandige woningen op het achtererf 

worden gecreëerd. Hoewel het gaat om bestaande bebouwing, die wordt getransformeerd, is het 

niet wenselijk om woningen in de 2e  lijn te realiseren aangezien: 

het gebruik in de binnentuin onevenredig wordt geïntensiveerd (meer woningen, meer 

mensen, meer overlast); 

- de privacy van omwonenden onevenredig wordt aangetast; 

- de betreffende woningen relatief slecht bereikbaar zijn voor hulpdiensten. 

Belangenafweging 

Hoewel het stadsdeel een opgave heeft om de komende jaren meer woningen te ontwikkelen, 

mag dit niet onevenredig ten koste gaan van de leefbaarheid. Gelet op hetgeen hiervoor is ver-

meld, zijn wij in het onderhavige geval van mening dat de leefbaarheid van omwonenden oneven-

redig wordt aangetast. Het belang van leefbaarheid van omwonenden vinden wij dan ook zwaar-

der wegen dan het belang van de aanvrager en om die reden wordt geen medewerking verleend 

aan het project. 

Welstand (en Monumenten)  
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft in haar vergadering van 3.3. april 2°18 aangegeven be-
zwaartegen het project te hebben. Wij zijn van mening dat het advies zorgvuldig tot stand is ge-
komen en nemen het dan ook over. 

De aanvrager heeft het plan naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie aangepast, dit 
plan is niet opnieuw beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit omdat hier al sprake is 
van een andere weigeringsgrond. Voor het overige is er ook geen aanleiding om van het advies af 

te wijken. 

Conclusie  

Wij concluderen dat er sprake is van een weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, 

onder c en artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht. De gevraagde omgevingsvergunning kan gelet op de hiervoor genoemde inhoudelijke be-

oordeling niet worden verleend. 
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Ontvangen  

Aan: De Gemeenteraad van Amsterdam 
De directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 12 juni 2018 

Betreft: 	Zienswijze bewoners  tegen het voorliggende 
Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte heer Zwaag man, 

Hierbij dienen wij tijdig een zienswijze in gericht tegen de aanpassing van het bestemmingsplan en 
wel in het bijzonder betreffende de binnentuin begrensd door de Overtoom, Saxenburgerstraat, 
Saxenburgerdwarsstraat en de Schoolstraat (SOS Blok). 

In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018' heeft de binnentuin de bestemming Gemengd 32  
gekregen waar dit voorheen de bestemming Tuinen en Erven (T)3  was. Tijdens de inspraakavond van 
de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur van stadsdeel West op 29 mei jongstleden is door de 
betreffende portefeuillehoudster (mevr. F. Ulichki) aangegeven dat dit 'onjuist is en een fout betreft'. 
Graag willen wij u in deze zienswijze over deze 'onjuistheid' nader inhoudelijk informeren. 

Hoewel door ambtenaren van de gemeente en het dagelijks bestuur van stadsdeel West is 
aangegeven dat bewoning van de zich in de binnentuin bevindende tafeltennishal conform het 
vigerende ontwerpbestemmingsplan niet mogelijk is, zijn wij door deze ongelukkige fout in het 
ontwerpbestemmingsplan hier zeer ongerust over. Met de onjuiste aanpassing naar gemengd 3 wordt 
immers toch de mogelijkheid geboden om op termijn woningen en of bedrijfsactiviteiten te realiseren in 
de binnentuin van het SOS Blok. Dat kan niet de bedoeling zijn van de planwetgever en wij roepen u 
hierdoor op deze fout te herstellen en bewoning van de binnentuin blijvend onmogelijk te houden en 
het ontwerpplan hierop aan te passen door de bestemming weer terug te brengen naar Tuinen en 
Erven. Het ontwerpbestemmingsplan mag in zijn huidige vorm geen doorgang vinden. 

Weigering van de omgevingsvergunning 

Op 24 mei jongstleden is omgevingsvergunning voor het realiseren van drie woningen aan de 
Schoolstraat 2 en drie woningen in de tafeltennishal in de binnentuin door het college van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam geweigerd4, met voor wat betreft de woningen in de 
binnentuin de volgende reden: 

Het bestemmingsplan geeft aan: "het gebruik zoals dit plaatsvindt in het aangrenzende op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw". Het hoofdgebouw is het gebouw gelegen aan de Schoolstraat en 
op de  begone  grond is wonen toegestaan, wat inhoudt dat wonen voor de gehele bestaande 
bebouwing van het binnenterrein is toegestaan. Uit het bestemmingsplan valt duidelijk te lezen dat het 

1  Het planidentificatienunnmer  (ID)  is I\ILIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01 
2  Zie bijlage 1, ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 
3  Zie bijlage 2, bestemmingsplan Oud West 2007 
4  Brief Gemeente Amsterdam West, kenmerk 3284095 
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gebruik een relatie moet hebben met het aangrenzende hoofdgebouw. Door in de binnentuin drie 
zelfstandige woningen te realiseren, vervalt de relatie met het aangrenzende hoofdgebouw en wordt 
het pand een op zichzelf staand hoofdgebouw, hetgeen in strijd is met de gebruiksdoeleinden van het 
bestemmingsplan. 

In aanloop naar de weigering van de omgevingsvergunning is mevrouw Ulichki met drie ambtenaren 
op bezoek geweest bij verschillende bewoners aan de binnentuin. Eveneens zijn enkele 
stadscommissieleden komen kijken. Zij hebben allen kunnen constateren dat aanpassing van de 
bestaande bebouwing en bewoning daarvan een enorme impact heeft voor de omwonenden. Het is 
daarom terecht dat de vergunning is geweigerd. Graag zet ik voor u nog even de argumentatie tegen 
de verlening van de omgevingsvergunning op een rij, mede omdat deze argumenten ook van 
toepassing zijn op de aanpassing van de bestemming van de binnentuin. 

Argumentatie tegen aanpassing bestemmingsplan 

1. Het bestreden bouwplan betreft onder meer het realiseren van woningen in de huidige 
tafeltennishal gesitueerd in de binnentuinen van de Saxenburgerstraat, Saxenburgerdwarsstraat, 
Overtoom en Schoolstraat (hierna tezamen aangeduid met: 'Blok') en een kantoorpand gelegen 
aan Schoolstraat 2 te Amsterdam. 

2. Met de aanpassing zou in een voormalige fabriekshal -sinds jaar en dag met bestemming Tuinen 
en Erven- en in een kantoorpand, zes volledig nieuwe woningen en een geheel nieuw gebruik van 
de bestaande bebouwing gerealiseerd worden. Zulks met een ontoelaatbare inbreuk op het 
ongestoord woongenot van de huidige bewoners van het Blok en met een grote impact op het 
goede woon- en leefklimaat van de omwonenden. Wij kunnen ons dan ook in het geheel niet 
vinden in het bestreden bouwplan én de aanpassing van het bestemmingsplan. 

3. De bebouwing van de binnentuin in het Blok is nooit gebouwd-, bestemd- of gebruikt voor 
bewoning en het gebouwde is hier gelet op de situering ten opzichte van de belendende panden 
(grotendeels wel in gebruik als woning) en de vreemde bouwconstructie (fabriekshal) ook geheel 
en ten enen  male  ongeschikt voor. 

Verstrekte informatie onjuist 

4. Schoolstraat 2 is nooit bewoond geweest en heeft altijd een kantoorfunctie gehad, zo leert een 
raadpleging van het kadaster ons. Het heeft tijdenlang leeggestaan en is gebruikt voor opslag. 
Momenteel verblijven In het pand aan de Schoolstraat 2 sinds kort en uitsluitend op de hoger 
gelegen verdiepingen, af en aan enkele personen die de wacht houden en fungeren als anti-kraak 
wachten. Zij hebben op de Schoolstraat 2 geen vaste woon- of verblijfplaats en zij zijn op dit adres 
bijvoorbeeld ook niet ingeschreven. Ook de bebouwing in de binnentuin van het Blok wordt in het 
geheel niet bewoond. 

5. De bebouwing in de binnentuin van het Blok is peen onderdeel van het pand aan de Schoolstraat 
2 en is dit ook nooit geweest. De bebouwing hoort ook niet bij elkaar. De enige connectie tussen 
het pand aan de Schoolstraat 2 en de bebouwing in de binnentuin betreft de ontsluiting van 
tafeltennishal in de binnentuin van het Blok. Het pand aan de Schoolstraat 2 wordt gebruikt als 
toegangspoort tot de bebouwing in de binnentuin daarachter. Om bij de binnentuin te komen, 
moet je op straatniveau (op de begane grond) onder de bebouwing van het pand aan de 
Schoolstraat 2 door. In die zin is het dus ook onjuist om het pand Schoolstraat 2, de 'illegale' 
onderdoorgang (zie punt 6) én de tafeltennishal de bestemming Gemengd 3 te geven. 

6. Er is -overigens zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning- tussen het pand aan de 
Schoolstraat 2 en de bebouwing in de binnentuin een soort overdekt gangetje gemaakt5. Dit maakt 

5  Zie bijlage 3: foto's onderdoorgang tussen Schoolstraat 2 en bebouwing binnentuin Blok 
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evenwel niet dat de panden daardoor als één gebouw kunnen worden beschouwd, laat staan als 
één 'hoofdgebouw'. 

Strijd met bestemmingsplan 

7. Op grond van het vigerende bestemmingsplan 'Oud-West' geldt ter plaatse op bouwperceel 
Schoolstraat 2 de bestemming 'Wonen' (in bijlage 1, rood omlijnd) en op de bebouwing binnentuin 
de bestemming 'Tuinen en Erven'. Er geldt tevens een aanduiding 'bebouwing op tuinen en erven' 
(zie bijlage 1, grijs gearceerd, groen omlijnd). Gronden met de bestemming 'Tuinen en erven' zijn 
bestemd voor de aanleg en instandhouding van tuinen en erven. Daarnaast geldt dat de 
aangewezen 'bebouwing op Tuinen en Erven' gebruikt kan worden conform het gebruik zoals dit 
plaatsvindt in het aangrenzende op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

8. Zoals hiervoor reeds aangegeven, betreft de bebouwing in de binnentuin niet het hoofdgebouw 
van de Schoolstraat 2. Dit wordt bevestigd door de planregels. 

9. Indien en voor zover het pand aan de Schoolstraat 2 toch als hoofdgebouw zou worden 
aangemerkt, wat hier nadrukkelijk bestreden wordt, dan nog kan de bebouwing in de binnentuin 
niet worden aangemerkt als 'aangrenzend aan het hoofdgebouw' of 'op hetzelfde bouwperceel 
gelegen' als de Schoolstraat 2. Zoals reeds uiteengezet: de enige connectie tussen het pand aan 
de Schoolstraat 2 en de bebouwing in de binnentuin is de ontsluiting. Reeds hierom kan de 
bebouwing in de binnentuin niet het gebruik van de Schoolstraat 2 volgen. Er mag aldaar dan ook 
niet worden gewoond en om die reden kan en mag het bestemmingsplan dus niet op deze manier 
worden aangepast. 

10. Zo er al sprake is van een hoofdgebouw op het perceel, dan is dit de hal (met bestemming tuinen 
en erven) en zeer beslist niet het pand op Schoolstraat 2. De hal heeft het gebruik en functie van 
het pand altijd bepaalt; fabriekshal, drukkerij, tafeltennisvereniging. Wonen zeer beslist niet. 

11. De hal is qua grondoppervlakte ruim 15 keer zo groot als het pand aan de Schoolstraat 2. Als we 
de zaak omdraaien en stellen dat Schoolstraat 2 het hoofdgebouw is (wat wij bestrijden), dan zou 
de hal het bijgebouw zijn. Het is evident dat de 'grote' hal die er sinds de 19e eeuw staat nooit de 
veel kleinere bijgebouw van het pand Schoolstraat 2 kan zijn dat in de jaren 60 van de 20e eeuw 
is gebouwd. Daarenboven haalt uw gemeente in correspondentie met bewoners het toegevoegde 
artikel 9 lid 8 uit het vigerende paraplubestemmingsplan West aan. Dit betreft een zogenaamde 
specifieke gebruiksregel, die bepaalt: 

"De tuin als bedoeld in lid 1 volgt het gebruik van de eerste bouwlaag in de direct 
aangrenzende hoofdbebouwing." 

12. Hierboven werd al opgemerkt dat van aangrenzende bebouwing geen sprake is en de 
toegevoegde specifieke gebruiksregel maakt nog eens duidelijk dat `aangrenzend', hier ook zeer 
nauw dient te worden opgevat, immers toegevoegd lid 8 van artikel 9 stelt dat er sprake moet zijn 
van een direct aan-grenzen aan de hoofdbebouwing. In het onderhavige geval, zo hebben we 
reeds vastgesteld, is hiervan geen sprake nu er slechts een overdekt gangetje is tussen 
Schoolstraat 2 en de bebouwing van de binnentuin. De beide bouwwerken delen geen muren en 
liggen niet tegen elkaar aan. 

13. Voorts gaf de gemeente desgevraagd aan dat het bij de toetsing van de aanvraag is uitgegaan 
van onder meer artikel 9 lid 1 onder b uit het Bestemmingsplan Oud West. In dit artikel 9 lid 1 
onder b is bepaald dat: 

"De gronden op de plankaart aangewezen voor 'Tuinen en Erven' (T) zijn bestemd voor. de 
'bebouwing op Tuinen en Erven' het gebruik zoals dit plaatsvindt in het aangrenzende op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw" 
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14. Er staat nadrukkelijk niet dat de bestemming van de bebouwing op Tuinen en Erven de 
bestemming van het hoofdgebouw kunnen volgen maar er staat dat de bebouwing op Tuinen of 
Erven het gebruik zoals dit plaatsvindt kunnen volgen. Schoolstraat 2 is niet in gebruik als woning 
en ook nooit geweest zoals hierboven al is vast komen te staan en dus kan ook daarom niet de 
bestemming van de bebouwing in de tuin 'wonen' worden. 

15. Ook geeft het gebruik van het woord kunnen aan dat het hier gaat om een mogelijkheid om af te 
wijken van de hoofdregel 'geen bewoning van tuinen'. Het is dus geen dwingendrechtelijke 
bepaling en de gemeente hoeft hier niet af te wijken. De gemeente heeft hier een eigen afweging 
te maken. 

16. Voor een afwijken van de hoofdregel moet dan een objectiveerbaar belang zijn dat de gemeente 
dient met de toepassing ervan. 

17. Welke belangen beoogt de gemeente eigenlijk met haar beleid te dienen? Zijn dit de belangen van 
de markt c.q. projectontwikkelaars of zijn dit de belangen van haar bewoners? In onderhavig geval 
zou er sprake moeten zijn van een overwegende, gerechtvaardigde reden waarom van de 
hoofdregel zou moeten worden afgeweken, een aanpassing in het bestemmingsplan is ten gunste 
van de markt c.q. projectontwikkelaars en ten nadele van de omwonenden. 

18. Deze objectiveerbare grond om af te wijken bestaat niet in het onderhavige geval. De gemeente 
heeft eerstens de belangen van zijn inwoners (zoals hun ongestoord woongenot, bescherming 
van de privacy, rust, groen, gerechtvaardigd vertrouwen) te beschermen en kan dan ook niet 
anders dan tot de conclusie komen dat het bestemmingsplan ongewijzigd moet blijven. 

19. Daarnaast geldt nog het volgende. Uit de toelichting op het bestemmingsplan 'Oud-West' blijkt dat 
de gemeente juist de rust in de binnentuinen wil bewaren. Kortheidshalve wordt verwezen naar 
paragraaf 4.3.5 van de toelichting. Tuinen moeten worden gebruikt als tuinen. Groen moet zoveel 
mogelijk behouden blijven. Slechts in uitzonderingsgevallen mag de binnentuin worden gebruikt 
voor de doeleinden van het pand waar het bij hoort. Door de bestemming te wijzigen naar 
Gemengd 3 gaat de gemeente volledig voorbij aan dit uitgangspunt. 

Aantasting woon- en leefklimaat 

20. De bebouwing in de binnentuin is omsloten door woonhuizen en kleine tuinen. Op het moment dat 
de bestemming naar Gemengd 3 wijzigt, ontstaat er een totaal nieuwe situatie. Waar de tuinen 
thans grenzen aan een voormalige tafeltennishal die slechts af en toe gebruikt werd voor 
recreërende bezoekers, ontstaat de mogelijkheid om bedrijfs- en of woonruimtes te creëren met  
(semi-)  permanente gebruikers en bewoners. Dit heeft ernstige gevolgen voor het woon- en 
leefklimaat van de huidige bewoners. 

21. Waar de huidige tafeltennis een gesloten bouwwerk betreft, zullen bedrijfs- en woonruimtes zijn 
voorzien van ramen en balkons welke pal op de erfgrenzen zijn gesitueerd. De nieuwe 
gebruikers/bewoners zullen dan ook direct uitzicht in de zitkamers en keukens van 
tegenovergelegen huizen, op de omliggende tuinen en woonhuizen hebben. Dit brengt een 
inbreuk op de privacy met zich mee. Daarnaast zullen woningen op die plek zorgen voor extra 
geluidhinder, nu ook nog eens aan de achterkant. Nieuwe bedrijfsactiviteiten of woningen erbij zal 
bovendien zorgen voor een toename van de het aantal auto's in de buurt. 

22. Uit de Toelichting op de Planbeschrijving - bestemmingsplan Oud-West uit 2007 ('Toelichting') 
voor het huidige vigerende bestemmingsplan, is goed de bedoeling van de planwetgever te halen. 
Deze is zoals u ook zult vaststellen; niet te rijmen met het omturnen van een oude fabriekshal in 
een binnentuin in een druk stadsdeel tot woningen of bedrijfsruimte die afbreuk doen aan de 
privacy, het ongestoorde woongenot en de rust van de huidige en de toekomstige bewoners 
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23. Op pagina 60 uit de Toelichting staat onder het kopje 'Woonbuurten' het volgende: 

"Om de kwaliteit op de binnenterreinen in de woongebieden te behouden of te verbeteren 
wordt hier in principe geen nieuwe bebouwing toegestaan (met uitzondering van de 
Bellamybuurt). Daarom kunnen op de binnenterreinen alleen nog vergunningvrije bouwwerken 
worden opgericht. Voor alle gebouwen in binnentuinen geldt dat deze groene daken moeten 
krijgen." en 

"De binnenterreinen worden gevormd door tuinen en erven. Deze mogen in gebruik zijn voor 
tuindoeleinden ten behoeve van de woonfunctie. Echter zal alleen in uitzonderingsgevallen 
toegelaten worden dat de binnenterreinen gebruikt worden voor de doeleinden van het pand 
waar ze bij horen. Dit om de kwaliteit van de binnenterreinen te behouden en omdat de 
binnenterreinen een belangrijke rol spelen voor het woongenot van de (meestal) op verdieping 
gesitueerde woningen." 

24. Door het bebouwde deel van de binnentuin van het Blok de bestemming Gemengd 3 te geven 
wordt volledig aan bovenstaande uitgangspunt ten onrechte voorbijgegaan. 

25. Voorts vermeldt bovenstaande uitsnede uit pagina zestig van de Toelichting dat er sprake moet 
zijn van een uitzonderingsgeval wil het toelaatbaar zijn dat binnenterreinen de doeleinden van het 
pand volgen waar ze bij horen. Hieruit is op te maken dat de Planwetgever nooit de bedoeling 
heeft gehad om tuinen (en de bebouwing van tuinen) om te vormen tot woningen, behoudens 
uitzonderingsgevallen. 

Conclusie 
Gelet op al het vorenstaande dient u de aanpassing in het bestemmingsplan naar Gemengd 3 terug te 
draaien en de huidige status  quo  te handhaven, namelijk bestemming Tuinen en erven. 

Desgewenst lichten wij een en ander graag nog nader mondeling aan u toe. 
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Bijlage 1: Uitsnede kaart Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

Het is moeilijk zichtbaar op de uitsnede maar het lichtroze aaneengesloten deel in de binnentuin heeft 
als bestemming GD-3 (Gemengd 3) met volgende bestemmingsomschrijving6: 

Artikel 6 Gemengd - 3 
6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
b. publieksgerichte zakelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
c. kantoor in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
d. maatschappelijke voorzieningen in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain, met uitzondering van 

geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen; 
e. geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen uitsluitend waar deze ten tijde van de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd; 
f. bedrijf in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 
g. woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf 

aan huis op de tweede en hoger gelegen (bijzondere) bouwlagen; 
h. woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf 

aan huis in de eerste bouwlaag, waar deze ten tijde van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd; 

6  Bijlage 2a 'Planregels, toelichting en bijlage bij regels' 
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alsmede voor 
i. detailhandel, niet zijnde een supermarkt, inclusief bijbehorende ondergeschikte horeca in de 

eerste bouwlaag, kelder en souterrain uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
'detailhandel'; 

j. horeca van categorie 1 en horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
'horeca van categorie 1' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

k. horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
'horeca van categorie 3' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

I. 	horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca van categorie 4' in 
de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

m. sportschool/fitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding "sportschool" in de eerste 
bouwlaag, kelder en souterrain; 

n. woningen gelegen achter een functie zoals genoemd in artikel 4.1 onder a. t/m e. in de eerste 
bouwlaag uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd 4'; 

o. sportschool/fitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd 
3' in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en souterrain; 

p. onder a. t/m f. genoemde functies in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en souterrain 
uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd 6'; 

q. gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder, het souterrain en de eerste bouwlaag met inbegrip 
van bijbehorende technische ruimten, bergingen, in- en uitritten, toegangsvoorzieningen en 
uitwegen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'; 

met bijbehorende 
r. bergingen en andere nevenruimten; 
s. tuinen en erven; 
t. groenvoorzieningen; 
u. verkeersareaal; 
v. nutsvoorzieningen; 
w. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 
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Foto genomen vanaf ingang Schoolstraat 2 

Foto genomen vanaf bebouwing Blok 

Bijlage 3 Foto's onderdoorgang tussen Schoolstraat 2 en bebouwing binnentuin Blok 
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VVE DE BANKHOEK (BILDERDIJKSTRAAT 52-601E AMSTERDAM) 

Bilderdijkstraat 52g - 1053 kv Amsterdam - perniciaro.n@gmaiLcom - 0642461612 

De Gemeenteraad van Amsterdam 
T.a.v. de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

Gemeente 
:IC Amsterdam 

X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Per fax: 020 255 1551 
Per e-mail: info.rd@amsterdam.n1  en bestemmingsplannen@amsterdam.nl. 

Amsterdam, 12 juni 2018 
Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Amsterdam Oud West 2018 

Geachte Raadsleden, 

De vereniging van eigenaars "VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTSRECHTEN 
WONINGEN/ WINKELS BILDERDIJKSTRAAT,TER HAARSTRAAT,DE CLERCQSTRAAT (DE 
BANKHOEK)" (hierna: de VVE) wenst graag haar zienswijze kenbaar te maken in verband 
met het nieuwe bestemmingsplan Oud West 2018. 

Inleiding 

1. De VVE zou graag zien dat de bestemming van het pand aan de Bilderdijkstraat 52-60 te 
Amsterdam (hierna: het gebouw) zodanig wordt gewijzigd dat er een mogelijkheid 
bestaat om het gebouw op te toppen met een extra woonlaag, zodat de bestaande 
woningen op de bovenste woonlaag kunnen worden vergroot. 

2. Het gebouw bestaat uit een veertigtal wooneenheden (op 4 woonlagen) met een 
gemiddelde oppervlakte van 60 m2. Van deze wooneenheden behoren Stichting 
Stadgenoot 50 % toe en de andere 50 % van de wooneenheden zijn particulier eigendom 
(erfpacht). Stadgenoot heeft te kennen gegeven voorstander te zijn van de uitbreiding 
van het gebouw met een extra woonlaag. 

1 

arents002
Getypte tekst
107



VVE DE BAN KHOEK (BILDERDIJKSTRAAT 52-601E AMSTERDAM) 

Bilderdijkstraat 52g - 1053 kv Amsterdam - perniciaro.n@gmail.com  - 0642461612 

3. Met een optopping worden 10 gezinswoningen, die groter zijn dan 120 m2, gecreëerd in 
Oud-West. Van deze 10 woningen is 50% momenteel bestemd voor niet-geliberaliseerde 
verhuur door Stadsgenoot. Door opstopping zal de leefbaarheid voor bestaande 
bewoners en de aantrekkelijkheid van de buurt Oud-West voor gezinnen worden 
vergroot. 

4. Het optoppen van het gebouw zou kunnen worden gerealiseerd door in het 
bestemmingsplan Amsterdam West 2018 toe te staan dat een woonlaag meer kan 
worden gecreëerd dan nu het geval is of toe te staan dat een "woonkap" kan worden 
gecreëerd bovenop het huidige platte dak en toe te staan dat het gebouw 1,5 meter 
hoger zal mogen zijn dan nu het geval is (zie punt 9). 

Noodzaak gezinswoningen in Oud West 

5. Op dit moment is het woningaanbod in Amsterdam West/Amsterdam binnen de ring 
aan het verschralen. Door de stijgende huizenprijzen worden woningen met een groot 
oppervlakte voor minder woningzoekenden bereikbaar in Amsterdam (zie bijlage 1). 

6. De huidige praktijk is veelal dat jonge stellen hun wooncarrière beginnen in het gebouw 
en bij de eerste of het tweede kind gedwongen zijn om te verhuizen omdat de woningen 
in het gebouw te klein zijn voor het gezin. Het optoppen van de bovenste woonlaag zal 
ertoe leiden dat jonge stellen en gezinnen, die op dit moment een deel van de bovenste 
woonlaag bewonen, niet hoeven te verhuizen als zij kinderen krijgen, maar juist hun 
kinderen kunnen laten opgroeien in Amsterdam West. 

Hogere gebouwen in de directe omgeving 

7. In de omgeving van het gebouw zijn veel gebouwen die hoger zijn dan het gebouw. Veel 
van de huidige gebouwen in de omgeving zijn ook hoger dan de voorschriften in het 
bestemmingsplan (zie bijlage 2). De VVE wenst graag dezelfde mogelijkheid/rechten te 
hebben als de eigenaren van de omliggende gebouwen. 

8. De verschillende hoogtes in de gevels zorgen er ook voor dat het gevelaanzicht niet strak 
is/rommelig is. Het beleid van de Gemeente van de afgelopen jaren om dakterrassen 
met terrasgebouwen toe te staan, dan wel te gedogen heeft er ook toe geleid dat er een 
wildgroei is ontstaan aan verschillende hoogtes in de omgeving van het gebouw. Het 
optoppen van het complex met een kap zou juist ook meer rust en eenheid brengen in 
de gevelfaçades en het straatbeeld. Het gebouw zal dan namelijk net zoals de 
omringende panden een kap krijgen en meer op gelijke hoogte zijn (zie bijlage 3 en 4). 
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VVE DE BANKHOEK (BILDERDIJKSTRAAT 52-60 TE AMSTERDAM) 

Bilderdijkstraat 52g - 1053 kv Amsterdam - perniciaro.n@gmail.com  - 0642461612 

Minimale stedenbouwkundige impact 

9. Het gebouw heeft al een kroon/lijst van 1,5 meter. Het optoppen van het gebouw zal 
daardoor niet leiden tot een verhoging van 3 meter maar slechts van 1,5 meter (bijlage 
5). Daarbij komt dat door deze kroon/lijst en een kapconstructie de bovenste woonlaag 
vanaf de overkant van de straat niet eens zichtbaar zal zijn (bijlage 4). 

10. Eerder heeft VVE een ontwerpaanvraag gedaan om een nieuwe woonlaag te realiseren 
door middel van een kap (bijlage 6). Op dit ontwerp is door de gemeente negatief 
geadviseerd (bijlage 7). De reden van dit negatieve advies van de gemeente was onder 
andere dat de huidige driedeling van het gebouw zou worden doorbroken door het 
realiseren van een kapverdieping. 

11. Een van de betrokken leden van de Vve van dit project is architect en heeft daarom een 
aangepast ontwerp gemaakt (zie bijlage 8) waaruit de bovenste woonlaag juist een 
vergroting van het bovenste derde deel van het gebouw zal zijn. Het optoppen van het 
gebouw leidt dus niet tot doorbreking van de driedeling van het gebouw. De VVE is zelf 
van mening dat door het gebrek aan een kap het gebouw nu incompleet is. Door 
toevoeging van een kap wordt het aanzicht juist completer (bijlage 4). 

Conclusie 

12. De VVE verzoekt de Gemeenteraad het bestemmingsplan ten aanzien van het gebouw 
aan de Bilderdijkstraat 52-60 te Amsterdam zodanig aan te passen dat het mogelijk zal 
zijn om het gebouw op te toppen. Het gebouw zal dan maar circa 1,5 meter hoger zijn 
dan nu het geval is. De belangen om het gebouw te kunnen optoppen zijn groot. In Oud 
West worden zowel voor Stadgenoot gezinswoningen van 120 m2 gecreëerd, als voor 
particuliere eigenaren. Jonge stellen en gezinnen zullen daardoor niet genoodzaakt zijn 
om te verhuizen. 

13. De stedenbouwkundige impact is gering. In de omgeving bestaan al hogere gebouwen. 
Het optoppen kan op een manier plaatsvinden dat de opbouw in de direct nabijheid niet 
zichtbaar zal zijn. Het gebouw zal door het optoppen juist meer in lijn met de gebouwen 
in de omgeving worden gebracht. 

-Miei1ijke oet, 

A.S. Perniciaro 
oorzitt 	n de 
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Bijlagen: 

1. artikel uit Het Parool van 15 juli 2017 
2. kaart met hoogtes in omgeving 
3. omliggende panden 
4. voorbeelden van het pand met kap 
5. dwarsdoorsnede van het gebouw 
6. concept aanvraag 
7. afwijzing 
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E-Witirfitffhiet ion te kinderen 
verlaten Amsterdam 

Door de uittocht van gezinnen verandert de samenstelling van de bevolking in hoog tempo. © ANP 

®@©(12  
Gezinnen verlaten Amsterdam, omdat ze geen huis meer kunnen vinden. 
Dat is slecht nieuws voor de stad, want families zijn belangrijk voor de 
samenhang, betrokkenheid en welvaart. 

DOOR: MICHIEL COUZY 15 JULI 2017, 11:00 

'Gezinnen zijn de kanariepieten van de stad," zegt stedelijk geograaf 
Willem Boterman (UvA). Aan hun gedrag valt af te lezen hoe het met de 
stad gaat. Als ze blijven, zegt dat iets over de leefbaarheid, de 
verkeersveiligheid, de kwaliteit van de scholen. Als ze vertrekken is er iets 
aan de hand. 

In Amsterdam is dus iets aan de hand. Uit bevolkingscijfers valt namelijk 
af te lezen dat gezinnen met jonge kinderen de stad verlaten. Basisscholen 
merken al dat de aanmeldingen voor de kleutergroepen ineens 
teruglopen. 

https://www.parool.nl/amsterdam/gezinnen-met-j  onge-kinderen-verlaten-amsterdam—a... 11-6-2018 
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het aantal gezinnen juist toe. Dat had natuurlijk te maken met de 
economische crisis, waardoor de huizenmarkt op zijn gat lag en mensen 
hun woning niet kwijt konden. Maar er was meer aan de hand; een 
groeiend aantal gezinnen koos bewust voor een leven in de stad. 

De stad uit 
Aandeel Amsterdamse 
jonge gezinnen die verhuizen 
naar een andere gemeente. 

12 

10 

2012: 
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2008  

 

2015 

 

Bron: CBS. C LvdB/Het Parool 

Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de UvA, omschrijft die als 
'culturele stedelingen', waarbij man en vrouw zorg en werk eerlijk 
verdelen, genieten van cultuur, uit eten gaan - en gebruikmaken van al die 
andere voorzieningen die de stad biedt. 

Gekte op de huizenmarkt 
Ze zouden hun kinderen hier graag laten opgroeien. Waarom ook niet? De 
stad is afgelopen dertig jaar ten goede veranderd. De scholen zijn beter, 
de parken mooier, kinderopvang talrijk en de junks zijn uit het straatbeeld 
verdwenen. 

Maar toch vertrekken de gezinnen, volgens het CBS meer dan tien procent 
per jaar. De kanariepieten vliegen uit de kolenmijn. "Dat duidt op iets 
structureels," aldus Boterman. 

Dat structurele is de huizenmarkt. De prijzen stijgen hier zo snel, dat 
gezinnen een woning niet meer kunnen betalen, of worden overboden 
door kapitaalkrachtigere partijen, zoals investeerders en rijke 
particulieren die huizen als belegging zien. 

"Gezinnen maken geen kans meer" 

Sven  Heinen,  voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam 

https ://www.parool.nl/amsterdam/gezinnen-met-j  onge-kinderen-verlaten-amsterdam—a... 1 1 -6-20 1 8 
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van Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). 

En als ze al een woning kunnen betalen, waarom zouden ze dat doen, als 
ze voor hetzelfde geld een kast van een huis buiten de stad kunnen 
krijgen, met tuin en alles erop en eraan? 

Door de uittocht van gezinnen verandert de samenstelling van de 
bevolking in hoog tempo. Amsterdam bouwt de komende jaren 50.000 
woningen en groeit naar één miljoen inwoners, maar het aantal gezinnen 
neemt niet toe. De stad staat hiermee aan de vooravond van een 
gezinsloze groei. 

Sociale cohesie 
In de plaats van families komen alleenstaanden en expats, die de 
huizenprijzen wel aankunnen. "De gekte op de huizenmarkt dreigt de stad 
té homogeen te maken," vindt Boterman. "Straks wonen hier vooral 
expats en alleenstaanden tussen de twintig en veertig jaar. Net  als in 
Londen." 

"Een stad moet niet alleen armen 
overhouden" 

Jan Latten, hoogleraar sociale demografie 

De stad heeft baat bij gezinnen die hier graag willen blijven, zeggen 
Boterman en Latten. Allereerst zijn daar economische belangen: gezinnen 
zijn relatief welvarend en aangezien kinderen nu eenmaal geld kosten, 
geven ze veel uit, iedere jonge ouder kan daarover meepraten. Ze zijn 
goed voor de winkels in hun buurt, maar betalen bijvoorbeeld ook voor 
kinderopvang, sportclub, muziekschool of welke hobby hun kinderen ook 
doen. En daarmee zorgen ze voor banen. "Een stad moet niet alleen 

https://www.parool.nl/amsterdam/gezinnen-met-j  onge-kinderen-verlaten-amsterdam—a... 11-6-2018 
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arniferikaviwil zegt Latten. 

Daarnaast vormen gezinnen stabiele huishoudens, zegt Boterman. "Ze 
zijn relatief vaak thuis en aanwezig in de stad. Ze zorgen voor sociale 
cohesie en buurtbetrokkenheid. Gezinnen maken zich druk over auto's die 
te hard rijden, stoplichten die niet werken. En ze geven een ander ritme 
aan de stad dan jonge mensen. Dat botst soms, maar het is mijn 
persoonlijke overtuiging dat diversiteit in de stad ons dwingt om rekening 
met elkaar te houden en toleranter in het leven te staan." 

Helpen in de voetbalkantine 
Het is een oubollige uitdrukking, maar wel een adequate samenvatting: 
families met kinderen vormen een cementlaag in de stad, die toch al zo 
verbrokkeld is en waarin eenzaamheid toeneemt. Ze helpen op school, in 
de kantine van de voetbalclub of zetten zich in voor de buurt. "Ze 
verbinden generaties," aldus Latten. "Ze zorgen voor kinderen, maar ook 
voor hun ouders." 

De stad mag zijn gezinnen wel wat meer koesteren, vindt Diederik 
Boomsma, raadslid van gezinspartij CDA. Veel aandacht gaat uit naar de 
sociale en middenhuur, terwijl juist de koopmarkt, het domein van veel 
gezinnen, onder druk staat. "We willen een gemengde stad en daarin moet 
ook plaats zijn voor jonge gezinnen." 

Lees verder:  Vier gezinnen die op het punt staan te vertrekken 
uit Amsterdam  

Elke middag het laatste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Schrijfje nu 
in voor de gratis nieuwsbrief van Het Parool.  

®C) ©CD  
Volg en lees meer over: 

https://www.parool.nl/amsterdamigezinnen-met-jonge-kinderen-verlaten-amsterdam—a... 11-6-2018 
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El InrétitiáriétérMn 0 Amsterdam  

GERELATEERD 

Gewapende overval op tankstation in West 
11 JUNI 2018 

Cocktailbar Suzy  Wong  mag weer open 
11 JUNI 2018 

Aangifte tegen raadslid Landsmeer na mishandeling 
11 JUNI 2018 

MEEST GELEZEN 

1 	Klein geluk in Amsterdam: Opgestoken parapluutje 

2 	Shakira op bezoek bij geitenboerderij 

3 	Zo breng je 'oud' en 'nieuw' Noord bij elkaar 

4 	Koudere week met regen in aantocht 

5 	Advies aan Stedelijk: zet de eigen, rijke collectie weer centraal 

BEKIJK HELE LIJST 

Archief 

Digitale krant 

Journalisten Columnisten 

Alle rechten voorbehouden 

Lees de gebruiksvoorwaarden 

© DE PERSGROEP 2018 
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X Gemeente 
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Bezoekadres 

Bos en Lommerplein 250 

1055EK Amsterdam 

Postbus 57239 

io4oBC Amsterdam 

Telefoon 14 020 

www.west.amsterdam.n1 

Retouradres: Postbus 57239, io4oBC Amsterdam 

 

 
 Amsterdam 

Datum 	 13-04-2018 

Ons kenmerk 	V0-2017-014477 

Adres 	 Bilderdijkstraat 52 - 6o 

Behandeld door K. Smedema 
Doorkiesnummer 020-2530145 

Email 	 k.smedema@amsterdann.n1 

Onderwerp 	Uitkomst conceptaanvraag 

Geachte heer  

Op 29 november 2017 hebben wij uw conceptaanvraag ontvangen voor het realiseren van een kap-

opbouw ten behoeve van  lo  woningen op de locatie(s) Bilderdijkstraat 52- 6o te Amsterdam. 

Uitkomst 
Aan het project kan geen medewerking worden verleend. 

Beoordeling 
Uw conceptaanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan en ter advies voorgelegd aan de afde- 

ling stedenbouw van het stadsdeel West. 

Bestemmingsplan 
Voor de locatie van het project gelden de bestemmingsplannen 'Oud West' en het Paraplube- 

stemmingsplan stadsdeel West, Amsterdam deel 1. 
Op de locatie gelden de bestemmingsregels voor Centrumdoeleinden (C), onder artikel 3. 

Het plan is in strijd met de bouwvoorschriften onder lid 8 van artikel 3 voor wat betreft de bouw-

hoogte. De toegestane bouwhoogte is aangeven onder sub e van het bovenstaande artikel. 

Bouwhoogte 
e. het aantal bovengrondse bouwlagen bedraagt maximaal het op de plankaart aangegeven aantal 
(5), met dien verstande, dat de maximale hoogte van de begane grond (eerste bouwlaag) 4 m1  en de 
maximale hoogte van de overige bouwlagen 3 m1  bedraagt; 
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Voor deze locatie is op de plankaart geen extra aanduiding k ('kap') op de kaart aangegeven. 
Hiermee is de aanvraag in strijd met de bouwhoogte van het bestemmingsplan (zie onderstaan-
de afbeelding). 

fragment uit bestemmingsplankaart 

Om te onderzoeken of wij willen afwijken van de regels uit het bestemmingsplan is advies ge-
vraagd bij de afdeling stedenbouw. Het advies van de afdeling stedenbouw luidt: 

Het initiatief voor de dakopbouw op het complex is vanuit stedenbouwkundig oogpunt onwenselijk. 
Aan de Bilderdijkstraat en de Clercqstraat is een gemiddelde bouwhoogte vans bouwlagen (inclusief 
een eventuele kap). Door het toevoegen van een zesde bouwlaag treedt een schaalvergroting op ten 
opzichte van de overige bebouwing in de directe omgeving. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt be-
staat geen overtuigende reden om op deze plek een extra bouwlaag toe te staan en daarmee het 
complex als hoogteaccent in de wand meer nadruk te geven. 

Bovendien doet de toegevoegde bouwlaag afbreuk aan de heldere opbouw van het complex: de drie-
deling met afwijkende plint, een middenbouw en beëindiging door middel van een kroon wordt minder 
sterk door de zesde bouwlaag. 

Op basis van het stedenbouwkundige advies zal geen medewerking worden verleend aan het af-
wijken van het huidige bestemmingsplan. 

Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerpbesternmingsplan 'Oud West 2018'. Het nieuwe be-
stemmingsplan zal conserverend van aard zijn, en zal de bestaande bouwhoogte van panden gaan 
gelden als maximale bouwhoogte. 

Daarnaast zijn bij de actualisatie van de bestemmingsplannen in de afgelopen jaren 'optop-
locaties' in het stadsdeel onderzocht. Hier is deze locatie niet voor in aanmerking gekomen. 
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Uitkomst advies Ruimtelijk Ordening en Planologie 
Gelet op het bovenstaande zal voor het onderhavige project geen medewerking aan een afwijking 

van het bestemmingsplan worden verleend als hiervoor een omgevingsvergunning wordt inge-

diend. 

Het project is niet getoetst aan overige wet- en regelgeving. 

Wat betekent dit voor 

U kunt het project niet realiseren. 

Uw conceptaanvraag is getoetst aan de huidige wet- en regelgeving. Veranderingen hierin kunnen 
van invloed zijn op de beoordeling van uw aanvraag om een omgevingsvergunning. 

Leges 

De leges voor het in behandeling nemen van uw conceptaanvraag bedragen €210,00. 

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de heer K. Smedema. Hij is te bereiken op werkdagen tussen 
8:30 uur en 17:00 uur. Zijn telefoonnummer is 020-2530145. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
namens hen, 

Plaatsvervangend teammanager Vergunningen Bouw 
Stadsdeel West 
Stijn  Wilke  

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 
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AANTEKENEN EN PER GEWONE POST 

Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a Directeur Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2578 

1000  CT  Amsterdam 

      

      

      

       

ROHE ADVOCATEN 

 

12 juni 2018 

onderwerp 	: 0685.002 -  Bestemmingsplan Oud-West 

(afmeren) 

uw referentie : Ontwerpbestemmingsplan Oud-West (zienswijze) 

Geachte heer Zwaagman, 

Namens en op verzoek van de  

(hierna: "cliënt"), dien ik hierbij een zienswijze in gericht tegen 

het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018, zoals dat op 10 april 2018 is vastgesteld door het 

college van burgemeester en wethouders en vanaf 3 mei 2018 ter inzage ligt (zie bijlage 1). 

Cliënt kan zich niet verenigen met de wijze waarop het waterperceel  

grenzend aan de horecalocatie aan het Bilderdijkpark la, is bestemd. Blijkens de verbeelding 

behorende bij het ontwerp bestemmingsplan is voor dit waterperceel de bestemming "Water" (Wa), 

met de functieaanduiding "ligplaats" opgenomen, ik verwijs naar onderstaande uitsnede van de 

verbeelding, waaruit dit blijkt: 

Herengracht 514 • 1017CC Amsterdam • www.roheadvocaten.n1 
of6ce®roheadvocaten.M•t+31 20 737 01 28 • f+31 20 850 92 20 • KvK: 34.36.86.80 

Iedere aansprakelijkheid  van Rohe  Advocaten, vennoten  en  medewerkers  is  beperkt  tot het  bedrag dat wordt uitgekeerd 

onder  de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Any liability of Rohe  Advocaten,  its partners and its employees shall be 

limited to the amounts paid under the professional liability insurance. 

arents002
Getypte tekst
108
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ROHE ADVOCATEN 

Ingevolge artikel 18, aanhef en onder f van bijbehorende planregels van het 

ontwerpbestennmingsplan mogen de als zodanig aanwezen gronden worden gebruikt voor 

ligplaatsen ten behoeve van passagiersvaartuigen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'ligplaatsen'. Een ligplaats voor passagiersvaartuigen is nader omschreven in artikel 1.51 van de 

planregels. Hieruit volgt dat daaronder wordt verstaan 'een met één of meerdere 

passagiersvaartuigen ingenomen plaats die daartoe als zodanig is aangewezen' is. 

In de huidige situatie wordt het betreffende waterperceel reeds gebruikt ten behoeve van het 

innemen van ligplaats door één passagiersvaartuig, de "Hugo", met een lengte van 8,90 m. Voor het 

innemen van deze ligplaats is vergunning verleend op grond van de Verordening op het 

Binnenwater. De door de eigenaar van de locatie aangevraagde tweede ligplaatsvergunning voor 

een extra passagiersvaartuig is onlangs geweigerd, onder meer vanwege het feit dat in de 

Uitvoeringsvisie Ligplaatsvergunning Bedrijfsvaartuigen West d.d. november 2016 uitbreiding van 

het aantal ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen bij De Liefde onwenselijk wordt geacht. Er staat 

vermeld: 

"Omdat parken bijdragen aan het groene karakter van de stad en een belangrijke stille plek zijn in 

de drukke stad is het niet wenselijk bij het Bilderdijkpark verdere uitbreiding van het aantal 

ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toe te staan. De Hugo de Grootkade is verder ook niet genoemd 

in de Watervisie als potentiële locatie voor het creëren van ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen. Het 

stadsdeel wil daarom ook geen verdere uitbreiding van het aantal ligplaatsen in deze gracht." 

Gelet op deze visie — die tevens belangen van een goede ruimtelijke ordening bevat — is het van 

belang dat ook via het planologische kader gewaarborgd wordt dat er niet meer dan één 

passagiersvaartuig ter plaatse ligplaatsvergunning kan innemen. 

2/4 
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Nu de afmetingen van het vlak met de functieaanduiding "ligplaats" (17 m x 2,5 m) op de verbeelding 

behorende bij het ontwerp bestemmingsplan beduidend groter zijn dan de afmetingen van de 

"Hugo", wordt met het ontwerp bestemmingsplan Oud-West in planologisch opzicht een tweede 

ligplaats mogelijk gemaakt. Het vlak met de functieaanduiding "ligplaats" is immers bijna twee keer 

zo lang als de afmetingen van "De Hugo" (8,90 m). Cliënt heeft hierop reeds gewezen in zijn reactie 

op het voorontwerpbestemniingsplan, waarbij hij benadrukt heeft dat het mogelijk maken van een 

tweede ligplaats op deze locatie in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en zal leiden tot een 

onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat op dit gedeelte van het water. Cliënt (en 

zijn buren) hebben reeds als gevolg van het innemen van ligplaats door de "Hugo" in het verleden 

veelvuldig overlast (lawaai, privacy, stank) ervaren, wat regelmatig is gerapporteerd aan het 

stadsdeel en bekend wordt verondersteld. Deze overlast zal alleen maar toenemen indien een 

tweede ligplaatsvergunning op deze locatie mogelijk wordt gemaakt. 

Naar aanleiding hiervan is in de Nota van Beantwoording van de reacties op het 

voorontwerpbestemmingsplan het volgende overwogen: 

"De toekenning van de aanduiding "specifieke vorm van water -- 1" berust op een misverstand. 
Conform het bestaande gebruik en conform de verleende ligplaatsvergunning wordt ter plaatse 
uitsluitend een ligplaats ten behoeve van passagiersvaartuigen toegestaan. De verbeelding van het 
bestemmingsplan wordt aangepast: 

De aanduiding 'specifieke vorm van water — 1" wordt vervangen door de aanduiding 
ligplaatsen zodat uitsluitend ligplaatsen ten behoeve van passagiersvaartuigen zijn 
toegestaan en geen op- en afstaplocaties;  

(ii) 

	

	De maatvoering van het aanduidingsvlak wordt aangepast conform de maatvoering van 
de boot 'Hugo' waarvoor de ligplaats vergunning is verleend." 

Client constateert dat het bepaalde onder (i) wel, maar het bepaalde onder  (ii)  echter niet is 

doorgevoerd in de planregels c.q. de verbeelding zelf. Het ontwerpbestemmingsplan laat daarmee 

— onbedoeld kennelijk — toch nog de mogelijkheid van een tweede ligplaats toe. Cliënt kan zich 

hiermee om voornoemde redenen niet verenigen en verzoekt u, onder verwijzing van het 

voorgaande, om bij het vast te stellen bestemmingsplan alsnog te bepalen dat ter plaatse van 

Bilderdijkpark la slechts het innemen van ligplaats voor één passagiersvaartuig mogelijk wordt 

gemaakt. Dit is mogelijk door de afmetingen van het aanduidingsvlak "ligplaats" terug te brengen 

zodanig dat er slechts één ligplaats van ca 9,00 meter is toegestaan. 

Graag verneem ik uw reactie. 

3/4 
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Met riendelijk 	oet,  

Vos• -•  
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Directeur Ruimte &Duurzaamheid Gemeente Amsterdam 
t.a.v drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

X Gemeente 
Amsterdam 

)t 	13 JUNI 2018 

Ontv-angen 

Betreft zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Oud West 2018 mbt: 
1. Omschrijving monument Jan Hanzenstraat 37/Wenslauerstraat 16 is niet juist. 
2. Bouwblokken, waarin oa ons monument gelegen is, aanmerken op de plankaart 

als mileuzone — grondwatebesehermingsgebied, zoals de bouwblokken aan beide 
zijden van Jan Hanzen- en Wenslauerstraat. 

3. P in T op de plankaart ten Kateschoolplein verwijderen ipv handhaven. 

10 juni 2018 

Geachte Directeur en medewerkers Ruimte & Duurzaamheid Gemeente Amsterdam, 

Beste Marcel Zwaagman, 

1. Omschrijving monument Jan Hanzenstraat 37/Wenslauerstraat 16 is niet juist. 

Wees zo vriendelijk, nu plankaart en toelichting correct zijn, de tekst te corrigeren mbt tot de 
omschrijving van ons gebouw in 6.3.2 Hoofdbestemmingen. Zie mijn verbetering in 

Artikel 4 tot en met 9 Gemengde Doeleinden (GD1 t/m GD6) 
Artikel 9 Gemengde doeleinden 6 (GD6/woonwerkgebouwen) 

De GD6 bestemming is specifiek bestemd voor het voormalige Tetterodecomplex langs de 
Bilderdijkstraat/Da Costakade, het gebouw aan de Tweede Kostverlorenkade 50-62,  de Jan 
Hanzensraat 	371Wenslauerstraat 16 20, het gebouw Jan Hanzenstraat 37/Wenslauerstraat 
16 en het gebouw Wenslauerstraat 18-20, en een aantal paviljoens op het WG-terrein. In 
deze gebouwen is sprake van een bijzondere mix van functies waarbinnen in beperkte mate 
ook reeds wordt gewoond Deze situatie is beschermenswaardig en wordt geborgd door een 
uitwisseling van wonen en niet-wonen over alle bouwlagen toe te staan. Om te voorkomen dat 
deze gebouwen volledig omgezet worden naar wonen is er een beperking opgenomen op het 
aantal woningen. De bestaande woningen worden beschermd Uitsluitend bestaande horeca-
vestigingen zijn toegestaan en aangeduid 

2. Bouwblokken, waarin oa ons monument gelegen is, aanmerken op de plankaart 
als mileuzone — grondwatebeschermingsgebied, zoals de bouwblokken aan beide 
zijden van Jan Hanzen- en Wenslauerstraat. 

Geef de volgende bouwblokken 1) Jan Hanzen-/ten Kate-/ Wenslauer-/Bellamydwarstraat, 2) 
Jan Hanzen-/Bellamydwars- Wenslauerstraat/2e Kostverlorenkade, 3) Schimmel-/Korte 
Schimmel-/Jan Hanzenstraat/2e Kostverlorenkade, de status van Milieu-
grondwaterbeschermingsgebied. Deze blokken hebben net zoveel last van grondwater als de 
hieronder op de kaart aangegeven gebieden. Behoedt onze gebouwen voor het zelfde verval 
zoals nu in de Helmerbuurt gaande is. 

Bovendien hebben vele huizen in de genoemde blokken houten palen. Zij staan nu nog goed 
op hun fundering. Een aantal gebouwen hebben nul-metingen met meetbouten en 
bouwrapporten. Het toestaan van kelders, souterains, na gefundeerd onderzoek zoals 
omschreven in artikel 5.7.2 is voor deze blokken net zo belangrijk als voor de blokken die 
blauw zijn ingekleurd op uw kaart. 
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5.7.2 Uitwerking 
Waterkeringen 
Op de afbeeldingen is aangegeven welke delen van Oud-West grondwateraandachtsgebieden 
zijn. 

In overleg met Waternet is gewerkt aan een passende regeling in dit bestemmingsplan waarin 
deze waterhuishoudkundige belangen het beste kunnen worden geborgd Voor de 
grondwateraandachtsgebieden is in dit bestemmingsplan een gebiedsaanduiding "milieuzone - 
grondwaterbeschermingszone" opgenomen. Voor deze gebieden geldt dat ondergrondse 
gebouwen (kelders en souterrains) alleen zijn toegestaan als uit geohydrologisch onderzoek 
blijkt dat er geen onevenredig negatieve geohydrologische gevolgen zijn. Een dergelijk 
onderzoek moet voor advies worden voorgelegd aan de waterbeheerder (Waternet). Waternet 
heeft goed inzicht in de oorzaken van de (potentiele) problemen in 
grondwateraandachtsgebieden en kan daardoor goed adviseren over de te verwachten 
gevolgen. 

Uw omschrijving in artikel 6.3.1 is onvoldoende garantie voor een goed grondwater beleid in 
bovengenoemde blokken. Zeker omdat het een poldergebied is. 

3. P in T op de plankaart ten Katesehoolplein verwijderen ipv handhaven. 

In het voorontwerp bestemmingsplan was de P van parkeren wegbestemd uit de T van Tuin 
bij het ten Kateschoolplein. Een plein dat in 40 jaar tot een kleine groen oase was uitgegroeid 
voor de buurt. Het was een gebruiks- en kijktuin die bijdroeg aan plezierig wonen en/of 
werken in de Bellamybuurt. 

Bewoners van het schoolgebouw en buurtgenoten hebben zich de afgelopen jaren ingezet via 
klankbordgroep, inspreken bij ABWest, gesprekken met politici en ambtenaren voor behoud 
van Flora en Fauna op het schoolplein. Het was treurig dat DB en AB West, ondanks 
waarschuwingen uit de buurt niet voorkwamen, oktober 2017, dat bomen en struiken 
verwijderd en/of drastisch gesnoeid werden met alle verlies van de Flora en Fauna. 



Het was voor de buurt een teleurstelling te zien in maart 2018 dat AVI  Group  B.V. en J 
Bakker Holding B.V., middels het Bestemmingsburo, in dat najaar 2017 vroegen om herstel 
van de P in de T terwijl zij in het proces van doorverkoop aan Stedelijk Ontwikkel 
Maatschappij (SOM) zaten en dat hun verzoek door stadsdeel West werd gehonoreerd, zoals 
blijkt uit: 

Nota van beantwoording participatiereacties voorontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. 
Reacties op het voorontwerpbestemmingsplan 

5. Het Bestemmingsburo namens AVI  Group  B.V. en J. Bakker Holding B.V. aangaande het 
adres Ten Katestraat 8/Wenslauerstraat 1 (voormalige Ten Kateschool); 

Ad 5 Ten Katestraat 8/Wenslauerstraat 1, voormalige Ten Kateschool 
In het voorontwerp worden bestaande bebozrwings- en gebruiksmogelijkheden wegbestemd. In 
het vigerende bestemmingsplan is op grond van de bestemming 'Centrumdoeleinden' met de 
nadere aanduiding 'wonen' een woonfunctie toegestaan op de begane grond en in het 
souterrain. In het voorontwerp is het gebouw bestemd voor `Gemengd-1 'zonder een nadere 
aanduiding voor wonen. Dit heeft als consequentie dat een woonfunctie nog slechts op de 
hoger gelegen bouwlagen mogelijk is. 
De onbebouwde grond is onder het vigerende bestemmingsplan bestemd voor "Tuinen en erf' 
met als nadere aanduiding 'parkeren'. Parkeren is daarom onder het huidige planologische 
regime toegestaan. In het voorontwerp komt de parkeerfunctie te vervallen. 
Verzocht wordt om de wijziging in het voorontwerp te herstellen en het gebouw als ook het 
parkeergebruik van het onbebouwde deel van het perceel te bestemmen overeenkomstig het 
vigerende bestemmingsplan. 
Beantwoording 
Er is geen aanleiding om de rechten uit het bestemmingsplan Oud-West van 2005 te beperken 
of weg te nemen. Het gebouw krijgt conform de gebruiksdoeleinden van het bestemmingsplan 
uit 2005 de bestemming Gemengd - I met de aanduiding 'wonen'. De onbebouwde delen van 
het perceel krijgen de bestemming Tuin met de aanduiding "parkeerterrein' ten behoeve van 
ongebouwde parkeervoorzieningen, in - en uitritten en toegangsvoorzieningen. 

Hoe onwenselijk dit verstenen en ingebruik nemen van het schoolplein/tuin als parkeerterrein voor 9 
auto is verwijs ik naar het ter inzage gelegde bestemmingsplan Oud West 2018. Tevens had de 
gemeente bij het verlenen van de omgevingsvergunningen OLO 3228889 en OLO 3379379 en via het 
erfpachtrecht groen eisen aan het schoolplein/tuin kunnen stellen. 

5.7.2 Uitwerking 
Waterkeringen 
Waterkwaliteit: riolering, hemelwaterafvoer en gebruik materialen 

Door het aanbrengen van bebouwing of tuinverharding, komt neerslag versneld tot afvoer. 
Dat leidt tot wateroverlast op naburige percelen of in de openbare ruimte. De versnelde 
afvoer kan worden tegengegaan door het realiseren van een waterberging die vertraagd 
wordt geleegd. In overleg met Waternet is ervoor gekozen om alleen bij het bouwen van 
bouwwerken (in de praktijk van West: sloop en nieuwbouw van panden) een verplichting op te 
leggen via het bestemmingsplan. Dan kan er bij de aanvraag van de omgevingsvergunning 
bouwen worden getoetst of de juiste maatregelen worden genomen. 
Voor tuinen is het wenselijk om de hoeveelheid tuinverharding zoveel mogelijk te beperken. 
Bewoners worden door de gemeente voorgelicht over dit onderwerp en verleid om de 
hoeveelheid tuinverharding te beperken. Dit wordt onder andere in het kader van het project 
Amsterdam  Rainproof  al gedaan, waarbij bewoners concrete handvaten krijgen aangereikt 
om de tuin "regenbestendig" in te richten. 

5.8 Flora en fauna _ 
Voor de bescherming van diersoorten is per 1 januari 2017 de Wet Natuurbescherming in 
werking getreden. In deze wet zijn de Natuurbeschermingswet 98, Flora en fauncrwet en 
Boswet geïntegreerd tot één wet. 



Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van nieuwe bouwwerken en/of andere activiteiten 
zal rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten en 
diersoorten. Indien uit gegevens danwel onderzoek blijkt dat er sprake is van (een) 
beschermde soort(en) en het bouwwerk en/of de activiteit beschadiging of vernieling van 
voortplantings- of rustplaatsen dan wel ontworteling of vernieling veroorzaakt, zal de 
betreffende bouwwerkzaamheid c.q. activiteit pas kunnen plaatsvinden na ontheffing c.q. 
vergunning. 

Buurtgenoten hadden een lijst met Flora en Fauna aan het DB, AB en de buurtambtenaren 
toegestuurd toen in oktober 2017 nog ingegrepen kon worden en bovendien de 
bovengenoemde vergunningen nog niet verleend of in behandeling waren. Tegen beide 
vergunningen lopen bezwaar procedures uit de buurt. 

Nog staat het de gemeente open in te grijpen en dit schoolplein/tuin te ontdoen van zijn P in 
de T en herstel te bevorderen van groen, werkelijk groen voor de meest versteende buurt van 
Nederland, Oud West, en vooral de BellamyBuurt. 

Alle drie boven genoemde zienswijzen en gronden wil ik gaarne toelichten in een hoorzitting. 

Met vriendelijke groet, 

P.C.M. Bannièi.van Vucht Tijssen  
Voorzitter VvE Bedrjfsverzamelgebouw 'Jan Hanzenstraat 37/Wenslauerstraat 16' 
Jan Hanzenstraat 37-A, 1053  SK  Amsterdam 
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Gemeenteraad van Amsterdam  
Pia  de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

g Gemeente 
Amsterdam 

)( 	15 MI 2018 
Ontvangen 

Amsterdam, 11 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een 
aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder 
puntsgewijs aan de orde. 

1 In, de hoofdlijnen concept voorontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 is 
opgenomen dat: 
(Punt 5: Bouwregels: Bouwhoogte:) 

- 	De bestaande bouwhoogte = maximaal toegestane bouwhoogte is. 
(Punt 5: Bouwregels: Bouwen op binnenterreinen:) 

- De groene inrichting tuinen in bestemmingsplan niet afdwingbaar is. 
(En in punt 3.4.2 Openbare ruimte, water en groen van het Voorontwerp:) 

- Omdat het aantal parken en pleinen in Oud West beperkt is en de 
inrichting van straten vooral uitgaat van verkeer en niet van verblijf, zijn 
mogelijkheden voor verblijf beperkt Dit betekent dat de niet bebouwde ruimte 
binnen een bouwblok extra belangnik is voor de kwaliteit van het wonen. 

(Punt 6.3.1 Ondergronds bouwen) 
- Op dit moment zijn de volgende uitgangspunten vooralsnog opgenomen: 

kelders onder hoofdgebouw bij recht onder voorwaarden toegestaan voor 
zover deze niet zijn aangewezen tot grondwateraandachtsgebieden. 

Er staat in het bestemmingsplan duidelijk dat de prioriteit aan vergroening gegeven 
wordt. Maar in de praktijk worden alle groene binnenplaatsen in oud west dicht 
gebouwd. Alle huizen in Stadsdeel West mogen een bouwvergunning aanvragen 
voor optoppingen, aanbouwen en onderkelderingen van aanbouwen en krijgen daar 
te vaak ook vergunningen voor. 

• Omdat ik de binnentuinen wil behouden wil ik dat er expliciet in het 
bestemmingsplan komt te staan dat er wat betreft de bebouwing van de 
binnentuinen onder geen enkele voorwaarde van het bestemmingsplan wordt 
afgeweken. 
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• Dat er in het bestemmingsplan komt te staan dat: het bestemmingsplan de 
vergunningsvrije regels van de rijksoverheid de WABO overschrijven. 
Stadsdeel Zuid heeft deze beslissing wel genomen en ik wil dat Stadsdeel 
West dat ook doet. Het is dus wel mogelijk en het is de interpretatie die het 
stadsdeel er zelf aan geeft. 

• in het bestemmingsplan staat ook dat onderkelderingen niet buiten de 
bestaande bebouwing kan gaan. In de praktijk bouwen praktisch alle 
aanvragen voor aanbouwen ook een kelder onder deze aanbouwen. lk wil dat 
op dezelfde manier als voorgaande; bouwhoogte en uitbouwen dat er 
afgesproken wordt dat er onder aanbouwen onder geen enkele voorwaarde 
onderkeldering mag komen. Ook niet wanneer dit in de WABO wet mogelijk is. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp 
bestemmingsplan Oud-West 2018. 

Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan 
Punt 5: Bouwregels: Bouwhoogte, Punt 5: Bouwregels: Bouwen op binnenterreinen 
en Punt 6.3.1 Ondergronds bouwen gewijzigd vast te stellen, namelijk door de 
punten te veranderen in: dat in gevallen van bebouwing van aanbouw opbouw of 
onderkeldering er geen enkele mogelijk is om zich bij aanvraag van 
omgevingsvergunning te beroepen op de regelgeving van de Rijksoverheid. Dat het 
bestemmingsplan die regels overschrijft. 
Dat punt 3.4.2 Openbare ruimte, water en groen van het Voorontwerp gewijzigd vast 
te stellen, namelijk door het punt te veranderen in: de niet bebouwde ruimte binnen 
een bouwblok zo belangrijk is voor de kwaliteit van het wonen dat er op geen enkele 
voorwaarde in gebouwd mag worden. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend 
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Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 
Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt.  

ii  i te vullen door indiener -440~   
Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats

Afgeleverd op 	/20 	 om 	uur 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

	Ptiik  
In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekeni

Poststuk  naam medewerker postkamer) 

Op 	

Handtekening: 

In te 	0 

Poststuk in ontvangst geno (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13695 



EN  

Ge 
Afdeling Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 

act legal offices 

Amsterdam 
Bratislava 

Brussels 
Budapest 
Frankfurt 

Paris 
Prague 
Vienna 

Warsaw 

www.actlegal.com  

FORT Fort  Advocaten  N.V.  
Koningslaan  6o 
1075 AG Amsterdam 
P.O. Box 70091 
3.007 KB Amsterdam 
The Netherlands 

T +31 (0)20 664 51 11 
F +31 (0)20 662 04.7o 
E  amsterdam ®actlegal-fort.com  

www.fortadvocaten.n1 
www.actlegal-fort.com  

Gemeente X Amsterdam 
)C 13 JUN1 2018 ------ 

Ontvangen 

Per e-mail: m.zwaagman@amsterdam.n1  

Amsterdam, 12 juni 2018 

Inzake : D.I.G./Std. West 
Onze  ref.  : 2406165.1/20140427/SAST 
Uw  ref. : Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018  
E-mail : stavenuiter@fortadvocaten.n1 

Geachte Raad, 

Namens cliënte, B.V. Beleggingsmaatschappij  DIG,  gevestigd te Amsterdam, in deze zaak 

woonplaats kiezende op het kantooradres van FORT Advocaten N.V. te (1075  AG)  Amsterdam 

aan de Koningslaan 60, van welk kantoor mr. S.M. Stavenuiter in deze zaak als 

advocaat/gemachtigde optreedt, dien ik hierbij een zienswijze in tegen het 

ontwerpbestemmingsplan 'Oud West 2018'. Een kopie van de kennisgeving is als bijlage 1 

toegevoegd. 

Tot en met woensdag 13 juni 2018 kan een zienswijze worden ingediend tegen het 

ontwerpbestemmingsplan. Bij dezen doe ik dat derhalve tijdig. 

I. BELANGHEBBENDHEID  

Cliënte is eigenaresse van het perceel aan de Wenslauerstraat 22/Jan Hanzenstraat 45 te 

Amsterdam. Dit perceel is gelegen in het plangebied. Cliënte is derhalve belanghebbende in de 

zin van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: "Awb"). 

Fort Advocaten  NM.  is een naamloze vennootschap. Fort Advocaten  NM.  is gevestigd in Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 34372942. Uitsluitend Fort Advocaten  NM.  geldt als opdrachtnemer. Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een 
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden staan vermeld op onze website. 

Fort  Advocaten  N.V.  is a limited liability company. Fort  Advocaten  NM. has its offices in Amsterdam and is registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under 
number 34372942. Fort  Advocaten  N.V. shall operate as sole contracting party. Applicable to all our activities are our General Terms and Conditions, which include a limitation of 
liability. These General Terms and Conditions are available on our website. 
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2. ALLE ONDERDELEN VAN HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 

Cliënte kan zich niet vinden in het ontwerpbestemnningsplan. Nu alle onderdelen van het 

ontwerpbestemmingsplan onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, richt de zienswijze zich op alle onderdelen 

daarvan. 

De zienswijze richt zich met name op het volgende. 

3. BESTEMMING 

Voor het betrokken perceel is deels de bestemming 'Gemengd -5' en deels de bestemming 'Tuin' voorzien. Dat 

impliceert dat op dit perceel kort gezegd de functies 'kantoor', 'bedrijf', 'maatschappelijke doeleinden' en 'cultuur 

en ontspanning' zijn toegestaan, alsmede deels 'tuin'. Binnen deze bestemmingen is wonen niet toegestaan. 

De bestemmingsregels voor de bestemmingen 'Gemengd - 1, -2, - 3, -4 en -6' maken voor deze bestemmingen 

naast diverse bedrijfsmatige en maatschappelijke functies wel een woonfunctie mogelijk. De bestemming 

'Gemengd - 5' is dus een uitzondering. 

Het valt op dat de bestemming 'Gemengd — 5' in de directe omgeving van Wenslauerstraat 22 niet wordt 

aangetroffen. Deze bestemming is elders in het plangebied wel te vinden bij onder meer een aantal 

kantoorgebouwen, zoals op de hoek Overtoom/Stadhouderskade, enkele villa's langs de randen van het 

Vondelpark (o.a. Roemer Visscherstraat, Vondelstraat), de voormalige Vondelkerk, enkele gebouwen op het 

voormalige Wilhelmina Gasthuis terrein, enkele grotere solitaire bestemmingsvlakken (o.a. Van 

Lennepkade/Lootsstraat) en op enkele binnenterreinen. 

Het bestemmingsvlak waarin Wenslauerstraat 22 ligt, onderscheidt zich in veel opzichten van de hiervoor 

genoemde locaties, onder meer doordat in het bouwblok en de aangrenzende bouwblokken de woonbestemming 

zonder uitzondering mogelijk is en deze straat vooral het karakter van een woonstraat heeft. Dat het perceel aan 

de Wenslauerstraat 22 dan niet ook een bestemming heeft gekregen op grond waarvan wonen ter plaatse is 

toegestaan, is voor cliënte onbegrijpelijk. 

Het valt bovendien niet te plaatsen in het licht van het meest recente besluit van uw gemeente d.d. 16 januari 

2018 inzake Wenslauerstraat 22, kenmerk 1335459 (bijlage 2). Weliswaar is met dit besluit de aangevraagde 

omgevingsvergunning voor het realiseren van onder meer 12 woningen en 3 atelierruimten geweigerd, uit het 

besluit blijkt zonneklaar dat uw gemeente zich kan vinden in een woonfunctie aldaar. 

2 
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De Afdeling Economische Zaken heeft zich volgens voornoemd besluit positief uitgelaten over de invulling van 

het perceel met onder meer een woonfunctie. Deze Afdeling onderschrijft dat de Wenslauerstraat een woonstraat 

betreft, waar behoudt van het gehele perceel voor bedrijfsruimte moeizaam is. 

Uit het besluit blijkt voorts dat ook de Afdeling Wonen positief staat tegenover het realiseren van woningen op 

de locatie Wenslauerstraat 22. De realisatie van woningen op deze locatie voorziet volgens de Afdeling in de 

grote vraag naar woningen. 

De aangevraagde omgevingsvergunning is blijkens het besluit d.d. 16 januari 2018 uitsluitend afgewezen 

vanwege de voorgenomen bouwhoogte en de daardoor gestelde verslechtering van de bezonning voor 

omwonenden. 

Los van de discussie over de bezonning, staat wel vast dat de woonfunctie ter plaatse gewenst is, ook vanuit uw 

gemeente. 

Het vorenstaande sluit tevens aan bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

d.d. 4 april 2018, zaaknummer 201707473/1/A1 inzake Wenslauerstraat 22 (bijlage 3). In die uitspraak heeft de 

Raad van State geoordeeld dat uw gemeente op goede gronden ter plaatse een woonfunctie heeft willen 

toestaan. Expliciet is geoordeeld dat het toekennen van een woonfunctie op het perceel aan de Wenslauerstraat 

22 in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid. Voorts oordeelde de Raad van State dat uw gemeente 

aannemelijk heeft gemaakt dat behoefte bestaat aan woningen ter plaatse. De woonfunctie is dan ook niet de 

reden geweest dat de verleende vergunning niet in stand is gebleven. 

Gelet op het vorenstaande, in het bijzonder het recente besluit van uw gemeente en de recente uitspraak van de 

Raad van State inzake het betrokken pand, had het perceel aan de Wenslauerstraat 22 in ieder geval mede voor 

wonen moeten worden bestemd. Nu dit niet is gebeurd en ook niet is gemotiveerd waarom uw gemeente dit niet 

heeft gedaan, is het ontwerpbestemmingsplan in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel. Er is voorts onvoldoende rekening gehouden met de belangen van cliënte bij het vaststellen 

van het ontwerpbesternrningsplan. 

Namens cliënte verzoek ik u om bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan de bestemming van het 

bestemmingsvlak Wenslauerstraat 22 zodanig gewijzigd vast te stellen dat naast de nu toegestane functies 

tevens een woonbestemming mogelijk is. Elke gemengde bestemming anders dan 'Gemengd - 5' is voor cliënte 
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in beginsel acceptabel, waarbij cliënte een voorkeur uitspreekt voor 'Gemengd - 6', die de woonfunctie op elke 

bouwlaag mogelijk maakt. Daarmee wordt de kans op het realiseren van een rendabel project op het inmiddels 

braakliggende terrein vergroot. Er is op deze locatie geen enkele vraag naar onroerend goed met de functies die 

binnen de beoogde bestemming 'Gemengd - 5' mogelijk zijn. 

Op verzoek van cliënte wil ik graag benadrukken dat zij woningen wil realiseren in de middenhuur, een segment 

waaraan grote behoefte is. Deze woningen dragen bovendien bij aan het realiseren van een van de ambities uit 

het coalitieakkoord Amsterdam 2018 'Een Nieuwe Lente en een nieuw geluid': het bouwen van 7.500 extra 

woningen per jaar. Dat is een toename van 2.500 woningen ten opzichte van de toch al hoge ambities van de 

vorige coalitie. 

4. BOUWHOOGTE 

Als maximaal toegestane bouwhoogte in de bestemming 'Gemengd - 5' is de volgende regel opgenomen: 'de 

bouwhoogte zoals die is gerealiseerd of kan worden gerealiseerd op grond van een omgevingsvergunning ten 

tijde van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, dan wel in geval een oorspronkelijk bouwwerk 

geamoveerd is, de in het voorgaande bestemmingsplan rechtens toegestane bouwhoogte'. 

De toegestane bouwhoogte is daarmee beperkt tot ca. 8 meter. Het inmiddels gesloopte gebouw dat hier tot voor 

kort stond was immers ca. 8 meter hoog. Dit beperkt cliënte in aanzienlijke mate in het realiseren van een 

rendabel plan. 

Deze beperking tot de hoogte van het oorspronkelijke bouwwerk bevreemdt cliënte: de gebouwen op de 

belendende percelen en de gebouwen aan de overzijde van de straat zijn zonder uitzondering hoger. Op het 

direct aansluitende gebouw (Wenslauerstraat 98 t/m 108) is inmiddels een dakopbouw gerealiseerd, waardoor 

het gebouw nu 11 a 12 meter hoog is. Naar de mening van cliënte is het zeer goed te beargumenteren om deze 

bouwhoogte ook binnen het bestemmingsvlak Wenslauerstraat 22 toe te staan. Stedenbouwkundig ontstaat 

hiermee een eenheid met het naastgelegen pand. 

Voor de goede orde verwijs ik naar het reeds eerder aangehaalde besluit d.d. 16 januari 2018 inzake het 

betrokken perceel (onder meer p. 8): 

"Op basis van het voorgaande constateert Monumenten & Archeologie dat de voorgestelde 

bouwhoogte niet afwijkt van de bestaande ruimtelijke karakteristieken en dat het plan geen nadelige 
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gevolgen heeft voor de (stedenbouwkundige) cultuurhistorische waarden in dit deel van de 

Wenslauerstraat. " 

"Stedenbouwkundig is het plan aanvaardbaar vanuit oogpunt over de cultuurhistorische waarde van 

het gebied en hoe het gebouw zich verhoudt tot deze context." 

Uiteraard is cliënte zich bewust van de belangen van omwonenden, in het bijzonder de belangen bij het behoud 

van bezonning. Ook de Raad van State heeft aangegeven dat uw gemeente nader onderzoek had moeten doen 

naar de bezonningseffecten. Dit onderzoek wil en kan cliënte evenwel aanleveren. Alsdan kan in het definitief 

vast te stellen bestemmingsplan alsnog de door cliënte reeds eerder aangevraagde bouwhoogte worden 

toegestaan. 

Indien en voor zover uw gemeente niet zou willen overgaan tot het verhogen van de bouwhoogte naar de door 

cliënte gewenste situatie, verzoekt cliënte de maximale bouwhoogte in ieder geval te verhogen naar drie 

bouwlagen bovengronds. Ook hiervoor kan cliënte de eventueel gewenste onderzoeken inzake de bezonning 

aanleveren. 

Eventueel zou ook nog gedacht kunnen worden aan een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, zodat met een 

eenvoudiger procedure tot het verlenen van een omgevingsvergunning over kan worden gegaan, terwijl toch een 

gedegen onderbouwing van de afwijking met de daarbij behorende rechtszekerheid voor belanghebbenden 

noodzakelijk blijft. Op die manier wordt ook nog enigszins tegemoet gekomen aan de belangen van cliënte, die 

door het handelen van uw gemeente in dit dossier reeds veel schade heeft geleden en nog altijd lijdt. 

5. CONCLUSIE 

Gelet op al het vorenstaande, in het bijzonder het recente besluit van uw gemeente en de recente uitspraak van 

de Raad van State inzake het betrokken pand, had het perceel aan de Wenslauerstraat 22 in ieder geval mede 

voor wonen moeten worden bestemd. Voorts had het voor de hand gelegen dat een hogere bouwhoogte zou 

zijn opgenomen dan de bouwhoogte van het inmiddels gesloopte pand. Namens cliënte verzoek ik u dan ook dit 

aan te passen in het nog definitief vast te stellen bestemmingsplan. 

Cliënte licht een en ander desgewenst graag nader toe in een hoorzitting. 
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MET VERZOEK: 

de zienswijze gegrond te verklaren; 

het bestemmingsplan 'Oud West 2018' vast te stellen met inachtneming van de onderhavige 

zienswijze; 

de kosten te vergoeden die cliënte voor het indienen van deze zienswijze heeft gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 
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AATSCOURANT 
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

Ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018, gemeente Amsterdam X Gemeente 

X Amsterdam 

  

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning het volgende bekend. 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 april 2018 het ontwerpbestemmingsplan Oud 
West 2018 vrijgegeven voor terinzagelegging. 

Oniwerpbestemmingsplan 

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 wordt globaal begrensd door de 
Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart. 

Achtergrond 

Op grond van de actualiseringplicht van de Wet ruimtelijke ordening moet voor het plangebied een 
nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is conserverend van aard 
en gaat uit van de bestaande bebouwing en bouwhoogte, bestaande mate van functiemenging en de 
vergunde situatie. Het plan is voor het grootste gedeelte gericht op beheer van de huidige situatie en 
maakt bijvoorbeeld geen grootschalige nieuwbouwprojecten of transformaties mogelijk. De basis van 
het nieuwe bestemmingsplan wordt dan ook gevormd door het vigerende bestemmingsplan. 

Om een toenemende druk op het woon- en leefklimaat tegen te gaan en de bestaande balans waar 
mogelijk te behouden, bevat het bestemmingsplan een regeling om toeristische voorzieningen te 
kunnen weren, wordt de bestaande horeca vastgelegd, wordt geen nieuwe horeca toegestaan en worden 
nieuwe supermarkten en sportscholen niet zonder meer mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet het be-
stemmingsplan in nieuwe regels voor ondergronds bouwen. 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van 
donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 2018 ter in-
zage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lonnmerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal 
raadpleegbaar via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Het planidentificatienummer (ID) is NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Zienswijzen 

1 Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 2018 



Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan  near  voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke 
zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van 
Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2578, 1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagnnan. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan 
contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, telefoonnummer 14020 of 020-2530173. 

Amsterdam, 2 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.R van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen 

waarnemend burgemeester 
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X Gemeente 
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16 JAN, 2018 

Bezoekadres 
Bos en Lommerplein 250 
los5 EK Amsterdam 

Postbus 57239 
1o4oBC Amsterdam 
Telefoon 14 020 

www.west.amsterdam.n1  

Retouradres: Postbus 57239, 1o4oBC Amsterdam 

B.V. Beleggingsmaatschappij  DIG.  
De heer 1W. ter Meulen 
Keizersgracht 206 
1.o3.6  DX  AMSTERDAM 

Datum 

Ons kenmerk 

Adres 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Email 

Kopie aan 

Onderwerp 

       

       

       

1335459 
Wenslauerstraat 22 
J. Leenarts 

      

      

      

      

      

020-253 1119 

j.leenarts@arnsterdam.n1 
Zondag CS Architecten, de heerJ.C.J.M. Zondag, 
Groenhoedenveem 12, big BL Amsterdam 
Besluit omgevingsvergunning Wenslauerstraat 22 

 

        

Weigering omgevingsvergunning 

GEMEENTE AMSTERDAM 
De bestuurscommissie van Stadsdeel West 

gezien de aanvraag, ingekomen 26 maart 2014, om omgevingsvergunning voor de activiteiten: 

• het bouwen van een bouwwerk (als bedoeld in art. 2.3., eerste lid, onder a, van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht); 

• het planologisch strijdig gebruiken van een bouwwerk (als bedoeld in art. 2.1., eerste lid, 
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 

besluit: 
• de omgevingsvergunning te weigeren voor het project 'het realiseren van 12 woningen en 

3 atelierruimten op het perceel Wenslauerstraat 22 in Amsterdam, na de sloop van het 
huidige bedrijfsgebouw'; 

Het besluit is gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. 



Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
namens hen, 

sde Isecreis, stadsdeel West, 
E.M. Over 

Gemeente Amsterdam 

West 
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Procedurele aspecten 

Beroepsclausule 
De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, eerste lid, onder d, van de Algeme-
ne wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd, daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, ao7o AW Amsterdam. Het indienen van 
beroep schort de werking van dit besluit niet op. 

Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een 
spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere 
maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
sector Bestuursrecht Algemeen 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via http://loketrechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op 
deze site vindt u ook meer informatie.  

NB.  Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende 
in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na af-
loop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aange-
voerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Voorbereidingsprocedure 

Op de voorbereiding van deze beschikking is de uitgebreide voorbereidingsprocedure, als bedoeld 
in artikel 3.1.0, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van toepassing. 
In 5 3.3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met Afdeling 3.4, 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de diverse procedurevoorschriften uiteen gezet. 

Ontvangst aanvraag 
Wij hebben de aanvraag op 26 juni 2014 ontvangen. 

De aanvraag is voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De ontwerpvergun-
ning heeft van 23 maart 2016 tot en met 6 mei 2016 ter visie gelegen. Tegen de ontwerpvergun-
ning zijn zienswijzen ingediend. Deze zijn meegenomen in de afweging van de omgevingsvergun-
ning. 

Op 27 juli 2016 hebben wij een omgevingsvergunning verleend. Tegen deze omgevingsvergunning 
is beroep aangetekend bij de rechtbank. 
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Onderzoek naar de bezonning in verband met een goede ruimtelijke ordening 
Deze vergunning is vernietigd ingevolge het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 2 augustus 
2017. In de conclusie van het vonnis geeft de rechtbank aan dat zij geen aanleiding ziet om zelf in 
de zaak te voorzien omdat de rechtmatige uitkomst nog te veel open ligt en draagt zij het bestuur 
daarom op om een nieuw besluit te nemen. De rechtbank wijst er in dat verband op, dat eisers een 
suggestie voor een alternatief bouwplan hebben gedaan en dat zij te kennen hebben gegeven dat 
zij bereid zijn, om over dit alternatief bouwplan dan wel een aanpassing van het vergunde plan te 
overleggen. 

Met de Rechtbank is het bestuur van mening dat er op grondslag van de aanvraag mogelijk denk-
bare aanpassingen van het plan te faciliteren zijn, waarin de bezonning aanmerkelijk kan verbete-
ren, zodanig dat alle partijen er gezamenlijk uit komen, hetzij dat na afweging van alle belangen, 
het belang van de aanvrager om het plan te realiseren prevaleert boven dat van de omwonenden. 
Dit maakt dat het bestuur aan partijen heeft verzocht om hierover met aanvrager en met omwo-
nenden om tafel te gaan zitten. 

Dit heeft geleid tot een aantal bijeenkomsten en reacties van partijen, waarvan in de bijlage van 
dit besluit een korte chronologische weergave is gevoegd en per datum van bijeenkomst en van 
reactie en een korte weergave van de ingenomen standpunten. Naar aanleiding van de  e-mail  van 
de aanvrager van 4 december 2017, stelt het bestuur vast dat de aanvrager vasthoudt aan het plan, 
zoals dit door de rechtbank op 2 augustus 2017 is vernietigd, omdat naar het oordeel van de recht-
bank sprake is van strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening, vanwege een substantiële 
afname van de bezonning op een aantal gevelopeningen, waarbij niet aan de norm wordt voldaan. 
Dit maakt dat het onderzoek naar een alternatief bouwplan, waarbij de mogelijkheden met be-
trekking tot het resterende punt van de substantiële afname bezonning zijn onderzocht, geen 
gezamenlijk gedragen aangepast plan oplevert. 

Nu sprake is van een ongewijzigd plan stelt het bestuur op grondslag van de aanvraag vast dat de 
zaak wat haar betreft niet  !anger  open staat. Op grondslag van het vonnis van de Rechtbank leidt 
dat tot de conclusie dat de mate van bezonning onveranderd is ten opzichte van het vonnis waarin 
de rechtbank de bezonning beoordeelt als strijdig met de norm. 

Wat het bestuur betreft staat daarmee de zaak wat de bezonning betreft niet langer meer open 
zoals ten tijde van het vonnis. Nu het plan niet verschilt van het door de Rechtbank vernietigde 
plan, levert dit wat het bestuur betreft een weigering op. Dit maakt dat het bestuur na afweging 
van de betrokken belangen overgaat tot het alsnog weigeren van de aanvraag. 
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In werking treden 
Ingevolge het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 2 augustus 2017 Dit besluit treedt in wer-
king met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. 
Wanneer gedurende deze termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het laatstgenoem-
de geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de op-
schorting op te heffen. 
Onverminderd het voorgaande treedt dit besluit op grond van artikel 6.2c, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht niet eerder in werking nadat is voldaan aan het gestelde in 
de gevallen zoals genoemd in dit artikel. 

Afzien van ter inzage legging ontwerpbesluit 
Ingevolge artikel 3:11, Awb legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, met de 
daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het 
ontwerp, zes weken ter inzage. In dit geval ziet het bestuur echter af van het vragen van zienswij-
zen, enerzijds omdat hiervoor geen tijd meer is, anderzijds omdat de standpunten met betrekking 
tot een dergelijke weigering, gelet op de voorgeschiedenis en de uitgebreide behandeling bij de 
rechtbank en in de mondelinge en schriftelijke reacties van partijen, als bekend moeten worden 
verondersteld. Nu alle standpunten ten aanzien van de bezonning reeds zijn toe- en doorgelicht in 
de diverse rapportages en standpunten van partijen, valt namelijk niet in te zien welk nieuw door-
slaggevend argument die ter inzage legging nog zou kunnen opleveren.. 

Wettelijk kader 
Het besluit is gebaseerd op de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en de Bouwverordening Amsterdam 
2013. 
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Inhoudelijke beoordeling 
Het project kent verschillende beoordelingsaspecten. Voor elk aspect is hierna aangegeven hoe 
uw aanvraag is beoordeeld. 

Bouwen (artikel 2.10, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en Afwijken van 
het bestemmingsplan (artikel 2.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

Bouwbesluit 2012  

Het is voldoende aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012. 

Bouwverordening (artikel 2.10, eerste lid, onder b, Wabo)  
Het is aannemelijk dat de aanvraag voldoet aan de Bouwverordening Amsterdam 2013. 

Hoofdstuk 2 Toets bodem (artike12.2.5, Bouwverordening Amsterdam 2013) 
Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wo- 
ningwet. 

Wij hebben een redelijk vermoeden dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging als 
bedoeld in de Wet bodembescherming. Dit vermoeden is gebaseerd op het ingediende bodemon-
derzoeksrapport en het advies daarover van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 

Op grond van artikel 6.2c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de omge-
vingsvergunning niet eerder in werking dan nadat: 
a) bij beschikking is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging ten 

aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is — de zogenaamde beschikking ernst, geen 
spoed — en het desbetreffende besluit in werking is getreden (artikel 29, eerste lid, in samen-
hang met artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming). Een dergelijke beschikking is 
aan de orde indien geen sprake is van grondverzet. Indien wel sprake is van grondverzet dan zal 
er een saneringsplan (zie onder b) of BUS-melding (zie onder c) moeten worden ingediend. BUS 
staat voor Besluit uniforme saneringen; 

of 
b) is ingestemd met het saneringsplan en het desbetreffende besluit in werking is getreden (op 

grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming); 
of 
c) een BUS-melding is gedaan en de termijn waarna men mag beginnen is verstreken (op 

grond van artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming). BUS staat voor Besluit 
uniforme saneringen; 

Dit oordeel is gebaseerd op de ingediende en de reeds bij de Omgevingsdienst Noorzeekanaalge-
bied bekende gegevens. Als blijkt dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, is de Omgevings-
dienst Noorzeekanaalgebied niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan. 

Wij verzoeken u om de start van de bouwwerkzaamheden te melden op Startwerkbo-
dem@odnzkg.n1 
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Planologie (artikel 2.10, eerste lid, onder c Wabo) 
Het project betreft onder meer het planologisch strijdig gebruiken (en bouwen) van een bouwwerk 
als bedoel in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo. De aanvraag wordt voor deze activiteit als 
volgt beoordeeld. 

Geldende bestemmingsplan 
Voor de locatie van het project geldt het bestemmingsplan Oud-West. De grond waarop het pro-
ject is gelegen is bestemd als 'Woongebied 2 (WG2), artikel 6 en Tuinen en Erven (T)', artikel 9, 
van de bestemmingsplanvoorschriften. Er is met de uitvoering van het project, het realiseren van 
12 woningen en 3 atelierruimten op het perceel Wenslauerstraat 22 in Amsterdam, na het slopen 
van het huidige bedrijfsgebouw, sprake van strijdig gebruik en overschrijden van de toegestane 
bouwhoogte. Het project is daarmee niet passen binnen de gebruiks- en bebouwingsvoorschriften 
van het geldende bestemmingsplan Oud-West. 

Afwijken van het bestemmingsplan 
Omdat het project in strijd is met zowel de gebruiks- als bebouwingsvoorschriften van het gelden-
de bestemmingsplan dient de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen van 
een bouwwerk' (artikel 2.1, eerste lid, sub a van de Wabo) te worden aangemerkt als een verzoek 
om omgevingsvergunning voor de activiteit 'afwijken van het bestemmingsplan' (artikel 2.1, eer-
ste lid, sub c van de Wabo) op grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wabo. 

Medewerking aan het project kan in het onderhavige geval alleen worden verleend met gebruik-
making van de afwijkingsbevoegdheid op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de 
Wabo (uitgebreide afwijkingsprocedure jo uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

Motivering 
Ruimtelijke onderbouwing 

Afdeling Economische zaken 
Het bedrijfspand aan de Wenslauerstraat beslaat nu ongeveer soo m2 bedrijfsruimte, waarvan het 
merendeel moeilijk verhuurbaar is tegen de huidige marktprijzen. Het is gelegen in een woonst-
raat. Een inpandige garage/ parkeerfunctie is hier niet wenselijk. Leegstand komt de wijk niet ten 
goede. 
Een investering in nieuwbouw zou de Wenslauerstraat ten goede komen. In het plan blijft 200 M2 
in de plint beschikbaar voor kleinschalige bedrijfsruimte. De afdeling Economische zaken is posi-
tief ten aanzien van het realiseren van het project. 

Afdeling Wonen 
Het cluster Wonen staat positief tegenover het realiseren van woningen op de locatie Wenslauer-
straat 22. De realisatie van woningen op de locatie van het bedrijfspand voorziet in de grote vraag 
naar woningen. Daarnaast levert het een bijdrage aan de differentiatie van de woningvoorraad, 
doordat er nieuwbouw koopwoningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. 

RvE Verkeer en Parkeren 
De RvE Verkeer en Parkeren is akkoord met de onderbouwing ten aanzien van het parkeren. 
De huidige parkeerbehoefte = 7,39 pp (parkeerplaatsen). De parkeerbehoefte van 12 koopwonin- 
gen is: 33-45m2 =12 X o,6 = 7,2 pp. De parkeerbehoefte van de bedrijfsruimten inclusief kelder is 
6,2 pp. 
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Het maatgevende moment voor de woningen is de avond, voor de bedrijven overdag. Er is dus 
sprake van dubbelgebruik. 
De nieuwe parkeerbehoefte is lager dan de bestaande behoefte. Bezoekers van zowel de wonin-
gen als de bedrijfsruimten kunnen gebruikmaken van de parkeercapaciteit in de wijk/ nabije om-
geving of in de nabijgelegen parkeergarage. 

Monumenten & Archeologie 
Monumenten & Arcehologie adviseert positief. In het plan is een bouwhoogte voorgesteld van drie 
bouwlagen en een iets terugliggende vierde laag. De huidige bouwhoogte is 2 bouwlagen. In dit 
deel van de Wenslauerstraat, tussen de Bellamydwars- en Ten Katestraat, staat uiteenlopende 
bebouwing die dateert van ca. 1914 tot de jaren 1980. De hoogte van deze gebouwen varieert van 
twee tot vier bouwlagen, waarbij enkele gebouwen een vijfde bouwlaag hebben in de vorm van 
een zadeldak. Gezien de gesprekken met bezorgde bewoners, die eerder dit jaar hebben plaatsge-
vonden, heeft Ruimte en Duurzaamheid een tweetal montages gemaakt waarop de nieuwbouw 
met een contour is ingetekend. Op basis van het voorgaande constateert Monumenten & Archeo-
logie dat de voorgestelde bouwhoogte niet afwijkt van de bestaande ruimtelijke karakteristieken 
en dat het plan geen nadelige gevolgen heeft voor de (stedenbouwkundige) cultuurhistorische 
waarden in dit deel van de Wenslauerstraat. 

Stedenbouw & bezonning 
Stedenbouwkundig is het plan aanvaardbaar vanuit oogpunt over de cultuurhistorische waarde 
van het gebied en hoe het gebouw zich verhoudt tot deze context. Met betrekking tot de beoogde 
bouwhoogte wordt het volgende opgemerkt. Bij vergunning van 27 juli 2016 heeft het college zich 
op het standpunt gesteld dat de nadelige gevolgen van het plan voor zonlicht, privacy en uitzicht 
van bewoners van de nabij gelegen percelen niet van een zodanige omvang zijn, dat zij daaraan 
doorslaggevende betekenis zou hebben moeten toekennen boven de belangen die met het voor-
genomen bouwplan zijn gemoeid. Op 2 augustus 2017 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak 
gedaan inzake het ingestelde beroep (zaaknummer AMS 16/5743WAB0A) en vernietigd de op 27 
juli 2016 verleende omgevingsvergunning. De rechtbank stelt in haar uitspraak dat het door haar 
geconstateerde gebrek in de tussenuitspraak voor wat betreft bezonning en de belangenafweging 
niet heeft hersteld. Daarbij vermeld de rechtbank nog expliciet dat bewoners een suggestie voor 
een alternatief bouwplan hebben gedaan en te kennen hebben gegeven dat zij bereid zijn over dit 
alternatief bouwplan dan wel een aanpassing van het vergunde plan te overleggen. 

Na deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam is het college met instemming van zowel de ont-
wikkelende partij (met diens gemachtigde) en de omwonenden (met diens gemachtigde) in ge-
sprek gegaan teneinde tot een aanpassing van het bouwplan te komen waarin zowel ontwikkelen-
de partij als omwonenden zich in kunnen vinden. Namens het college heeft de stadsdeelvoorzitter 
en —secretaris deze gesprekken gevoerd. In totaal hebben in de periode 22 september tot en met 
eind november zeven gesprekken plaatsgevonden in wisselende samenstellingen. Op 13 novem-
ber 2017 heeft de gemachtigde van de ontwikkelende partij per  e-mail  aan zowel de gemeente als 
de omwonenden (en diens gemachtigden) aangegeven niet te willen meewerken aan het com-
promisvoorstel van de bewoners. Gezien de beperkte informatie in de mail en de beperkte toelich-
ting, heeft er op 22 november 2017 nog een gesprek plaatsgevonden tussen de ontwikkelende 
partij (en diens gemachtigde) en de stadsdeelvoorzitter en —secretaris om zodoende nader in te 
gaan op de email en de achtergrond van de beslissing in de  e-mail  d.d. 13 november 2017. In dit 
gesprek heeft de ontwikkelende partij (dan wel diens gemachtigde) toegelicht dat een uitbouw in 
de achtertuin voor hen geen reëel alternatief is voor het weglaten van de bovenste bouwlagen, 
omdat er te weinig ruimte is in de tuin en deze ook niet volledig kan worden benut. Naar de me- 
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ning van de ontwikkelende partij (dan wel diens gemachtigde) wordt daarmee in zijn ogen teveel 
rn2  ingeleverd. Daarnaast is door de ontwikkelende partij (dan wel diens gemachtigde) tijdens het 
gesprek ook benadrukt dat het bouwplan zoals dat bij de aanvraag omgevingsvergunning is inge-
diend en vergund is bij besluit van 27 juli 2016, doordacht tot stand is gekomen en de hoofdover-
weging voor het standpunt ook zit in het al langdurende proces en de houding van de bewoners 
daarin. In dit kader heeft de ontwikkelende partij (dan wel diens gemachtigde) aangegeven dat de 
omwonenden wensen vast te houden aan het verwijderen van meerdere bouwlagen. De stads-
deelvoorzitter en —secretaris hebben in reactie hierop aangegeven dat het compromisvoorstel van 
de omwonenden niet toezag op twee bouwlagen, maar op één bouwlaag. De ontwikkelende partij 
(en diens gemachtigde) is tijdens het gesprek door de stadsdeelvoorzitter en —secretaris verzocht 
er over na te denken of de ontwikkelende partij (dan wel diens gemachtigde), ook na dit gesprek, 
haar bouwplan wenst aan te passen en over een paar dagen per  e-mail  te laten weten wat de ont-
wikkelende partij wenst. Op 23 november 2017 heeft de gemachtigde van de ontwikkelende partij 
de gemeente laten weten 
niet mee te willen werken aan het compromisvoorstel van de bewoners. In deze  e-mail  wordt we-
derom gesproken over tbouwlagent. In de email wordt gesteld dat ontwikkelaar aanbiedt aan be-
woners om zijn compromisvoorstel als planaanpassing in te brengen, en als bewoners niet akkoord 
zijn met dat compromisvoorstel hij vasthoudt aan het oorspronkelijk ingediende plan. Op 4 de-
cember 2017 heeft de gemeente op de  e-mail  d.d. 23 november 2017 van de ontwikkelende partij 
(dan wel diens gemachtigde) per  e-mail  gereageerd. Daarbij is tevens het standpunt van de om-
wonenden ten aanzien van het compromisvoorstel van ontwikkelaar verteld (niet akkoord) en dat 
de stadsdeelvoorzitted-secretaris concludeert dat de ontwikkelende partij (dan wel diens gemach-
tigde) vasthoudt aan het oorspronkelijke bouwplan zoals was vergund bij besluit van 27 juli 2016. 

Met betrekking tot het oorspronkelijke bouwplan zoals dat onderdeel was van de op 27 juli 2016 
verleende omgevingsvergunning wordt het volgende overwogen. Ingevolge het geldende be-
stemmingsplan is ter plaatse een bouwhoogte van twee bouwlagen toegestaan. Uitgegaan moet 
worden dat het geldende bestemmingsplan als juridisch planologisch regime een vanuit woon- en 
leefklimaat een aanvaardbare zonlichttoetreding ter plaatse toestaat. Dat de op dit moment aan-
wezige bebouwing niet of gedeeltelijk of zelfs lager aanwezig is, doet daaraan niet af, nu ter zake 
niet moet worden vergeleken met de feitelijk bestaande situatie maar met wat mogelijk is onder 
het geldende bestemmingsplan. 
In het oorspronkelijke bouwplan wat ter beoordeling voorligt, staat een bouwhoogte toe van vier 
bouwlagen (drie bouwlagen plus een extra laag met  setback).  In opdracht van de ontwikkelende 
partij is door Zondag CS Architecten een bezonningsstudie gemaakt en vervolgens heeft het bu-
reau LBP  Sight  het onderliggende 3D-model beoordeeld aan de hand van de Nipo-richtlijn. Uit 
deze onderzoeken blijkt dat er geen significante bezwaren zijn te verwachten voor woningen van 
derden. De voornoemde onderzoeken maken geen melding dat in de beoordeling van de bezon-
ningssituatie met betrekking tot het oorspronkelijke bouwplan de zogenaamde lichte TNO-norm 
is beschouwd c.q. betrokken. 

Gelet op wat de rechtbank Amsterdam heeft gesteld in haar uitspraak d.d. 2 augustus 2017 is uit 
de gevoerde gesprekken tussen september en november 2017 met de omwonenden (dan wel 
diens gemachtigde) en de ontwikkelende partij (dan wel diens gemachtigde) naar voren gekomen 
als ook is door de betrokken partijen (omwonenden en ontwikkelende partij) niet ontkend dat het 
oorspronkelijke bouwplan niet, maar ook niet kan voldoen aan de zogenaamde lichte TNO-norm. 
Tevens is gedurende de beroepsprocedure gebleken dat het feitelijk gebruik van de woningen op 
de begane grond van de nabij gelegen gronden niet juist zijn betrokken in de bezonningsstudies nu 
blijkt dat het feitelijke gebruik wonen betreft en ten aanzien van de woningen op de begane grond 
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en 3.5te verdieping in zijn geheel niet voldaan kan worden aan de lichte TNO-norm. Nu dat het niet 
voldoen c.q. niet kan worden voldaan aan deze lichte TNO-norm niet ter discussie staat, moet 
beoordeeld worden of de bezonningssituatie ter plaatse in zodanige mate zal afnemen, dat er 
enkele maanden in het jaar sprake zal zijn van geen of onvoldoende zonlicht ter plaatse waardoor 
een inbreuk op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is ontstaan. Kortom het college moet be-
oordelen of zij zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat dat verlies niet zo ernstig is dat 
het oorspronkelijke bouwplan van de ontwikkelende partij hiervoor zou moeten wijken. Het colle-
ge neemt daarbij in aanmerking dat het verlies van bezonning ten opzichte van de onder het hui-
dige bestemmingsplan toegestane bebouwing fors is, zo wordt maar in twee van de acht maanden 
voldaan aan de lichte TNO-norm, maar ook dat in een stedelijke omgeving andere eisen mogen 
worden gesteld aan lichtinval en bezonning dan in een minder bebouwde omgeving. In dit kader 
neemt het college in overweging dat de Amsterdamse richtlijn welke is gebruikt ten tijde van het 
helen van het gebrek in de tussenuitspraak van de rechtbank d.d. 6 maart 2016 niet is vastgesteld 
door college dan wel gemeenteraad. Voorgaande neemt niet weg dat deze als hulpmiddel kan 
dienen bij de beoordeling van een bezonningssituatie maar heeft geen gemeentelijke formele 
(beleids)status. Zoals ook in de gevoerde gesprekken is gebleken vormt het aspect bezonning een 
zwaar belang als zijnde onderdeel uitmakende van een groter geheel namelijk een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat voor niet alleen de toekomstige bewoners van de te ontwikkelen kavel maar 
ook evenzeer de (huidige) bewoners van de nabij gelegen percelen. 

Conclusie 
Alles overwegende, zo ook de belangen van de ontwikkelende partij, de belangen van omwonen-
den maar ook de publieke belangen zoals het realiseren van de woningbouwopgave, als ook dat de 
ontwikkelende partij en omwonenden in gesprek met elkaar zijn geweest om te komen tot een 
alternatief plan dan wel een aangepast bouwplan wat de ontwikkelende partij uiteindelijk niet 
heeft willen indienen, komt het college met de inzichten van nu tot de conclusie dat het belang 
van het realiseren van een hogere bouwhoogte ten behoeve van het realiseren van woningen, 
welke bijdraagt aan de bestuurlijke woningbouwopgave in de mate waarin het bouwplan voorziet, 
waarbij sprake is van een aanmerkelijk verlies van bezonning, niet zodanig zwaar weegt dat 
daarmee een minder aanvaardbaar woon- en leefklimaat van de nabij gelegen percelen gerecht-
vaardigd is. Door de ontwikkelende partij zijn geen, dan wel onvoldoende argumenten, dan wel 
feiten en/of omstandigheden aangedragen die een afwijking van een aanvaardbaar woon- en leef-
klimaat rechtvaardigen. Het college hecht er aan om op te merken dat zij nog altijd positief staan 
tegenover de ontwikkeling van deze kavel, mits deze geen onevenredige afbreuk doet aan een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat van de nabij gelegen percelen. 

Welstand (en Monumenten)  
Beoordeling of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

De Commissie voor Welstand en Monumenten heeft in haar vergadering van 28 januari 2o3.5 aan-
gegeven geen bezwaar tegen het project te hebben onder voorwaarde dat: 
a. de muurafdekker ter plaatse van de  setback  naar het dakterras toe afwatert en niet naar de 

voorgevel, aangezien dit tot watersporen op de gevel kan leiden; 
b. de bemonstering van de steen en het voegwerk nog ter beoordeling worden voorgelegd. 
Aan onderdeel a is reeds invulling gegeven door aanpassing van de tekening waarop de muuraf- 
dekker is weergegeven. 
Wij zijn van mening dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en nemen het dan ook over. 
Voor het overige is er ook geen aanleiding om van het advies af te wijken. 
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Feitenrelaas compromistraject Wenslauerstraat 22, Amsterdam 

De rechtbank heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan in de zaak Wenslauerstraat 22, waarbij zij de 
verleende vergunning heeft vernietigd. Daarnaast heeft zij aangegeven dat onderzocht diende te 
worden of er tot een compromisvoorstel gekomen kon worden tussen bewoners en ontwikkelaar voor 
aanpassing van het bouwplan. Hieronder het feitenrelaas van het compromistraject bestaande uit 
verslagen van bijeenkomsten en reacties. 

22 september 2017  
Gesprek ontwikkelaar (2 personen), gemachtigde mevr. Stavenuiter en stadsdeel West 
(stadsdeelvoor2itter  Melanie  van der Horst, stadsdeelsecretaris  use  Overzier, gebiedsmanager Roel 
de Jong). Terugkoppeling wordt gegeven van het gesprek met wethouder Van der Burg. 
Ontwikkelaar geeft aan dat er, gegeven de uitspraak van de rechtbank, gekeken wordt naar een 
mogelijke planaanpassing. Op de vraag van Gemeente of een volledige laag van het beoogde plan 
afhalen een optie is, geeft ontwikkelaar aan dat dat wat haar betreft nu niet aan de orde. Wel is er de 
bereidheid in overleg te treden over een aantal andere zaken. Zo zou gekeken kunnen worden hoe de 
galerij aan de achterzijde afgesloten/geblindeerd kan worden of een geheel groene gevel toe te 
passen. Benadrukt wordt dat inzet van de gemeente er op is gericht om spoedig tot een compromis te 
komen met partijen en belangen van ontwikkelaar en omwonenden daarin worden gewogen. 
Ontwikkelaar stemt in met de het opstarten van een traject met omwonenden om te bepalen of er 
een compromis kan worden bereikt. 

3 oktober 2017  

Gesprek met bewoners, hun gemachtigden en stadsdeel West (stadsdeelvoorzitter  Melanie  van der 
Horst, stadsdeelsecretaris Ilse Overzier, gebiedsmanager Roel de Jong). Terugkoppeling wordt 
gegeven van het gesprek met wethouder Van der Burg. Omwonenden schetsen waar hun belangen in 
zijn gelegen en geven aan bereid te zijn in gesprek te gaan met ontwikkelaar over aanpassingen aan 
het plan. Inhoudelijk zijn de volgende punten als belangrijkste benoemd door de omwonenden, over 
welke met ontwikkelaar moet worden gesproken: 

a. Bouwhoogte; 
2. omvang kelder; 
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3. galerij aan de achterzijde en; 
4. veiligheid gedurende bouw zelf. 

Ten aanzien van termijnen wordt door omwonenden aangegeven, dat zorgvuldigheid en goede 
afwegingen het belangrijkst zijn. 

6 oktober 2017  
Gesprek met advocate ontwikkelaar mevrouw Stavenuiter (ontwikkelaar was verhinderd ivm verblijf 
in het buitenland) met stadsdeel West (stadsdeelvoorzitter  Melanie  van der Horst, stadsdeelsecretaris 
Ilse Overzier, gebiedsmanager Roel de Jong, juridisch planoloog Ronald de Graaf). Na het overleg 
heeft ontwikkelaar tevens een compromisvoorstel met stadsdeel West per mail gedeeld. Vanuit 
ontwikkelaar is daarbij het voorstel gedaan voor: 

1. het aanleggen van een geveltuin 
2. het aanbrengen van diverse akoestische aanpassingen; 
3. het laten vervallen van het dak van de galerij. 
4. Tevens is het voorstel gedaan om de  setback  op de bovenste verdieping van de voorzijde te 

verplaatsen naar de achterzijde van het pand. 

Dit compromisvoorstel is per mail gedeeld met de omwonenden en advocaten op 6 oktober 2017. 

19 oktober 2017  
Gesprek bewoners, advocaten en stadsdeel West (stadsdeelvoorzitter  Melanie  van der Horst, 
stadsdeelsecretaris  Use  Overzier, juridisch planoloog Frank Arents, teammanagervergunningen Bouw  
Debby  Leenen, en medewerker Vergunningen Bouw Jasper Leenarts). In dit gesprek is nadrukkelijk 
ingegaan op het concept compromisplan van ontwikkelaar zoals dat door het stadsdeel aan de 
bewoners is doorgestuurd. Bewoners geven aan niet akkoord te zijn met dit compromisvoorstel (biedt 
voor hen niet de oplossing voor het bezonningsvraagstuk en hebben zelf een architect in de arm 
genomen om naar het plan te kijken en tevens met tegenvoorstellen te komen. Architect is ook bij het 
gesprek aanwezig. Tijdens het gesprek uiten de bewoners diverse tegenvoorstellen die zij willen gaan 
inbrengen tijdens de plenaire afspraak met ontwikkelaar. 

6 november 2017  
Partijen en voorstellen zijn samengebracht tijdens een plenaire afspraak op 6 november 2017, waarbij 
de compromisvoorstellen zijn uitgewisseld. Aanwezig daarbij waren: afvaardiging bewoners en 
gemachtigden, ontwikkelaar de heer Ter Meulen en gemachtigde mevrouw Stavenuiter en stadsdeel 
West (lid dagelijks bestuur Fenna Ulichki (verving  Melanie  van der Horst i.v.m. ziekte), 
stadsdeelsecretaris Ilse Overzier, juridisch planoloog Frank Arents, teammanager vergunningen Bouw  
Debby  Leenen, en medewerker Vergunningen Bouw Jasper Leenarts). 

Vanuit de bewoners is ondanks het eerdere standpunt van verwijdering van twee bouwlagen het 
compromis geopperd om a. bouwlaag (alleen bovenste verdieping) weg te laten en daarvoor in de 
plaats: 

1. de uitbouw te vergroten over de gehele binnentuin (zoals ook in de oorspronkelijke situatie 
het geval was conform vergunning); 

2. en tevens de kelder door te trekken onder deze uitbouw; 
3. daarnaast is vanuit de bewoners geopperd om te kijken naar de plafondhoogtes en is ook 

benoemd dat het gebruik van de begane grond wellicht omgezet zou kunnen worden naar 
functie wonen mits stadsdeel West hiermee akkoord zou gaan (strijdigheid met het 
bestemmingsplan, dus afwijking nodig). 
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Tijdens de bijeenkomst op 6 november heeft ontwikkelaar daarop toegezegd dat hij de 
compromisvoorstellen van de bewoners met architect en zakenpartners zou doornemen. 
Ontwikkelaar zou aan het begin van de volgende week uitsluitsel geven over de uitkomst. 

Tevens is gesproken in hoeverre deze planaanpassing als aanpassing gezien kon worden van 
'ondergeschikt belang', zodat de planaanpassing onder de huidige aanvraag kon plaatsvinden en er 
geen nieuwe aanvraag ingediend moest worden. Hierbij hebben de bewoners toegezegd een 
verklaring op te stellen en te laten ondertekenen door alle bewoners dat er geen bezwaar ingediend 
zou worden indien het compromisvoorstel van bewoners inderdaad door ontwikkelaar Ms haalbaar 
zou worden gezien en dus als planaanpassing verder zou gaan. 

13 november 2017  
Ontwikkelaar laat via advocate per mail (zie bijlage) aan stadsdeel West en bewoners (incl. 
advocaten) weten niette willen meewerken aan het compromisvoorstel van de bewoners. Gezien de 
beperkte informatie in de mail en de beperkte toelichting heeft het stadsdeel een afspraak gemaakt 
met ontwikkelaar om nader in te gaan op de email en de achtergrond van de beslissing. 

22 november 2017  

Gesprek met ontwikkelaar, advocate ontwikkelaar en stadsdeel West (stadsdeelvoorzitter  Melanie  
van der Horst, stadsdeelsecretaris Ilse Overzier, tea manager vergunningen Bouw  Debby  Leenen, en 
medewerker Vergunningen Bouw Jasper Leenarts) om nader in te gaan op de email en de 
achtergrond van de beslissing. Ontwikkelaar licht toe dat: 

2. een uitbouw in de achtertuin voor hen geen reëel alternatief is voor het weglaten van de 
bovenste bouwlagen, omdat er te weinig ruimte is in de tuin en deze ook niet volledig kan 
worden benut. Ontwikkelaar levert daarmee in zijn ogen teveel M2 in. 

2. Daarnaast is door ontwikkelaar tijdens het gesprek ook benadrukt dat het bouwplan 
doordacht op deze wijze tot stand is gekomen en de hoofdoverweging voor het standpunt 
ook zit in het reeds langdurende proces en de houding van de bewoners daarin. 

Ontwikkelaar blijft vasthouden aan het feit dat de wens van bewoners is dat er meerdere bouwlagen 
verwijderd zouden moeten worden. Stadsdeel West heeft in het toelichtende gesprek nogmaals 
benadrukt dat het compromisvoorstel van de bewoners niet toezag op twee bouwlagen, maar op een 
bouwlaag. Ontwikkelaar is tijdens het gesprek verzocht er over na te denken of dit het definitieve 
standpunt blijft, ook na dit gesprek, en afgesproken wordt dat ontwikkelaar binnen een dag per email 
hierop terugkomt. 

23 november 2017  

Email van advocate namens ontwikkelaar dat hij definitief niet wil meewerken aan het 
compromisvoorstel van de bewoners. In de email wordt wederom gesproken over 'bouwlagen'. In de 
email wordt gesteld dat ontwikkelaar aanbiedt aan bewoners om zijn compromisvoorstel als 
planaanpassing in te brengen, en als bewoners niet akkoord zijn met dat compromisvoorstel hij 
vasthoudt aan het oorspronkelijk ingediende plan waarvan de aanvraag weer is gaan herleven na 
vernietiging van de vergunning door de rechtbank. 

29 november 2017  

Gesprek bewoners met stadsdeel West (stadsdeelvoorzitter  Melanie  van der Horst, 
stadsdeelsecretaris Ilse Overzier, teammanager Vergunningen Bouw  Debby  Leenen) waarin een 
terugkoppeling wordt gegeven over het gesprek met ontwikkelaar op 23 november 2017 en hen 
verzocht wordt om een uitspraak te doen of de door ontwikkelaar voorgestelde planaanpassing 
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(compromisvoorstel van ontwikkelaar) door hen als compromis wordt gezien. Bewoners zijn 
teleurgesteld en geven nadrukkelijk aan dat het compromisvoorstel van ontwikkelaar voor hen geen 
compromis is. Ontwikkelaar doet, aldus de bewoners, slechts twee feitelijke aanpassingen: het dakje 
van het trappenhuis vervalt en cliënte plaatst wat groen. Dit vinden zij geen echte planaanpassing, 
daarmee ook geen oplossing, en zeker geen aanpassing die ingaat op de punten uit het vonnis. Zij 
delen het stadsdeel mede niet akkoord te gaan met het voorstel van ontwikkelaar. 

4 december 2017 

Reactie van het stadsdeel op de email van 23 november 2017. Daarbij is tevens het standpunt van de 
bewoners ten aanzien van het compromisvoorstel van ontwikkelaar medegedeeld (niet akkoord) en 
dat stadsdeel op basis van de mail van 23 november 2017 dus concludeert dat ontwikkelaar aan het 
oorspronkelijk ingediende plan vasthoudt. Ook is aangegeven dat stadsdeel op basis van het feit dat 
het compromistraject is mislukt, in gesprek treedt met wethouder van der Burg over de 
consequenties dat niet tot een compromis is gekomen ondanks alle inspanningen, het vervolgtraject 
en het standpunt van de gemeente. 
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Leenen, Debby 

Van: Jong, Roel de 
Verzonden: dinsdag 16 januari 2018 14:20 
Aan: Leenen,  Debby  
CC: Overzier,  use  
Onderwerp: FW: Planalternatieven Wenslauerstraat 22 van  DIG  
Bijlagen: HA 5326 Wenslauerstraat rekenresultaten bepalende gevels-BYLpdf; NADERE 

TOELICHTING ONTWERP WENSLAUERSTRAAT 22a.pdf; 1213-60-DS02-
fragment-170928a.pdf; 1213-60-GE03-170928a.pdf; toelichting rekenresultaten 
Wenslauerstraat 22.pdf  

Debbie,  

Bijgaand de mail aan  

Met vriendelijke groet, 

Roel de Jong 

Gebiedsmanager Oud-West & De Baarsjes 
Stadsdeel West 

Gemeente Amsterdam 

T 06 5251 3825 
r.de.iongRamsterdam.n1  

Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250, Amsterdam 
Postadres: Postbus 57239, 1040  BC  Amsterdam 

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: 
www.amsterdam.ni/prociaimer  

Van; Jong, Roel de 
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2017 18:58 
Aan:  
CC: Overzier,  use;  Horst,  Melanie  van der; Groot, Heimen de; Sitaram, Nila 
Onderwerp: Planalternatieven Wenslauerstraat 22 van  DIG  

Beste Anneke, 

Naar aanleiding van het gesprek dat met jullie is gevoerd afgelopen dinsdag, heeft nog een gesprek plaats gevonden met 
advocaat van ontwikkelaar. Hierin zijn de wensen en zorgen vanuit de buurt terug gekoppeld, evenals de wensen mbt 
een planaanpassing. 
Ontwikkelaar  DIG  is met een voorstel gekomen voor een planaanpassing over welke  DIG  bereid is in gesprek te treden 
met de omwonenden. 
In de bijlagen tref je het voorstel aan welke is ontvangen van  DIG.  Hierbij heeft  DIG  ook door bureau PEUTZ laten kijken 
naar de effecten op de bezonning en zijn de resultaten daarvan bijgevoegd. 
Gemeente heeft vooralsnog alleen kennis genomen van het voorstel van  DIG  en gaan wij hier naar kijken, evenals naar 
de voorstellen die jullie hebben gedaan. 
Als aangegeven in de gesprekken is inzet van Gemeente om in overleg met partijen tot een compromis te komen. 
Hoewel de voorstellen nog niet overeenstemmen, is er m.i. voldoende aanleiding om op constructieve wijze in gesprek 
te gaan. 

1 



ik heb begrepen dat het lastig blijkt te komen tot een definitieve datum voor een gezamenlijke afspraak, maar hoop dat 
dat snel gaat lukken. Mocht er bij jullie de behoefte bestaan om daaraan voorafgaand nog apart met de Gemeente te 
overleggen, gaan we dat inplannen. ik hoor graag of jullie dat willen. 
Ik heb helaas niet de beschikking over alle emailadressen en wil jou vragen deze mail en bijlagen te delen met de overige 
belanghebbenden, waarvoor hartelijk dank. 

Tot zover en voor nu goed weekend. 

Met vriendelijke groet, 

Roel de Jong 

Gebiedsmanager Oud-West & De Baarsjes 
Stadsdeel West 

Gemeente Amsterdam 

T 06 5251 3825 
r.de.long@amsterdam.ril  

Bezoekadres: Bos en Lomrnerplein 250, Amsterdam 
Postadres: Postbus 57239, 1040  BC  Amsterdam 

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: 
www.amsterdam.nl/proclaimer  
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Leenen, Debby 

Van: Sascha Stavenuiter <Stavenuiter@fortadvocaten.nl> 
Verzonden: maandag 13 november 2017 17:00 
Aan: Overzier,  use;  Horst,  Melanie  van der; Leenen,  Debby  
CC: Arents, Frank; Sitaram, Nila; 'Janike Haakmeester'; 'Bas van Vliet'; Burg Eric van der 
Onderwerp: Wenslauerstraat 22 [FORT-DOSSIERS.FID81185] 

Urgentie: Hoog 

Geachte mevrouw Overzier, geachte mevrouw Van der Horst, geachte mevrouw Leenen, 

Vorige week heeft het gesprek plaatsgevonden tussen cliënte, de omwonenden en de gemeente inzake de 
ontwikkeling aan de Wenslauerstraat 22. In dat overleg heeft cliënte aangegeven bereid te zijn onderzoek te doen 
naar het verlagen van het bouwplan met behoud van zoveel mogelijk woonmeters door het bouwplan aan de 
achterzijde uit te breiden. Ook zou gekeken worden naar de optie de ateliers om te zetten in woningen. 

Inmiddels heeft cliënte samen met zijn architect allerlei opties bekeken en doorgerekend. Helaas komt er op geen 
enkele wijze een reëel alternatief uit. Om die reden wil cliënte toch vasthouden aan het oorspronkelijke bouwplan. 
Cliënte is uiteraard wel bereid de reeds voorgestelde aanpassingen aan het bouwplan door te voeren, te weten het 
zoveel mogelijk groen maken van de achterzijde, het zoveel mogelijk ondoorzichtig maken van het glas van de galerij 
aan de achterzijde en het weglaten van de bovenzijde van de galerij. Ook is het plaatsen van de  setback  naar de 
achterzijde wat cliënte betreft nog steeds een mogelijkheid. 

Voor de goede orde meld ik namens cliënte dat zij bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden uiteraard rekening 
zal houden met de naastgelegen panden, zeker ook voor wat betreft het aanleggen van de kelder. Voor wat betreft de 
geohydrologie is Waternet leidend. Cliënte zal zich steeds door deze partij laten informeren en adviseren. 

Naar aanleiding van het vorenstaande verneem ik graag of een nieuw gesprek met omwonenden nog opportuun is. 
Cliënte en ikzelf zouden in ieder geval op beide voorgestelde data (29 en 30 november) kunnen. 

Zoals besproken tijdens het overleg zal ik deze email gelijktijdig aan mr. Haakmeester en mr. Van Vliet verzenden. 

Met vriendelijke groet, 
Sascha Stavenuiter 

Bekijk onze nieuwe website:  www.fortadvocaten.nl  

FORT  
Klik hier voor mijn mobicard 

Koningslaan 60, 1075  AG  Amsterdam 
Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam 
T:+31 (0)20 - 664 51 11 
F: +31 (0)20 - 662 04 70 
M:+31 (0) -6 410 16 021 
E: stavenuiter(Wortadvocaten.n1 
I: www.fortadvocaten.nl  

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvan openbaring strafbaar is. Als dit bericht door 
een vergissing bij u is aangekomen, wordt u verzocht dit te vernietigen en ons te informeren. 
Fort Advocaten N.V. is gevestigd te Amsterdam en bij het Handelsregister ingeschreven onder nr. 34372941. Op alle werkzaamheden zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing, deze voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn te lezen op www.fortadvocaten.nl.  

This email is intended for use by the addressee only and may be confidential. Unauthorised use, disclosure or copying is prohibited. If you are not the 
intended recipient, please notify us immediately and delete this email and any attachment. 
Fort  Advocaten  N.V. has its registered office and principal place of business in Amsterdam and is registered in the Trade Register of the Amsterdam 
Chamber of Commerce under no. 34372941. All instructions accepted and carried out by Fort  Advocaten  N.V. are subject to our Terms and Conditions which 
include limitations in respect of our liability and can be viewed at www.fortadvocaten.nl. 
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Leenen, Debby 

Van: Sascha Stavenuiter <Stavenuiter@fortadvocaten.nl> 
Verzonden: donderdag 23 november 2017 21:21 
Aan: Horst,  Melanie  van der; Overzier,  use;  Leenen,  Debby  
CC: Arents, Frank; Sitaram, Nila; Burg Eric van der 
Onderwerp: Wenslauerstraat [FORT-DOSSIERS.FID81185] 

Mijne dames, 

Zoals gisteren besproken bericht ik u hierbij dat het standpunt van cliënte inzake de Wenslauerstraat niet is veranderd 
ten opzichte van de vorige week reeds verzonden  e-mail  en het gesprek dat wij gisteren voerden. In dat kader nog 
kort het volgende. 

Op verzoek van uw stadsdeel en in het kader van de uitspraak van de rechtbank zijn er diverse overleggen gevoerd 
met uw stadsdeel en met omwonenden over de door cliënte geplande en vergunde ontwikkeling aan de 
Wenslauerstraat. 

Cliënte heeft voorgesteld tot een compromis te komen, te weten het aanleggen van een geveltuin, het aanbrengen 
van diverse gecompliceerde akoestische aanpassingen en het laten vervallen van het dak van de galerij om meer 
lichtinval te realiseren. Tevens heeft cliënte aangeboden de bovenste verdieping (de  setback)  naar voren te 
verplaatsen waardoor er een gunstigere lichtinval kan worden gerealiseerd. Om tot dit voorstel te kunnen komen, 
heeft cliënte het gehele plan opnieuw moeten laten ontwerpen, met alle kosten van dien. 

Op uw verzoek heeft cliënte voorts een gehele dag met de architect gezeten om eventuele alternatieve vormen van 
het bouwplan door te rekenen, waarbij de uitbouw van de begane grond in de tuin als uitgangspunt gold. Helaas is 
gebleken dat de uitbouw in de tuin geen reëel alternatief is voor het weglaten van de bovenste bouwlagen. Er is 
weinig ruimte in de tuin en deze kan vanwege de ligging in een al volgebouwd deel van Amsterdam niet volledig 
worden benut. Een dergelijke grove aanpassing doet bovendien tekort aan het ontwerp van het bouwplan, dat na 
jarenlange samenwerking met alle deskundigen van het stadsdeel tot stand is gekomen. Cliënte kan dan ook niet 
meewerken aan een bouwplan waarbij bouwlagen worden weggelaten. 

Cliënte wenst daarbij nog het volgende op te merken. De omwonenden hebben stelselmatig en jarenlang geweigerd 
in overleg te treden met cliënte en het stadsdeel over het bouwplan. Nu wordt ineens geëist dat er bouwlagen worden 
verwijderd. Cliënte kan dit niet rijmen met de eerdere opstelling van omwonenden. 

De rechter heeft gevraagd aanvullende studies te overleggen. Daar heeft cliënte ruimschoots aan voldaan. Cliënte 
rekent er dan ook op dat het stadsdeel haar blijft steunen in het bouwplan. 

Mochten de bewoners niet akkoord gaan met het voorstel van cliënte, dan wenst cliënte vast te houden aan het 
eerder vergunde bouwplan. 

Met vriendelijke groeten, 

Sascha Stavenuiter 

Bekijk onze nieuwe website: www.fortadvocaten.n1 

FORT  
Klik hier voor mijn mobicard 

Koningslaan 60, 1075  AG  Amsterdam 
Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam 
T:+31 (0)20 - 664 51 11 
F: +31 (0)20 - 662 04 70 
M:+31 (0) - 6 410 16 021 
E: stavenuiter@fortadvocaten.n1 
I: www.fortadvocaten.n1 
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Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvan openbaring strafbaar is. Als dit bericht door 
een vergissing bij u is aangekomen, wordt u verzocht dit te vernietigen en ons te informeren. 
Fort Advocaten  NM.  Is gevestigd te Amsterdam en bij het Handelsregister ingeschreven onder nr. 34372941. Op alle werkzaamheden zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing, deze voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn te lezen op www.fortadvocaten.nl.  

This email is intended for use by the addressee only and may be confidential. Unauthorised use, disclosure or copying is prohibited. if you are not the 
intended recipient, please notify us immediately and delete this email and any attachment. 
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Chamber of Commerce under no. 34372941. All instructions accepted and carried out by Fort  Advocaten  N.V. are subject to our Terms and Conditions which 
include limitations in respect of our liability and can be viewed at www.fortadvocaten.nl. 
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Raad 
van State A.fe cling be - lit  spraak %ilia I van 1  

Betreft : Beleggingsmaatschappij D.I.G.  

Mw. mr. S.M. Stavenuiter  
Postbus  70091 
1007 KB AMSTERDAM 

Datum Ons nummer Uw kenmerk 
4 april 2018 201707473/1/A1 2249232.1/SAST/LAMU/20140427 

Inlichtingen  
Mw. S.S. Ashruf 
070-4264054 

Procedure 
Hoger beroep 

Onderwerp 
1)  2) 
Beleggingsmaatschappij D.I.G. / BW 
Amsterdam 
omgevingsvergunning bouwen 

Geachte heer/mevrouw,  

In de bovenvermelde procedure is uitspraak gedaan. De procedure is daarmee beëindigd. 
Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 
de griffier 

De griffie is op 27 april en op 10 en 11 mei gesloten. 

32251,108W J)  Postbus 20019 - 2500  EA  Den Haag -T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - wwwraadvanstate.n1 
Bij correspondentie de datum en her nummer van deze brief vermelden 



Raad 
vanstate 

201707473/1/A1. 
Datum uitspraak: 4 april 2018 

AFDELING 
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op de hoger beroepen van: 

1. , wonend te Amsterdam, 
2. B.V. Beleggingsmaatschappij D.I.G., gevestigd te Amsterdam, 
appellanten, 

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 2 augustus 2017 in 
zaak nr. 16/5743 in het geding tussen: 

 

en 

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. 
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Procesverloop 

Bij besluit van 27 juli 201 6 heeft het college aan 
Beleggingsmaatschappij D.I.G. omgevingsvergunning verleend voor het 
realiseren van 12 woningen en 3 atelierruimten op het perceel 
Wenslauerstraat 22 te Amsterdam (hierna: het perceel). 

Bij tussenuitspraak van 6 maart 2017 heeft de rechtbank het college in de 
gelegenheid gesteld de door haar geconstateerde gebreken in het besluit van 
27 juli 201 6 te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht. 

Bij brief van 26 april 201 7 heeft het college het besluit van 27 juli 201 6 van 
een nadere motivering voorzien. 

Bij uitspraak van 2 augustus 2017 heeft de rechtbank het door  
 daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 

27 juli 2016 vernietigd en het college opgedragen om binnen 6 weken na 
verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen met inachtneming 
van de uitspraak en de tussenuitspraak. Deze uitspraak is aangehecht. 

Tegen deze uitspraak hebben  alsmede 
Beleggingsmaatschappij D.I.G hoger beroep ingesteld. 

Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven. 

 alsmede Beleggingsmaatschappij D.I.G hebben nadere 
stukken ingediend. 

Bij besluit van 16 januari 2018 heeft het college alsnog geweigerd 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Beleggingsmaatschappij D.I.G heeft daartegen gronden ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 januari 2018, waar 
, vertegenwoordigd door  

bijgestaan door mr. J.S. Haakmeester, advocaat te Baarn, 
Beleggingsmaatschappij D.I.G, vertegenwoordigd door J.W. ter Meulen en 
O.E. Otten, bijgestaan door mr. S.M. Stavenuiter, advocaat te Amsterdam, 
en het college, vertegenwoordigd door mr. H.J. de Groot, zijn verschenen. 

Overwegingen 

Inleiding 

1. Het bouwplan voorziet in het realiseren van 12 starterswoningen en 
3 atelierruimten op het perceel na de sloop van het huidige bedrijfsgebouw. 
In het bedrijfsgebouw van 2 bouwlagen was een computerbedrijf gehuisvest. 
Het bedrijfsgebouw is nadien verhuurd. Het bouwplan omvat 4 bouwlagen 
en een kelder. De 3 atelierruimten worden in de kelder en op de begane 
grond gerealiseerd. De 12 starterswoningen van circa 30 a 45 m2  worden op 
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de eerste, tweede en derde verdieping gerealiseerd. 
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan "Oud West" (hierna: het bestemmingsplan) omdat een 
woonfunctie en atelierruimte niet zijn toegestaan. Voorts is het bouwplan in 
strijd met het bestemmingsplan omdat het bouwplan voorziet in 4 
bouwlagen terwijl maar 2 bouwlagen zijn toegestaan. Om het bouwplan 
niettemin mogelijk te maken heeft het college met toepassing van artikel 
2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30  van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) omgevingsvergunning 
verleend. 

De rechtbank heeft in haar tussenuitspraak overwogen dat het 
besluit van 27 juli 201 6 op een aantal punten gebrekkig is. Volgens de 
rechtbank is het besluit op het punt van artikel 3.1.6, tweede lid, van het 
Besluit ruimtelijke ordening (hierna: het Bro), de parkeerbehoefte en de 
bezonning in het kader van de belangenafweging in strijd met de artikelen 
3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). De 
rechtbank heeft het college de gelegenheid geboden om de geconstateerde 
gebreken te herstellen. 

Bij brief van 26 april 2017 heeft het college van die gelegenheid 
gebruik gemaakt. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het 
bouwplan voldoet in de actuele regionale behoefte en dat derhalve aan 
artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro wordt voldaan. Ten aanzien van de 
parkeerbehoefte heeft het college zich op het standpunt gesteld dat geen 
sprake is van een substantiële extra parkeerbehoefte zodat er geen 
verplichting bestaat om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te vangen. 
Het college heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat de belangen van 
Beleggingsmaatschappij  DIG.  en de gemeente bij realisering van het plan 
zwaarder wegen dan de achteruitgang in bezonning voor de omwonenden. 

De rechtbank heeft in haar einduitspraak overwogen dat het college 
het in het besluit van 27 juli 201 6 geconstateerde gebrek ten aanzien van de 
bezonning niet heeft hersteld en om die reden heeft de rechtbank volstaan 
met vernietiging van dat besluit. 

 alsmede Beleggingsmaatschappij D.I.G. 
hebben een hoger beroepschrift ingediend.  wonen in 
de buurt van het perceel. Zij kunnen zich niet met de omgevingsvergunning 
verenigen omdat zij vrezen voor de aantasting van hun woon- en leefklimaat. 
Zij komen op tegen een aantal overwegingen van de rechtbank uit de 
tussenuitspraak en de einduitspraak. Beleggingsmaatschappij D.I.G. is 
eigenaar van het perceel en de aanvrager van de omgevingsvergunning. Zij 
kan zich niet met de uitspraken van de rechtbank verenigen omdat de 
omgevingsvergunning naar haar oordeel terecht is verleend. 

2. Het wettelijke kader is opgenomen in de bijlage die deel uitmaakt 
van deze uitspraak. 

3. De Afdeling stelt voorop dat de onderhavige zaak slechts 
betrekking heeft op de aanvraag zoals bij het college binnengekomen op 
26 maart 2014 waarop het college bij de besluiten van 27 juli 2016 en 
16 januari 2018 heeft besloten. Eventuele alternatieve bouwplannen zijn hier 
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niet aan de orde. Gronden die daartegen zijn gericht blijven derhalve buiten 
beschouwing. 

Hoger beroep  

4. Gelet op artikel 1.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Crisis- en 
herstelwet (hierna: de Chw) gelezen in verbinding met artikel 3.1 van bijlage 
I bij de Chw en artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30  van de 
Wabo is de Chw van toepassing. 

5.  betogen dat de rechtbank ten onrechte 
hetgeen zij hebben aangevoerd in de brief van 20 december 2016 over de 
procedure niet bij de beoordeling heeft betrokken. Die brief is weliswaar na 
de beroepstermijn ingediend maar nu het een nadere onderbouwing betreft 
van een eerder ingediende beroepsgrond had de rechtbank het bij haar 
oordeel moeten betrekken. 

5.1. Vaststaat dat de brief van 20 december 2016 een nader stuk is dat 
is ingediend na de beroepstermijn. Gelet op het bepaalde in artikel 1.6a van 
de Chw blijven nieuwe beroepsgronden in die brief buiten beschouwing. Dit 
laat onverlet dat de reeds aangevoerde beroepsgronden nog wel in het nader 
stuk kunnen worden voorzien van nieuwe argumenten. Met de rechtbank 
overweegt de Afdeling dat hetgeen  over andere 
gebreken die aan het besluit kleven te weten foute aannames, foute 
observaties en foute citaten in adviezen en allerlei rapporten hebben 
aangevoerd voor zover hier van belang geen argumenten zijn die terug te 
voeren zijn op de eerder aangevoerde beroepsgronden. De rechtbank heeft 
de gronden terecht buiten beschouwing gelaten. Nu de rechtbank deze 
gronden terecht buiten beschouwing heeft gelaten, komt de Afdeling ook 
niet toe aan de inhoudelijke beoordeling daarvan. Hetgeen  

hierover hebben aangevoerd, blijft dan ook buiten beschouwing. 
Het betoog faalt. 

6.  betogen dat de rechtbank niet heeft 
onderkend dat het bouwplan in strijd is met het gemeentelijk beleid. Daartoe 
voeren zij aan dat  enders  dan de rechtbank heeft overwogen de 
bedrijfsfunctie van het pand wordt omgezet naar woonfunctie zodat hetgeen 
is opgenomen in de Structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld door de 
raad van de gemeente Amsterdam op 17 februari 2011 (hierna: de 
structuurvisie) en beleidsnotitie Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in 
West van 31 januari 2012 (hierna: beleidsnotitie) van toepassing is. Immers 
de bij het besluit van 27 juli 201 6 verleende omgevingsvergunning sluit niet 
uit dat ook in de kelder en de begane grond woningen worden gerealiseerd. 
Dit omdat de aanvraag en de daarbij behorende stukken niet duidelijk zijn. In 
dit verband wijzen zij er verder op dat in de Structuurvisie is opgenomen dat 
het niet gewenst is dat bedrijfsruimte aan de bestaande voorraad wordt 
onttrokken. Nu met de verleende vergunning woningen kunnen worden 
gerealiseerd in het gehele band, is het bouwplan volgens  

in strijd met de Structuurvisie. Volgens de beleidsnotitie mogen 
aaneengesloten bedrijfslinten niet worden doorbroken, hetgeen hier wel 
plaatsvindt. Verder mag het perceel niet gelegen zijn in de buurt van een 
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economische functie, hetgeen hier wel het geval is. Nu er niet aan het 
voorgaande is voldaan, had de vergunning volgens  
alleen maar mogen worden verleend indien aan een aantal voorwaarden 
zoals neergelegd in de beslisboom advisering bij omzetting kleinschalige 
(bedrijfs)ruimten (hierna: beslisboom) is voldaan. In dit verband voeren zij 
aan dat het op het perceel aanwezige pand totdat de huur door de eigenaar 
was opgezegd werd verhuurd aan een dansschool, zodat de vergunning gelet 
op de beslisboom moest warden geweigerd. Het bouwplan is volgens hen 
tevens in strijd met de Woonvisie Huizen in West 2012-1016 vastgesteld op 
22 mei 2012 (hierna: de woonvisie). Het bouwplan voorziet in 
starterswoningen terwijl het volgens de woonvisie niet noodzakelijk is om 
starterwoningen te realiseren. Gelet hierop had het college moeten 
onderzoeken in hoeverre dergelijke woningen nu gerealiseerd mogen warden. 

6.1. Op pagina 222 van de Structuurvisie staat: "Een aantal bestaande 
locaties voor kleinschalige bedrijfshuisvesting in het gemengde gebied 
behoudt een beschermde status. Om te waarborgen dat er in Amsterdam 
ook in het gemengde gebied voldoende ruimte voor bedrijvigheid blijft, is het 
namelijk gewenst dat bestaande bedrijfsruimten niet aan de voorraad 
onttrokken warden. Het omzetten van deze bedrijfsruimten tot kantoren, 
voorzieningen of woningen wordt tegengegaan. Bij actualisering van het 
beleid 'Kleinschalige bedrijfshuisvesting' uit 1999 zal samen met de 
stadsdelen onderzocht warden welke locaties het betreft en of aanpassing 
en uitbreiding van deze locaties mogelijk is." 

Op pagina 5 van de beleidsnotitie staat: "Selectief behoud van kleinschalige 
bedrijfsruimten is ons uitgangspunt. Bedrijfspanden op zichtlocaties, 
hoekpanden, winkelstraten, pleinen en stadstraten dienen dan ook zo veel 
mogelijk behouden te blijven. Ook aaneengesloten bedrijfslinten mogen niet 
doorbroken worden. Daar staat tegenover dat het behoud van overige, vaak 
solitaire kleinschalige bedrijfsruimten (in woonbuurten) niet langer de 
prioriteit van het stadsdeel heeft. Te denken valt aan een bedrijfsruimte die 
niet op een hoek zit, in een woonomgeving waar geen loop in zit en ook 
geen andere bedrijfsmatige activiteiten in de omgeving plaatsvinden. Hier is 
omzetting naar wonen mogelijk." 

Op pagina 2 en 3 van de beslisboom staat: "Voorstel is om in lijn met de 
notitie Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid voor alle panden op 
zichtlocaties zoals genoemd in de notitie: (...) aaneengesloten bedrijfslinten 
(...) en voor panden in woonbuurten in de nabijheid van economische 
voorzieningen negatief advies te geven op omzetting naar wonen mits. Als 
een eigenaar kan aantonen dat het band ondanks gunstige ligging 
onverhuurbaar is als bedrijfspand en voldoet aan de volgende drie 
voorwaarden, dan krijgt een eigenaar de mogelijkheid om opnieuw een 
advies aanvraag in te dienen. 
Voorwaarden zijn: 
1. Het pand staat minimaal 1 jaar leeg 
2. Eigenaar heeft een marktconforme huurprijs gevraagd (...) 
3. Eigenaar heeft aantoonbaar inspanningen verricht om het band te 
verhuren (...)." 
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6.2. In hetgeen  hebben aangevoerd, heeft de 
rechtbank terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel dat het bouwplan 
in strijd is met het gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt van het beleid, 
zoals weergegeven onder 5.1, is het behouden van kleinschalige 
bedrijfshuisvesting voor bepaalde locaties waaronder de locatie waartoe het 
perceel behoort. In de beslisboom is uitgewerkt in welke gevallen in beginsel 
de omzetting van de bedrijfsfunctie niet wordt toegestaan. Zoals de 
rechtbank terecht heeft overwogen is de beslisboom hier niet van 
toepassing. In het pand, zoals dat ten tijde van het verlenen van de 
omgevingsvergunning het geval was, was een bedrijf gehuisvest. Nu het 
bouwplan voorziet in het realiseren van ateliers op de begane grond, is met 
het vergunde bouwplan nog steeds sprake van een bedrijfsruimte en heeft 
het college zich terecht op het standpunt gesteld dat de bedrijvigheid in de 
plint wordt voortgezet zodat in zoverre het lint van bedrijven niet wordt 
doorbroken. Anders dan  stellen, is het niet mogelijk 
om op grond van de bij besluit van 27 juli 2016 verleende 
omgevingsvergunning woningen op de begane grond te realiseren. Voor 
beantwoording van de vraag wat er met de omgevingsvergunning mag 
worden gerealiseerd dient naar het besluit te worden gekeken en naar de 
daaraan ten grondslag gelegde aanvraag. In het besluit van 27 juli 201 6 
staat dat er omgevingsvergunning wordt verleend voor het realiseren van 12 
woningen en 3 atelieruimten. Dit volgt ook uit de aanvraag. Op de bij de 
aanvraag en bij het besluit behorende bouwtekening zijn 2 ateliers op de 
begane grond ingetekend en 1 in de kelder. 

Het bouwplan is voorts niet in strijd met de woonvisie. Zoals de 
rechtbank terecht heeft overwogen volgt niet uit de woonvisie dat 
starterswoningen niet mogen worden gerealiseerd maar dat de focus daar 
niet op ligt. Dat betekent dat het verlenen van een omgevingsvergunning 
waarmee mogelijk wordt gemaakt dat er starterswoningen worden 
gerealiseerd, niet reeds om die reden in strijd is met de woonvisie. De 
Afdeling neemt voorts in aanmerking dat het college onder meer met de in 
de brief van 26 april 2017 neergelegde motivering, zoals de rechtbank 
terecht heeft overwogen, aannemelijk heeft gemaakt dat er voldoende 
behoefte bestaat aan starterswoningen. Tegen die overweging van de 
rechtbank is geen hoger beroep ingesteld. 

Het betoog faalt. 

7.  betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft 
overwogen dat het college in de stedenbouwkundige uitgangspunten die 
gelden voor het gebied geen aanleiding hoefde te zien om de gevraagde 
omgevingsvergunning te weigeren. De stedenbouwkundige uitgangspunten 
zijn volgens hen dat kleinschaligheid van de bebouwing belangrijk is en 
tevens een te beschermen waardevol element. Er is ruimte om hoog te 
bouwen, maar dit dient van geval tot geval te worden beoordeeld. De 
schaalsprong als gevolg van het bouwplan doet afbreuk aan de kenmerkende 
historische waarden van het gebied, aldus . Zij 
verwijzen in dit verband naar het rapport van monumentenadvies.nl van 5 
december 2016. Voorts voeren zij aan dat in de bestemmingsplantoelichting 
bij de weergave van het stedenbouwkundig kader als uitgangspunt staat dat 
alleen op de hoeken of op een zichtas een uitbreiding van 1 bouwlaag kan 
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worden toegestaan. Zij voeren verder aan dat de bebouwingshoogte, zoals 
die nu in het geldende bestemmingsplan is opgenomen, wordt overgenomen 
in het voorontwerp bestemmingsplan. 

7.1. Het college heeft zich in het besluit van 27 juli 2016 onder 
verwijzing naar de ruimtelijke onderbouwing "Wenslauerstraat 22 te 
Amsterdam" (hierna: de ruimtelijke onderbouwing) op het standpunt gesteld 
dat het bouwplan stedenbouwkundig aanvaardbaar is. Het college heeft 
voorts ter onderbouwing van zijn standpunt dat het bouwplan niet in strijd is 
met de stedenbouwkundige uitgangspunten verwezen naar een brief van 
M&A van 9 november 2015. Daarin staat dat de hoogte van de bebouwing 
in de omgeving waarin het perceel zich bevindt varieert van twee tot vier 
bouwlagen, waarbij enkele gebouwen een vijfde bouwlaag in de vorm van 
een zadeldak hebben. Op basis van twee montages heeft M&A 
geconstateerd dat de voorgestelde bouwhoogte niet afwijkt van de 
bestaande ruimtelijke karakteristieken en dat het plan geen nadelige gevolgen 
heeft voor de cultuurhistorische waarden. 

7.2. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college in de 
stedenbouwkundige uitgangspunten die gelden voor het gebied geen reden 
hoefde te zien om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. Daarbij 
heeft de rechtbank terecht in aanmerking genomen dat zowel in de huidige 
situatie als in de situatie die met het bouwplan wordt gerealiseerd de 
bouwhoogte verspringt. Voorts neemt de Afdeling in aanmerking dat geen 
aanleiding bestaat voor het oordeel dat het aan het besluit ten grondslag 
gelegde advies van M&A zodanig gebrekkig is dat het college het niet aan 
zijn besluit ten grondslag mocht leggen. Het overgelegde rapport van 
monumentenadvies.nlis daarvoor onvoldoende. In dat rapport staat dat het 
bouwplan in strijd met de stedenbouwkundige uitgangspunten is omdat het 
lage karakter van de bestaande bouw te niet wordt gedaan. Het college 
heeft zich ten aanzien hiervan onder verwijzing  near  het advies van M&A op 
het standpunt gesteld dat per geval moet worden bekeken of afwijking van 
de bouwhoogte is toegestaan en dat in dit geval het toevoegen van de extra 
bouwhoogte geen nadelige gevolgen heeft voor de cultuurhistorische 
waarden.  hebben het tegenovergestelde niet 
aannemelijk gemaakt. Dat in de toelichting op het bestemmingsplan en 
voorontwerp bestemmingsplan een lager gebouw wordt genoemd, maakt het 
voorgaande niet anders reeds nu met het besluit wordt afgeweken van het 
geldende bestemmingsplan. 

Het betoog faalt. 

8.  betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft 
overwogen dat het college in de gestelde schending van hun privacy geen 
aanleiding hoefde te zien om de gevraagde omgevingsvergunning te 
weigeren. Daartoe voeren zij aan dat de galerij direct uitzicht heeft op de 
binnentuinen. 

8.1. Het bouwplan voorziet in een gebouw met vier bouwlagen die aan 
de achterzijde wordt ontsloten door een galerij. Vaststaat dat vanuit daar 
zicht is op de binnentuinen waardoor de privacy wordt beperkt. Het college 
heeft, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, zich in dit verband 
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terecht op het standpunt gesteld dat de schending van de privacy als gevolg 
van het bouwplan niet zodanig is dat om die reden niet in redelijkheid 
omgevingsvergunning kon worden verleend. Het college heeft daarbij in 
aanmerking kunnen nemen dat niet aannemelijk is dat de galerij als 
buitenruimte zal worden gebruikt maar als toegang tot de woning. Het 
college heeft voorts in aanmerking kunnen nemen dat in de huidige situatie 
zicht is op de binnentuinen, hetgeen in een stedelijk gebied onvermijdelijk is. 

Het betoog faalt, 

9.  betogen tevergeefs dat de rechtbank niet 
heeft onderkend dat het besluit onzorgvuldig is nu er geen rekening is 
gehouden met het feit dat alle soorten bedrijven op het perceel zijn 
toegestaan. De Afdeling stelt voorop dat het college dient te beslissen op 
een aanvraag zoals deze is ingediend. Er bestaat geen aanleiding voor het 
oordeel dat de ingediende aanvraag en de verleende omgevingsvergunning 
zien op het mogelijk maken van allerlei bedrijven op de begane grond en 
souterrain. De Afdeling verwijst in dit verband naar hetgeen is overwogen in 
overweging 6.2. Dat het perceel bestemd is voor onder meer bedrijven in de 
milieucategorieën I en  II  van de Staat van Inrichtingen zoals weergegeven in 
bijlage 2 bij het bestemmingsplan leidt niet tot een ander oordeel. Dit oordeel 
is niet gebaseerd op de verleende omgevingsvergunning maar op het 
bestemmingsplan. In het kader van de vaststelling van dat plan is reeds 
beoordeeld of het ruimtelijke aanvaardbaar is dat dergelijke bedrijven daar 
worden gevestigd zodat het college dat niet bij zijn besluitvorming hoefde te 
betrekken. 

10.  betogen verder tevergeefs dat de rechtbank 
niet heeft onderkend dat het college op grond van de aanvraag en de daarbij 
verstrekte gegevens en bescheiden niet tot het oordeel heeft kunnen komen 
dat aannemelijk is dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Daarbij neemt de 
Afdeling in aanmerking dat ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing een 
geohydrologisch onderzoek is verricht waaruit volgt dat geen veranderingen 
aan de orde zijn als het gaat om de grondwaterhuishouding.  

hebben met de enkele vrees voor wateroverlast niet aannemelijk 
gemaakt dat het onderzoek zodanig gebrekkig is dat het college het niet aan 
zijn besluit ten grondslag mocht leggen. 

11.  betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft 
overwogen dat het college in redelijkheid omgevingsvergunning heeft kunnen 
verlenen nu het bouwplan zal leiden tot parkeeroverlast. Daartoe voeren zij, 
onder verwijzing  near  de notitie van  Spark  van 19 december 2016 (hierna: 
notitie van  Spark),  aan dat de rechtbank door aldus te overwegen niet heeft 
onderkend dat het college de parkeereis onjuist heeft vastgesteld. Volgens 
de notitie van  Spark  heeft het college ten onrechte aangesloten bij de in de 
parkeernota Parkeernota Stadsdeel West 2012-2020 (hierna: parkeernota) 
opgenomen minimumnorm. Die norm is al te laag gelet op de  CROW.  Voorts 
dient er van de maximumnorm te worden uitgegaan omdat het autobezit van 
de toekomstige bewoners onbekend is. Zij voeren verder aan dat niet is 
gewaarborgd dat de parkeergarage De Hallen beschikbaar is. 
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11.1. In paragraaf 6.1 van de parkeernota staat: "Parkeernormen 
worden gebruikt voor de berekening van de parkeervraag bij bouwaanvragen 
voor nieuwe ontwikkelingen waarvoor een bouwvergunning en/of een 
planologische procedure is vereist. De parkeernormen die in deze  note  zijn 
opgenomen bieden houvast bij het bepalen van de benodigde parkeerruimte 
(de parkeereis), maar dienen beschouwd te worden als richtlijn. (...)" 

Uit de in paragraaf 6.3 van de parkeernota opgenomen tabel volgt 
dat voor dure woningen een minimumnorm van 0,6 en een maximumnorm 
van 0,9 geldt per woning, plus een norm van 0,2 parkeerplaats voor 
bezoekers per woning. 

In subparagraaf 6.3.4 van de parkeernota staat: "Bij een 
functiewijziging van een bepaald complex staat de vraag centraal: is er 
sprake van een substantiële extra parkeerclaim ten opzichte van de vorige 
situatie? Indien daar geen sprake van is dan blijft de parkeersituatie feitelijk 
onveranderd en kan de parkeervraag opgevangen worden zoals in de oude 
situatie. De parkeernormen zijn in dat geval dan ook niet van toepassing. 
Indien wel sprake is van een substantiële extra parkeervraag ten opzichte 
van de vorige situatie dan wordt een maatwerkoplossing gezocht indien het 
technisch en/of economisch niet haalbaar de extra parkeervraag op te 
vangen in een parkeervoorziening. 

11.2. De Afdeling stelt voorop dat in de parkeernota genoemde 
parkeernormen richtlijnen zijn, zoals vermeld in paragraaf 6.1 van de 
parkeernota en het college daar gemotiveerd van mag afwijken. Dat de door 
het college in de parkeernota gehanteerde norm afwijkt van de  CROW  leidt 
niet tot het oordeel dat het college daar niet van uit mocht gaan. De in de 
Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen opgenomen normen zijn, 
zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 
26 september 2012, ECLI:NURVS.:2012:8X8265, aanbevelingen en het 
college is niet verplicht die te volgen. In dit verband heeft het college 
voldoende gemotiveerd dat het autobezit in het gebied waartoe het perceel 
behoort lager is dan waar de  CROW  vanuit gaat. 

In de parkeernota is niet opgenomen wanneer de lage en wanneer 
de hoge parkeernorm voor woningen kan worden toegepast. Het college 
heeft ter zitting van de rechtbank zich op het standpunt gesteld dat bij het 
bepalen van de parkeerbehoefte van het onderhavige bouwplan van de 
minimumnorm kan worden uitgegaan. Met de rechtbank is de Afdeling van 
oordeel dat het college bij het vaststellen van de parkeerbehoefte in dit geval 
van die norm uit mocht gaan. Daartoe heeft de rechtbank terecht overwogen 
dat uit een onderzoek naar het autobezit in Amsterdam dat het college aan 
zijn besluit ten grondslag heeft gelegd, is gebleken dat 64% van de 
eigenaren van koopwoningen een auto bezit. In de door  

 overgelegde notitie van  Spark  ziet de Afdeling geen aanleiding voor 
een ander oordeel nu daarin slechts wordt gesteld dat de norm te  lug  is 
maar niet met stukken is onderbouwd dat het autobezit hoger zou zijn dan 
volgens het onderzoek waarnaar het college verwijst. 

11.3. Nu het bouwplan voorziet in 12 woningen moeten op grond van 
de parkeernorm 7,2 parkeerplaatsen warden gerealiseerd. Voor de bezoekers 
geldt een norm van 0,2 parkeerplaats per woning hetgeen betekent dat 2,4 
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parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd op grond van de parkeernorm. 
Voor bedrijven/kantoren geldt 1 parkeerplaats per 123 m2  bvo hetgeen 
betekent dat 2,7 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. 

Vaststaat dat het bouwplan niet voorziet in parkeerplaatsen. De 
rechtbank heeft daarin terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel dat 
het college niet in redelijkheid omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen. 
Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het college zich in redelijkheid op 
het standpunt heeft kunnen stellen dat in de nabij gelegen parkeergarage 
"De Hallen" voldoende ruimte is om de parkeerbehoefte als gevolg van het 
bouwplan op te vangen. Het enkele feit dat er geen plaatsen zijn 
gereserveerd in de parkeergarage maakt niet dat er onvoldoende ruimte is 
om aan de parkeerbehoefte te voorzien. Uit bezettingsgraadcijfers van deze 
garage die het college aan zijn standpunt ten grondslag heeft gelegd volgt 
dat de garage in de periode van januari tot en met 12 maart 2017 nooit 
volledig bezet is geweest. Er waren te  alien  tijde minimaal 45 
parkeerplaatsen vrij. Op sommige tijdstippen is de bezettingsgraad nog veel 
lager. Dat de bezetting in de toekomst wellicht  enders  zal zijn, zoals gesteld 
door , maakt niet dat de parkeerplaatsen niet 
beschikbaar zullen zijn. Dit temeer nu dat een onzekere gebeurtenis is, 
waarmee thans geen rekening hoeft te worden gehouden. Het college heeft 
voorts in aanmerking kunnen nemen dat de toekomstige bewoners in 
aanmerking komen voor een parkeervergunning terwijl het maximum aantal 
te verlenen vergunningen niet zal stijgen. Voorts heeft het college in 
aanmerking kunnen nemen dat er op korte termijn twee parkeergarages ter 
beschikking van vergunninghouders zullen worden gerealiseerd. 

Het betoogt faalt. 

12.  betogen voor het eerst in hoger beroep dat 
zich een evidente privaatrechtelijke belemmering voordoet die aan de 
verlening van de omgevingsvergunning in de weg staat.  

 hebben deze grond en de daaraan ten grondslag liggende feiten 
voor het eerst in hoger beroep aangevoerd. Aangezien het hoger beroep is 
gericht tegen de uitspraak van de rechtbank en er geen reden is waarom het 
betoog niet reeds bij de rechtbank kon worden aangevoerd, en  

dit uit een oogpunt van een zorgvuldig en doelmatig gebruik van 
rechtsmiddelen hadden behoren te doen, dient dit betoog buiten 
beschouwing te blijven. 

Het hoger beroep van Beleggingsmaatschappij D.I.G. 

13. Beleggingsmaatschappij D.I.G. betoogt tevergeefs onder verwijzing 
naar de notitie  Second  opinion Wensiauerstraat 22 van 3 april 2017 en de 
notitie Peutz van 21 april 2017, dat de rechtbank ten onrechte heeft 
overwogen dat het college gelet op de afname van bezonning onvoldoende 
heeft gemotiveerd waarom de belangen van vergunninghouder op dit punt 
zwaarder wegen dan de belangen van omwonenden. Daartoe voert zij onder 
verwijzing  near  de genoemde notities aan dat de verslechtering beperkt is. 
De extra schaduwwerking is in een stedelijke omgeving acceptabel en 
ruimtelijk aanvaardbaar. Zij voert verder aan dat de TNO-norm een richtlijn is. 
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13.1. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen bestaan voor de 
bezonning van woningen geen wettelijke normen. Dat neemt echter niet weg 
dat in het kader van een omgevingsvergunning een afweging dient plaats te 
vinden van alle bij het besluit betrokken belangen waaronder het belang van 
omwonenden bij een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In dat kader dient 
te worden gekeken naar de gevolgen van het bouwplan voor de bezonning 
van de woningen. De uitkomst van deze belangenafweging is afhankelijk van 
de omstandigheden van het geval en daarbij komt zoals 
Beleggingsmaatschappij D./.G stelt geen doorslaggevende betekenis toe aan 
het antwoord op de vraag of wordt voldaan aan bepaalde door TNO 
opgestelde normen. De Afdeling verwijst in dit verband  near  haar uitspraak 
van 4 maart 2009, ECLI:NURVS:2009:BH4613. Ter zitting is gebleken dat 
de Amsterdamse Richtlijn waarnaar Beleggingsmaatschappij D.I.G. verwijst, 
niet is vastgesteld zodat deze in dit kader geen rol speelt. 

Het college heeft zich in het besluit van 27 juli 201 6 op het 
standpunt gesteld dat de verslechtering van de situatie ter plaatse van een 
aantal gevelopeningen niet zodanig is dat om die reden niet in redelijkheid 
omgevingsvergunning kan worden verleend. Het college heeft verwezen naar 
het rapport van LBP  Sight  van 30 mei 2016. Bij de nadere motivering van 
26 april 2017 heeft het college onder verwijzing naar de notitie van Peutz 
zich op het standpunt gesteld dat de belangen van de omwonenden niet 
zwaarder wegen dan de belangen van Beleggingsmaatschappij D.I.G. 

Uit de rapporten waarnaar het college verwijst, volgt dat in 6 van 
de 8 maanden van de periode waarin is getoetst niet wordt voldaan aan de 
lichte TNO-norm bij elf gevelopeningen van de in totaal 22 getoetste 
gevelopeningen. Ten opzichte van de bestaande situatie zijn er 9 meer 
gevelopeningen waarbij niet aan die norm wordt voldaan. Met de rechtbank 
is de Afdeling van oordeel dat dit een substantiële verslechtering betreft. Het 
college heeft dit niet bij de belangenafweging betrokken en derhalve heeft 
het college, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen het besluit van 
27 juli 201 6 op dit punt onvoldoende gemotiveerd. Met de nadere 
motivering van 26 april 2017 is dit niet hersteld. Ten aanzien van de nadere 
motivering heeft de rechtbank aanvullend op het voorgaande terecht 
overwogen dat het college uitgaat van een onjuiste feitelijke situatie. In de 
aan het besluit ten grondslag gelegde rapporten wordt geconcludeerd dat de 
verslechtering beperkt is, maar daarin wordt er ten onrechte vanuit gegaan 
dat de bezonning in de woonkamer op de begane grond en op de tweede 
verdieping bij elkaar genomen kunnen worden, zodat niet van de juistheid 
van die conclusie kan worden uitgegaan. 

Het betoog faalt. 

14. Beleggingsmaatschappij betoogt voorts tevergeefs dat de 
rechtbank niet heeft onderkend dat hij een beroep kan doen op het 
gelijkheidsbeginsel. De rechtbank heeft het besluit van 27 juli 201 6 
vernietigd om de redenen zoals weergegeven in overweging 1. Dat er 
mogelijk een beroep kan worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel is niet 
besproken. Nu de rechtbank niet zelf in de zaak heeft voorzien, maar het 
college de opdracht heeft gegeven om een nieuw besluit te nemen kan in dat 
kader de vraag aan de orde komen of Beleggingsmaatschappij D.I.G. een 
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geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel kan doen en in hoeverre dat leidt 
tot verlening van de omgevingsvergunning. 

Nader besluit van 16 januari 2018 

15. Bij besluit van 16 januari 2018 heeft het college alsnog geweigerd 
omgevingsvergunning te verlenen. Het college heeft hieraan ten grondslag 
gelegd dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan en dat het 
college niet bereid is omgevingsvergunning te verfenen in afwijking van het 
bestemmingsplan. Het college is daartoe niet bereid omdat er sprake is van 
een aanmerkelijk verlies van bezonning. Het belang van het realiseren van 
een hogere bouwhoogte ten behoeve van het realiseren van woningen weegt 
niet zwaarder dan een minder aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de 
omwonenden. 

16. Beleggingsmaatschappij D.I.G. betoogt tevergeefs onder verwijzing 
naar hetgeen hij in hoger beroep heeft aangevoerd over de bezonning dat het 
college niet om die reden de omgevingsvergunning heeft kunnen weigeren. 
De Afdeling verwijst in dit verband naar overweging 13.1. 

Conclusie 

17. De hoger beroepen zijn ongegrond. De aangevallen uitspraak dient 
te worden bevestigd. Het beroep van Beleggingsmaatschappij D.I.G. tegen 
het besluit van 16 januari 2018 is ongegrond. 

18. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Read van State: 

1. bevestigt de aangevallen uitspraak; 
verklaart het beroep van Beleggingsmaatschappij D.I.G. tegen het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 
Amsterdam van 16 januari 2018 ongegrond. 

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, voorzitter, en 
mr. S.F.M. Wortmann en mr. H. Bolt, leden, in tegenwoordigheid van 
mr. S. de Koning, griffier. 

w.g. Troostwijk w.g. De Koning 
voorzitter griffier 

Uitgesproken in het openbaar op 4 april 2018 

712. 
Verzonden: 4 april 2018 
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Bijlage 1- Wettelijk kader 

Crisis- en herstelwet 

Artikel 1.1 
1. Afdeling 2 is van toepassing op: 
a.alle besluiten die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de 
ontwikkeling of verwezenlijking van de in bijlage I bij deze wet bedoelde 
categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten dan wel voor de in 
bijlage  II  bij deze wet bedoelde ruimtelijke en infrastructurele projecten; 

Artikel 1.6e 
Na afloop van de termijn voor het instellen van beroep kunnen geen 
beroepsgronden meer worden aangevoerd. 

3.1 van bijlage I 
ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 
3.1 van de Wet ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning waarbij 
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan, het 
inpassingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, ten behoeve van 
de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied of de 
herstructurering van woon- en werkgebieden. 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Artikel 2.1 
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, 
voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: 
a. het bouwen van een bouwwerk, 
1-3 
c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan, een beheersverordening een exploitatieplan, de regels 
gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is 
gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet, 
[...1 

Artikel 2.10 
1 Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder a, wordt de omgevingsvergunning geweigerd 
indien:  
axle  aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het  near  het 
oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van 
een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de 
voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet; 
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[...1 
b. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening 
of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, 
derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij de 
activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is verleend met 
toepassing van artikel 2.12; 

Artikel 2.12 
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden 
verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening en: 
a.indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de 
beheersverordening: 
(...] 
3'in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede 
ruimtelijke onderbouwing bevat; 
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tussenuitspraak van de meervoudige kamer van 6 maart 2017 in de zaak tussen 

, eiseres, 
, eiser. 

(gemachtigde: mr. J.S. Haakmeester). 
hierna gezamenlijk te noemen: eisers 

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder 
(gemachtieden: N.S. Sitar= en H, de Groot). 

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: de besloten vennootschap 
B.V. Beleggingsmaatschappij  DIG..  te Amsterdam, (gemachtigde; mr. S. Stavenuiter). 

Procesverloop 

Bij besluit van 27 juli 2016 (het bestreden besluit)  heal  verweerder aan de derde-partij een 
omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twaalf woningen en drie 
atelierruimten op het perceel Wenslauerstraat 22 in Amsterdam (het perceel). 

Eisers hebben tegen her bestreden besluit beroep ingesteld. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 januari 2017. Eiseres is verschenen, 
bijgestaan door haar gemachtigde. Namens eisers is tevens K. Loeff  (Lodi)  van 
monumentenadvies.n1 verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn 
gemachtigden en H. Aardse (Aardsa gebiedsadviseur bij Monumenten en Archeologie 
(M&A). De derde-partij heeft zich laten vertegenwoordigen door J.W. ter Meulen. eigenaar, 
en haar gemachtigde. 

De zaak is ter zitting gelijktijdig maar niet gevoegd behandeld met de zaken met 
zaaknummers AMS 16/5803 en AMS 1615806.  hi  die zaaknummers zal afzonderlijk 
uitspraak worden gedaan. 

Overwegingen 

1. De voor deze zaak relevante wet- en regelgeving is opgenomen in de bijlage bij deze 
uitspraak. Deze bijlage maakt onderdeel uit van de uitspraak. 

2. Op 26 juni 2014 heeft de derde-partij een oing.evingsvergunning aangevraagd voor 
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het realiseren van twaalf woningee en drie atelierruimten op het perceel. Het bouwplan 
omvat vier bouwlagen en een kelder. De drie atelierruimten worden in de kelder en op de 
begane grond gerealiseerd en de twaalf starterswaningen van circa 30-45 m2  op de eerste, 
tweede en derde verdieping. 

3. Op het perceel is het bestemmingsplan 'Oud West' (hierna: bet bestemmingsplan) 
van toepassing. Het perceel heeft in het bestemmingsplan de bestemming 'Woongebied-2 en 
'Tuinen en Erven', Op de plankaart is op de  pleats  van het perceel de aanduiding 'niet-
woonfunctie in het gehele pand' opgenomen. Ook is op de  pleats  van het perceel een 
aanduiding op de plankaart opgenomen waaruit blijkt dat daar bedrijven op de begane grond 
en in het souterrain zijn toegestaae, voor zover zij voorkomen in de milietteategorieen I en  II  
van de Staat van Inrichtingen. Op de plankaart is verder aangeduid dat op het perceel 
maximaal twee bouwlagen zijn toegestaan. 

4. Bij het bestreden besluit heeft verweerdei . met toepassing van artikel 2.12, eerste lid. 
aanhef en onder a, sub 3', van de Wet algemene bepalingen onw,evingsreeht (Wabo) aan de 
derde-partij een omgevingsvergunning verleend voor het bouwplan. 

Wat zijn de gevoleen van de Crisis- en herstelwet (Chiv) voor de ingediende 
beroepseronden? 

5.1. Op het besluit is de Chw van toepassing. Dit betekent onder meer dat na afloop van 
de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden 
aangevoerd. Het bestreden besluit is op 27 juli 2016 verzonden. De beroepstermijn is dus op 
28 juli 2016 aangevangen erop 8 september 2016 geëindigd. 

5.2. De rechtbank stelt vast dat eisers pas na einde van de beroepstennijn, in de contra-
exertise van K. Loeff waarnaar bij brief van 20 december 2016 is verwezen, hebben 
aangevoerd dat de weistandstoets onvolledig is en onvoldoende is gemotiveerd. Deze grond 
is daarmee niet tijdig ingediend. De rechtbank zal daarom deze beroepsgrond niet bij de 
beoordeling betrekken. 

5.3. Eisers hebben eveneens bij brief van 20 deceinber 2016,aangevoerd dat de procedure 
die geleid heeft tot het bestreden besluit ortzorgvuldig is geweest. Velgens eisers bevatten 
belangrijke rapporten, die aangewend zijn om aan te tonen dat het plan in overeenstemming 
is met een goede ruimtelijke ordening, route aannames, foute observaties of foute citaten. 
Eisers verwijzen onder meer naar fouten in de BUS-melding. de ruimtelijke onderbouwing 
en het advies van EZ. het advies van M&A. Ook deze berocpsgrond is Met tijdig ingediend 
en zal door de rechtbank daarom niet bij de beoordeling worden betrokken. 

Wet Bibob 

6. Ter zitting hebben eisers. gelet op de toelichting van verweerder van 30 december 
2016, hun standpunt dat er geen toets op grond van de wet Bibob heeft plaatsgevonden laten 
val ten. 

Is er sprake van strijd met de Huisvestingsverordenine?  

7.1, Eisers stellen zich in beroep op het standpunt dat verweerder het bouwplan ten 
onrechte niet aan de Huisvestingsverordening heeft getoetst. Eisers voeren in dat verband aan 
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dat op de bovenverdiepingen van de Wenslanerstraat 22 is gewoond en daarom door bet 
bouwplan sprake is van een Wijziging van de woningvoorraad. 

7.2. Dit betoog slaagt niet. Een aanvraag om een omgevingsvergunning hoeft namelijk 
niet getoetst te worden aan de Huisvestingsverordening. Voor zover eisers ter zitting hebben 
betoogd dat met die beroepsgrond bedoeld is dat de omgevingsvergunning niet uitvoerbaar 
zal zijn vanwege het ontbreken van deze toets, overweegt de rechtbank dat eisers deze 
beroepsgrond op geen enkele wijze hebben onderbouwd. 

Staan geobvdrologische consequenties in de weg aan het homplan? 

8.1. Eisers hebben aangevoerd dat onvoldoende onderzoek is gedaan . naar de 
geohydrologisehe consequenties van bet bouwplan. Eisers ervaren al een toename van 
wateroverlast sinds de realisering van de nabijgelegen parkeergarage bij de Hallen. Door de 
plaatsing van de kelder op het perceel valt een toename van waterdruk op de gevels en de 
fundering en een toename van wateroverlast te verwachten. Eisers hebben ter onderbouwing 
van hun standpunt een brief yen Waternet van 24 juni 2015 overgelegd. 

8.2. Ter  lilting  hebben eisers bevestigd dat deze beroepsgrond enkel ziet op de 
geohydrologische consequenties van de aanwezigheid van een kelder en niet op de 
.geohydrologische consequenties van het aanbrengen daarvan. Voor zover eisers hiermee 
betogen dat de ruimtelijke onderbouwing op dit punt niet deugdelijk is, slaagt dit niet. De 
ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunning ziel namelijk alleen op het gebruik 
van gronden in strijd met het bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
e. van de Wabo. Het aanbrengen van een kelder op het perceel is echter niet in strijd met het 
bestemmingsplan. Voor zover eisers bedoelen dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt 
dat het bouwplan ten aanzien van de kelder voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit slaagt 
dat betoog evenmin. Uit de overgelegde brief van Waternet van 24 juni 2015 valt dit 
namelijk niet af te leiden. In die brief staat alleen maar dat het aan de initiatiefnemer is om te 
zorgen dal de nieuwe ondergrondse constructie de grondwaterstanden niet negatief 
beïnvloedt. De initiatiefnemer ken voor grondwaterproblemen aansprakelijk worden gesteld. 
Dat sprake is van strijd met het 13ouwbesluit is daarin niet vermeld en blijkt er ook 
anderszins niet uit. Verweerder heeft dan ook terecht zeen aanleiding gezien voor nader 
onderzoek. De beroepsgrond slaagt daarom niet. 

Had er onderzoek op grond van de Flora-en faunawet (Ffw) moeten plaatsvinden? 

9.1. Eisers hebben aangevoerd dat het bestreden besluit onvoldoende is gemotiveerd. 
omdat in de bestaande bebouwing en op het perceel geen onderzoek is verricht  near  de 
aanwezige flora en fauna. 

9.2. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat niet valt in te zien om w elke 
vorm van flora of fauna het concreet had kunnen gaan. 

9,3. Ingevolge vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Afdeling) had verweerder geen omgevingsvergunning voor het afWijken van het 
bestemmingsplan mogen verlenen indien en voor zover hij op voorhand in redelijkheid had 
moeten onderkennen dat de Ffw aan de uitvoerbaarheid van het project in de weg stond (zie 
de uitspraak van 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:20)6:619). De rechtbank stelt vast dal eisers 
niet hebben aangevoerd dat er flora en/of fauna op het perceel aanwezig is, die aan de 
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uitvoerbaarheid van het bouteplan in de weg staat. Ook anderszins is daarvan niet gebleken. 
De rechtbank is dan ook van oordeel dat verweerder geen aanleiding had hoeven zien om 
nader onderzoek te verrichten  near  op het perceel aanwezige flora en/of fauna. De 
beroepsgrond slaagt daarom niet. 

Is met het bouwplan sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling_ 

10.1. Eisers hebben aangevoerd dat het bestreden besluit niet voldoet aan artikel 3.1.6, 
tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit artikel is volgens eisers hier van 
toepassing. Volgens hun is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 
artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het  Bra  omdat het gaat om sloop en 
nieuwbouw van enige omvang. Er is sprake van een :substantiële volumetoename. een 
wijziging naar wonen op drie bouwlagen en bedrijvigheid op twee bouwlagen. Verweerder 
had daarom moeten toetsen of er behoefte is aan het toevoegen van kleine starterswoningen 
in de vrije sector. 

10.2. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat de transformatie van een 
bedrijfsverzamelgebouw waarin deels werd gewoond, naar een gebouw met woningen en 
bedrijven in de plint niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling met een regionaal karakter 
kan worden aangemerkt. Er hoefde volgens verweerder dan ook niet getoetst te worden of er 
behoefte was aan het toevoegen van kleine starterswoningen. 

10.3. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling moet bij de beantwoording van de vraag 
of de ontwikkeling die de voorliggende omgevingsvergunning mogelijk maakt, een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6. tweede lid, van het Bro behelst, in 
onderlinge samenhang worden beoordeeld in hoeverre de omgevingsvergunning, in 
vergelijking met bet geldende bestemmingsplan waarvan wordt afgeweken, voorziet in een 
fttnctiewijziging en welk planologisch beslag op de ruimte de omgevingsvergunning 
mogelijk maakt in vergelijking met het bestemmingsplan (zie de uitspraak van 24 augustus 
2016, EC1,1:NleRVS:2016:2319). 

10.4. De rechtbank stelt vast dat de bestaande bebouwing op het perceel volgens de 
ruimtelijke onderboening een onwang van 528 ma had. Het ging daarbij om bedrijfsruimte. 
Dat er, zoals verweerder in het verweerschrift stelt, feitelijk ook werd gewoond op het 
perceel is niet relevant. Het bestemmingsplan staat wonen op het perceel immers niet toe. 
Het bouwplan heeft volgens de aanvraag omgevingsvergunning een omvang van bruto 1004 
ma, waarvan een gedeelte van 343.2 :It12  (kelder en begane grond) als bedrijfsruimte (ateliers) 
in gebruik zal worden genomen. Alhoewel de vloeroppervlakte met de functie bedrigsruhnte 
per saldo dus afneemt (van SOO  near  343,2 m2) neemt de totale vloeroppervlakte dus toe met 
500 ma en is er sprake van een gedeeltelijke functiewijziging door de toevoeging van 12 
appartementen. Gelet daarop is de rechtbank van oordeel dat verweerder zich ten onrechte op 
het standpunt heeft gesteld dat met het project geen sprake is  an  een stedelijke ontwikkeling 
als bedoeld in artikel 3.1.6. tweede lid. van het Bro. Verweerder beeft gelet ten onrechte niet 
beoordeeld of bet bouwplan voldoet aan de in artikel 3.1.6. tweede lid, van het Bro gestelde 
vereisten. Deze beroepsgrond slaagt daarom. 

Is de verleende om gevingsvergunning in strijd met het gemeentelijk beleid? 

11.1. Eisers hebben zich op het standpunt gesteld dat het bestreden besluit in strijd iS met 
het gemeentelijk beleid. In de Structuurvisie is opgenomen dat kleinschalig 
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bedrijfshuisvesting een beschermde Status heeft. Het is gewenst dat bedrijfsruimte niet aan de 
bestaande voorraad wordt onttrokken. Volgens de -Beleidsnotitie Ruimte voor kleinschalige 
bedrijvigheid in West" (beleidsnotitie) is selectief behoud van kleinschalige bedrijfsruimte 
het uitgangspunt en mogen aaneengesloten bedrijfslinten niet worden doorbroken. 
Verweerdcr heeft de in de beleidsnotitie opgenomen beslisboom voor de omzetting van 
kleinschalige bedrijfsruimten niet toegepast. Als verweerder de beslisboom had toegepast. 
dan had hij de bestaande bedrijfsruimte niet opgeofferd. Bovendien wordt volgens eisers met 
de toevoeging van kleine starterswoningen niet voldaan aan het beleid in de woonvisie 
"Huizen in West" (woonvisie). In de woonvisie.is  opgenomen dat er in West al een groot 
aandeel kleine woningen is. De relatief goede positie voor starters maakt extra inzet voor 
starters in bestaande of nieuwbouwbuurten niet direct nodig. Het beleid is volgens eisers 
gericht op het middensegment De hoge bevolkingsdichtheid in de buurt zorgt er ook voor 
dat verweerder goed moet kijken of de toevoeging van kleine woningen in dit gebied 
wenselijk is. Eisers hebben daarnaast aangevoerd dat er geen bedrijfspanden, inaar ateliers in 
het pand komen en er ook om die reden strijd is met het beleid. 

11.2. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat de bedrijvigheid in de plint wordt 
voortgezet. De verdiepingen boven de plint zijn voor de ruimtelijke uitstraling minder 
belangrijk dan de plint zelf. Door de voortzetting van de bedrijvigheid in de plint is de 
doorbreking van het lint van bedrijven volgens verweerder afdoende tegengegaan. 
Verweerder heeft toegelicht dat het gebied in transformatie is naar een woon- en werkgebied. 
Daarom is het doel de bedrijvigheid ie behouden en wonen boven de bedrijfsruimten te 
stimuleren. De beslisboom is een hulpmiddel. Verder  [well  verweerder zich op het standpunt 
gesteld dat de behoefte aan starterswoningen groot is. Er wordt met het plan niet van de 
woonvisie afgeweken. In de woonvisic is geen verbod op starterswoningen opgenomen. 

11.3. De rechtbank overweegt dat de aanduiding -niet-woonfunctie in het gehele pand' 
betekent dat op het perceel ambachtelijke bedrijven, industriële bedrijven of 
handelsbedrijven zijn toegestaan. Volgens artikel 1 van de planregels is een ambachtelijk 
bedrijf een bedrijf dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk 
vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen. Een atelier kan naar het oordeel van de 
rechtbank dan ook als een ambachtelijk bedrijf in de zin van deze bepaling worden 
aangemerkt. Nu in de kelder en op de begane grond ateliers worden gerealiseerd, is met het 
vergunde bouwplan nog steeds sprake van bedrijfsruimte in de plint in de zin van het 
bestemmingsplan. Iiet aaneengesloten bedrijfslint wordt dus. anders dan eisers stellen, niet 
doorbroken. De beslisboom ziet op de situaties van omzetting van de functie bedrijfsruimte. 
Daarvan is bier geen sprake. De beslisboom is daarom niet van toepassing. De rechtbank 
overweegt verder dat in de woonvisie is opgenomen dat in West extra inzet voor starters in 
bestaande of nieuwbouwbuurten niet direct nodig is. Dat betekent niet dat het toestaan van 
starterswoningen in strijd is met de woonvisie. De woonvisie verbiedt immers niet de komst 
van nieuwe starterswoningen. Daarbij komt dat verweerder dient te beslissen op de aanvraag 
zoals die is ingediend. Daarbij past niet een afweging of een andere invulling op dezelfde 
locatie misschien (nog) wenselijker zou zijn. Ten slotte overweegt de rechtbank dat eisers 
onvoldoende hebben onderbouwd waarom de bevolkingsdichtheid in combinatie met het 
toestaan van starterswoningen in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De 
beroepsgrond slaagt daarom niet. 
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Zijn het Volume en de bouwhoogte van bet bouwplan in strijd met de stedenbouwkundiee 
uitgangspunten voor het gebied? 

12.1. Eisers hebben zich op het standpurn gesteld dat het bestreden besluit in strijd is met 
de stedenbouwkundige uitgangspunten die voor het gebied gelden. Volgens eisers volgt  nit  
de Cultuurhistorische Verkenning  Bellamy  (Verkenning) onder andere dat de 
kleinschaligheid van de bebouwing en de sterke  varieties  in bouwhoogten 
beschermingswaardige elementen van de buurt zijn en dat die door het bouwplan worden 
aangetast. Ook tilt de bouwverordening blijkt dat de toename Van de bouwhoogte ter plaatse 
niet past. De bouwhoogte mag volgens de bouwverordening namelijk slechts 10 meter 
bedragen. terwijl de bouwhoogte van het bouwplan 13 meter is. Eisers hebben ter 
onderbouwing van hun standpunt verwezen naar de contra-expertise van Loeff van 
5 december .2016. Loeff heeft in zijn rapport gesteld dat de uitgangspunten  crop  zijn gericht  
em  de gevarieerde bebouwing te behouden. De sterke  varieties  in bouwhoogten zijn zelfs per 
pand vastgelegd. Loeff meent dat de overweging van M&A dat de voorgestelde bouwhoogte 
niet afwijkt van de ruhntelijk karakteristieken en dat het plan geen nadelige gevolgen heeft 
voor de cultuurhistorische waarde. onjuist is. De schaalsprong van twee  near  vier bouwlagen 
doet afbreuk aan de kenmerkende historische waarden van het gebied zoals beschreven in de  
Bellamy-atlas, de Verkenning en het bestemmingsplan. Hiermee wordt het lage karakter van 
de bebouwing ten iet gedaan. Het plan leidt volgens Loeff tot een omgekeerde gevelsprong, 
waardoor het gevelbeeld niet alleen wordt dichtgezet. maar waardoor het accent ook wordt 
verplaatst naar het perceel. De nadelige gevolgen betreffen zowel de typologische aantasting 
als een ruimtelijke aantasting van de structuur van het gebied. Ter zitting heeft Loeff 
toegelicht dat sprake is van een conserverend bestemmingsplan. De twee bouwlagen 
correspondeerden met het vermelde kleinschalige karakter van de buurt. en een verhoging 
van twee naar vier bouwlagen zorgt voor een verandering in de karakteristiek van het gebied. 
Het kleinschalige karakter verdwijnt door het bouwplan en is alleen te behouden door 
dezelfde bouwhoogte aan te houden. 

12.2. Verweerder heeft ter onderbouwing van zijn standpunt dat het bouwplan passend is 
in de straat. een brief van M&A van 9 november 2015 overgelegd. Volgens M&A staat in 
het deel van de Wenslauerstraat waarin het perceel zich bevindt uiteenlopende bebouwing, 
die dateert van circa 1914 tot de jaren tachtig. De hoogte van deze bebouwing varieert van 
twee tot vier bouwlagen. waarbij enkele gebouwen een vijfde bouwlaag in de vorm van een 
zadeldak hebben. Op basis van twee montages heeft M&A geconstateerd dat de voorgestelde 
bouwhoogte niet afwijkt van de bestaande ruimtelijke karakteristieken en dat  hg  plan geen 
nadelige gevolgen heeft voor de (stedenbouwkundige) cultuurhistorische waarden. Ter 
zitting heeft Aardse van M&A toegelicht dat het bestemmingsplan inderdaad conserverend 
is. maar dat vier bouwlagen mogelijk is. Dit moet per geval worden bekeken. Van belang is 
dat er afwissefende bebouwing is en dat de afwisseling in bouwhoogte behouden blijft. in dit 
deel van de  street  is geen sprake van het dorpse karakter zoals genoemd in de Volumestudie 
Wens1auerstraat (volumestudie). De volumestudie is opgesteld voor een ander deel van de 
straat. De afwisseling in de daklijn blijft, maar komt op een andere hoogte te liggen. Dit 
zorgt niet voor een aantasting van de cultuurhistorische waarde van het gebied. aldus Aardse. 

12.3. Niet in geschil is dat de volumessaulie niet van toepassing is voor het gedeelte van de  
street  waarin het perceel zich bevindt. Dit gedeelte van de straat heeft ook geen dorps 
karakter. De rechtbank stelt op grond van de eedingstukken en het verhandelde ter zitting 
verder vast dat  towel  in de huidige situatie als ir, de situatie dat het bouwplan wordt 
gerealiseerd sprake is van een verspringing van de bouwhoogte, zij het bij de laatste situatie 
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op een andere hoogte. Verweerder heeft in de stedenbouwkundige uitgangspunten die voor 
het gebied gelden, Zoals weergegeven onder overweging 12.2, dan ook geen reden hoeven 
zien om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. Verder zijn de bepalingen in de 
gemeentelijke bouwverordening in dit geval niet van toepassing, omdat de hoogte in het 
bestemmingsplan is geregeld. Dat de bouwverordening een hoogte van 13 meter niet toestaat 
is daarom niet relevant. De beroepsgrond slaagt niet. 

Hoe zit het met de parkeerbehoefte? 

13.1. Eisers hebben zich in beroep op het standpunt gesteld dat de ruimtelijke 
onderbouwing op het punt van de parkeerbehoefte in strijd is met de Parkeernota Stadsdeel 
West 2012-2020 (parkeernota). -Volgens eisers neemt de parkeerbehoefte door het bouwplan 
significant toe. Verweerder had de omgevingsvergunning niet mogen verlenen, omdat voor 
een dergelijke toename een inpandige parkeervoorziening nodig is en uit het advies van 
Economische Zaken blijkt dat een inpandige parkeervoorziening op deze locatie ongewenst 
is. Eisers hebben ter onderbouwing van hun standpunt dat sprake is van een significante 
toename verwezen naar het rapport van parkeeradviesbureau  Spark  van 19 december 2016 
(rapport). Volgens dit rapport ie hij de vaststelling van de parkeerbehoefte niet uitgegaan van 
de parkeernota. Zo heeft verweerder ten onrechte niet de parkeernorm gehanteerd voor 
bedrijven die in liet Locatiebeleid 2008 (locatiebeleid) is gesteld, terwijl in de parkeernota 
naar het locatiebe leid wordt verwezen. Ook heeft verweerder ten onrechte niet de 
aanwezigheidspercentages gehanteerd, zoals die in de parkeernota zijn opgenomen. Verder 
wordt in het rapport gesteld dat verweerder niet heeft gemotiveerd waarom hij de 
parkeernorm voor woningen van de onderkant van de bandbreedte (0.6) in de parkeernota is 
uitgegaan. Verweerder zou van de bovenkant van de bandbreedte (0,9) moeten uitgaan. 
Daarnaast heeft verweerder volgens het rapport geen onderbouwing gegeven voor zijn 
stelling dat bezoekers op  street  of in de nabijgelegen parkeergarage kunnen parkeren. 

13.2. Verweerder heeft zich in het verweerschrift op het standpunt gesteld dat van dubbel 
gebruik van de parkeerplaatsen kon worden uitgegaan voor de woningen en ateliers en dat 
aannemelijk is dat van een significante toename van de parkeerbehoefte geen sprake is. Ter 
zitting heeft verweerder onder verwijzing naar door hem overgelegde emailberiehten van 
D. Madja, adviseur Verkeer, Vervoer & Parkeren, van 6 januari 2017 toegelicht dat hij heeft 
aangesloten bij de  CROW-normen in  pleats  van bij de parkeemormen in het locatiebeleid. 
Dit is gedaan omdat de  CROW-norm voor een kleinschalige ontwikkeling als deze gepaster 
is en meer maatwerk levert. Verweerder meent dat voor de parkeerbehoefte van de bewoners 
uitgegaan kan worden van 0.6 parkeerplaats per woning. omdat het hier gaat om kleine 
woningen voor starters. en studenten. 

13.3. Volgens de parkeernota geldt voor dure won ingen (koop en vrije sector) een 
minimumnorm van 0,6 en een maximumnorm van 0,9 parkeerplaats per  waning,  plus een 
norm van 0,2 parkeerplaats voor bezoekers per woning. De parkeernota geeft geen uitsluitsel 
over de vraag wanneer de lage en wanneer de hoge parkeernorm kan worden toegepast. De 
rechtbank overweegt dat in het bestreden besluit en de ruimtelijke onderbouwing niet is 
gemotiveerd waarom in dit geval uitgegaan kan worden van 0.6 parkeerplaats per woning. 
Ter zitting heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat gelet op de kleine woningen 
voor starters en studenten waar het hier om gaat. van een norm van 0.6 parkeerplaats per 
woningkan worden uitgegaan. Dit Standpunt van verweerder komt de rechtbank niet 
onredelijk voor, De rechtbank betrekt daarbij dat volgens het rapport het autobezit in 
Amsterdam voor eigenaars van een koopwoning 64% is, Dit percentage komt dus nagenoeg 
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overeen met de door verweerder gehanteerde norm van 0,6 parkeerplaats per woning. De 
rechtbank overweegt echter dat verweerder bij de berekening van zowel de parkeerbehoefte 
voor de bedrijfsruimte als voor bet bezoek is afgeweken van de parkeernota. Zo is bij de 
berekening van zowel de bestaande parkeerbehoefte (voor de bedrijfsruimte) als voor de 
toekomstige parkeerbehoefte (voor de bedrijfsruimte) niet uitgegaan van de norm zoals die is 
vastgelegd in bet locatiebeleid, terwijl in  dc  parkeernota wordt gesteld dat die norm dient te 
worden gehanteerd. Ook is niet gemotiveerd op basis waarvan verweerder er van uitgaat dat 
bezoekers op straat of in de nabijgelegen parkeergarage kunnen parkeren. Verder is niet 
uitgegaan van de aanwezigheidspereentages zoals die in de parkeernota zijn opgenomen. 
Ook indien wordt uitgegaan van een parkeernorm van 0,6 parkeerplaats per  waning  heeft 
verweerder zijn standpunt dat geen sprake is van een significante toename van de 
parkeerbehoefte daarom niet onderbouwd. De ter zitting overgelegde emailberiáten maken 
dat niet anders. Voor zover de adviseur van verweerder daarin stelt dat ten aanzien van de 
ateliers niet van de norm voor bedrijven in het locatiebeleid hoeft te worden uitgegaan, 
verwijst de rechtbank naar Wat zij hiervoor onder 11.3 heeft overwogen over de vraag of 
ateliers als bedrijven kennen worden aangemerkt.  Mich  de parkeernota noch het 
locatiebeleid maakt een onderscheid  near  het soort bedrijf. Indien verweerder meent dat van 
de aanwezigheidspercentages voor bedrijven in dit geval kan worden afgeweken. heeft hij 
niet onderbouwd waarom dat zo is. Voor zover verweerder zich op bet standpunt stelt dat 
van de parkeernota kan worden afgeweken omdat het hier gaat om een kleinschalig 
nieuwbouwproject. heeft hij ook dat onvoldoende gemotiveerd. In de parkeernota staat 
namelijk dat bij kleinschalige nieuwbouwprojecten (bijvoorbeeld vijf of acht woningen) 
geen sprake is van een substantiele parkeervraag. In dit geval pat het, met twaalf woningen, 
om een aanmerkelijk groter nieuwbouw project. De beroepsgrond slaagt daarom. 

Heeft verweerder voldoende rekening gehouden met de effecten van het bouwplan als het 
gut om beeonning. overlast en privacy? 

14.1. Eisers hebben aangevoerd dat verweerder in redelijkheid geen groter gewicht heeft 
kunnen toekennen aan het belang van realisering van het bouwplan dan aan de gevolgen die 
daaruit voortvloeien Voor de bezonning van de Omliggende panden. Zij hebben in dat 
verband verwezen  near  de notitie van LBP  Sight  van 30 mei 2016. waaruit blijkt dat bij elf 
van de onderzochte gevelopeningen niet meer wordt voldaan aan de TNO-richtlijn voor 
bezonning. Dat zijn er volgens eisers negen  nicer  dan in de huidige situatie. Verder hebben 
zij verwezen naar het rapport van bezonningsingenieuen1 van 9 december 2016. Volgens dat 
rapport is sprake van een excessieve afname van bezonnine op de gevelopeningen van de Jan 
Hanzenstraat 51. In dat rapport is verder onder meer gesteld dat de invloed van de eigen 
balkons van eisers niet is meegenomen bij de vaststelling van de afname van de bezonning, 
terwijl deze wel degelijk invloed hebben op grote onderdelen van de gevelopeningen. vooral 
in de zomermaanden. Ook wordt daarin gesteld dat LEA  Sight  ten onrechte in haar rapport de 
feitelijke afname van de bezonningsduur niet vaststelt. Eisers hebben verder aangevoerd dat 
de galerij die zorgt voor de ontsluiting van de woningen aan de achterkant direct uitzicht zal 
geven op de binnentuinen. Daarmee wordt de privacy van de binnentuinen beperkt. Nu de 
woningen geen buitenruimte aan de voorzijde hebben, valt te verwachten dat zij ook gebruikt 
zullen worden als buitenruimtetterras voor de woningen. Hierdoor ontstaat overlast en 
hinder, aldus eisers. 

14.2. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een beperkte 
verslechtering van de situatie ter plaatse van een aantal gevelopeningen. Dit betekent echter 
niet dat de bezonningssituatie ter plaatse ontoelaatbaar verslechtert. Volgens verweerder is 
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gedurende het grootste gedeelte van het jaan namelijk in 6 van de te beoordelen 8 maanden.-
voldoende bezonning aanwezig. Verweerder verwijst naar de rapporten van LBP  Sight  yen 
30 mei 2016 en van 5 januari 2017. De extra schaduneverking in deze stedelijke 
ontwikkeling acht verweerder toelaatbaar. 

14.3. Met partijen stelt de rechtbank vast dat er geen wettelijke eisen worden gesteld aan 
de bezonning van woningen. Verweerder dient echter in het kader van de goede ruimtelijke 
onderbouwing de belangen van de omwonenden bij een goed woon- en leefklimaat af te 
wegen tegen het  belong  van de realisering van het bouwplan. In dat kader is onder meer de 
TNO-richtlijn van belang die zegt dat de vensterbank van een verblijfsruimte ten minste twee 
mogelijke bezonningsuren per dag heeft in de periode van 19 februari tot en met 21 oktober. 
Uit de rapparten vami LPB  Sight  blijkt dat aan die nonn in zes van de acht maanden van de 
periode waarin getoetst wordt (19 februari - 21 oktober) niet wordt voldaan bij elf 
gevelopeningen ven de in totaal 22 getoetste gevelopeningen. 9 meer dan in de bestaande 
situatie. Nu het hier gaat om een minimumeis gaat het  near  het oordeel van de rechtbank om 
substantiële verslechtering. Verweerder heeft bovendien ten onrechte niet ineegewogen voor 
hoeveel uren de bezonning op de van belang zijnde gevelopeningen afneemt. Dit had naar 
het oordeel van de rechtbank wel gemoeten omdat de mate van afname van de bezonning is 
in her kader van de belangenafweging tvel van belang is. Ook heeft verweerder onvoldoende 
gemotiveerd waarom de aanwezigheid van de eigen balkonsioverstekken niet is 
meegenomen in het onderzoek van LBP  Sight,  terwijl deze ook volgens LBP  Sight  wel 
degelijk invloed heeft op de bezonning. Verweerder heat gelet op het voorgaande 
onvoldoende gemotiveerd waarom de belangenafweging op dit punt in het nadeel van eisers 
uitvait. De beroepsgrond slaagt dus in zoverre. 

14.4. Ten aanzien van eisers betoog met betrekking tot de door hen gevreesde overlast en 
hinder en de schending van hun privacy als gevolg van de galerij overweegt de rechtbank dat 
verweerder zich naar haar oordeel terecht op het standpunt heeft gesteld dat niet aannemelijk 
is dat de galerij als buitenruimte zal worden gebruikt. De galerij zal met geluidwerend 
materiaal worden bekleed. Gelet daarop heeft verweerder zich op het standpunt kunnen 
stellen dat bij normaal gebruik van de galerijen als toegang tot de woning geen sprake zal 
zijn van overmatige overlast en geluidshinder. Verweerder heeft zich verder op het standpunt 
kunnen stellen dat ook in de huidige situatie vanuit de bebouwing zicht is op de binnentuinen 
en dat dit in stedelijk gebied onvermijdelijk is. De beroepsgrond slaagt dus in zoverre niet. 

Conclusie 

15. Uit de onder rechtsoverwegingen 10.4, 13.3 en 14.3 gegeven overwegingen volgt dat 
het bestreden besluit in strijd is met de artikelen 3:2, 3:4 en 3:46 van de Awb. Op grond van 
artikel 8:51a, eerste lid, van de Awb kan de rechtbank het bestuursorgaan in de gelegenheid 
stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen. Op grond van 
artikel 8:80a van de Awb doet de rechtbank dan een tussenuitspraak. De rechtbank ziet 
aanleiding om verweerder in de gelegenheid te stellen bet gebrek te herstellen. Dat herstelleti 
kan hetzij met een aanvullende motivering. hetzij. voor zover nodig, met een nieuw besluit, 
na of tegelijkertijd met intrekking van het nu bestreden besluit. Indien verweerder een nieuw 
besluit neemt hoeft hij niet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure te volgen. Om het 
gebrek te herstellen, moet verweerder - beoordelen of het bouwplan voldoet aan de artikel 
3.1,6, tweede lid, van het Bro gestelde vereisten. Ook moet verweerder de toename van de 
parkeerbehoefte als gevolg van het bouwplan opnieuw berekenen. Indien verweerder bij de 
nieuwe berekening uitkomt op een significante toename. dient hij ook aan te geven op welke 



zaaknurniners: INS 16/5743 T pagina 10 van 14 
inzake:  

wijze die kan worden opgevangen. Voor zover verweerder zich op het standpunt zal stellen 
dat de significante toename kan ~den opgevangen door parkeren in nabijgelegen 
parkeergarages, dient verweerder dit eveneens te onderbouwen. Verder dient verweerder te 
motiveren waarom het belang Van de realisering van het bouwplan zwaarder weegt dan de 
belangen van de bewoners gelet op de substantiële afname van de bezontiing en client hij 
daarbij de feitelijke afnarne van de bezonning op de van belang zijnde gevelopeningen en de 
invloed van de balkons/overstekken te betrekken. De rechtbank bepaalt de termijn 
waarbinnen verweerder het gebrek kan herstellen op acht weken na verzending van deze 
tussenuitspraak. 

16. Verweerder moet op grond van artikel 8:51b. eerste lid, van de Awb én om nodeloze 
vertraging te voorkomen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, meedelen 
aan de rechtbank of hij gebruik maakt van de gelegenheid het gebrek te herstellen. Als 
verweerder gebruik maakt van die gelegenheid, zal de rechtbank eisers in de gelegenheid 
stellen binnen vier weken te reageren op de herstelpoging van verweerder. In beginsel, ook 
in de situatie dat verweerder de hersteltermijn ongebruikt laat verstrijken, zal de rechtbank 
zonder tweede zitting uitspraak doen op het beroep, 

17. Het geding zoals dat na deze tussenuitspraak wordt gevoerd, blijft in beginsel 
beperkt tot de beroepsgronden zoals die zijn besproken in de tussenuitspraak omdat het 
inbrengen van nieuwe geschilpunten over het algemeen in strijd met de goede procesorde 
wordt geacht. De rechtbank verwijst naar de uitspraak van de Afdeling van 12 juni 2013 
(ECUNL:RVS:2013:CA2877). 

18. De rechtbank ziet in wat zij hiervoor heeft overwogen aanleiding een voorlopige 
voorziening te treffen. Deze houdt in dat het bestreden besluit is geschorst tot de 
einduitspraak op het beroep. 

19. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan tot de einduitspraak op het beroep. 
Dat laatste betekent ook dat zij over de proceskosten en het griffierecht nu nog geen 
beslissing neemt. 
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Beslissing 

De rechtbank: 
draagt verweerder op binnen twee weken de rechtbank mee te delen erbij gebruik 
maakt van de gelegenheid het gebrek te herstellen; 
stelt verweerder in de gelegenheid om binnen acht weken na verzending van deze 
tussenuitspraak het gebrek te herstetlen met inachtnerning van de ovemegingen en 
aanwijzingen in deze tussenuitspraak: 
schorst het bestreden besluit tot de einduitspraak op het beroep: 
houdt iedere verdere beslissing aan. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.W.C.M. van Eminerik, voorzitter, en mr. B. de  Vas  en 
me. M.C.M. Hamer, leden, in aanwezigheid van me. S. van Douwen, griffier. De beslissing is 
in het openbaar uitgesproken op 6 maart 2017. 

Afschrift verzonden aan partijen op: 

Rechtsmiddel 
Tegen deze tussenuitspraak staat no geen hoger beroep open. Tegen deze tussenuitspraak 
kan hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd met hoger beroep tegen de (eventuele) 
einduitspraak in deze zaak. 
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Bijlage 

Op grond van artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van 
beroep geen beroepsgronden meer worden aangevoerd. 

Op grond van artikel eerste lid, van de AWb wordt onder belanghebbende verstaan 
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 
Op grond van het derde lid Worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede 
beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en 
blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. 

Op grond van artikel 6:9. eerste lid, van de Awb is een bezwaar- of beroepschrift tijdig 
ingediend indien bet voor het einde  an  de termijn is ontvangen. 
Op grond van het tweede lid. is bij verzending per post een bezwaar- of beroepschrifl tijdig 
ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan 
een week na afloop van de termijn is ontvangen. 

Op grond van artikel 6:13 van de Awb kan geen beroep bij de bestuursrechter worden 
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen 
zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht geen bezwaar heeft 
gemaakt of geen administratief beroep beef( ingesteld. 

Op grond van artikel 8:69a van de AWb vernietigt de bestuursrechter een besluit niet op de 
grond dat het in strijd is niet een geschreven of ongeschreven rechtsregel of  cell  algemeen 
rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de 
belangen van degene die zich daarop beroept. 

Op grond van artikel 2.1,eerste lid, van de Wabo is het verboden zonder 
omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat 
uit: 
a. het bouwen van een bouwwerk, 

c. het gebruiken Van gronden or bouwwerken in strijd niet een bestemmingsplan, een 
bebeersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid_ of 
43, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover 
toepassing is gegeven aan artikel 1.7, vierde lid. tweede volzin, van die wet. 

Op grond van artikel 2.10. eerste lid, van de Wabo wordt, voor zover de aanvraag. betrekking 
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. de omgevingsvergunning 
geweigerd indien: 

a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het  near  het oordeel van 
het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk 
waarop de aanvraag betrekking heeft. voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld 
bij of krachtens een :algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 
van de Woningwet: 

b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar bet oordeel van 
het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk 
waarop de aanvraag betrekking  heck  voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld 
bij de bouwverordening Of. zolang de bouwverordening daarmee nog niet in 
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overeenstemming is gebracht. met de voorschriften die zijn gesteld bij eert algemene 
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8. achtste lid, van de Woninewet dan 
wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 
van die wet: 

c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het 
exploitatieplan. of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, 
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening. tenzij de activiteit niet in strijd is met een 
onigevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 2.12 (...). 

Op grond van het tweede lid, wordt in gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder c, de 
aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. en wordt de vergunning op de grond, bedoeld in het 
eerste lid, onder e, slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 
112 niet mogelijk is. 

Op grond van artikel 232, eerste lid, sub a,-onder 3°, van de 11,-'abo. voor zover van belang, 
kan, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c, en indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de 
omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening en indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat. 
2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de 
inhoud van de ruimtelijke onderbouwing. bedoeld in het eerste lid, onder a. onder 3'. 

Op grond van artikel 1.1.1, eerste lid, onder i. van het Bro wordt 
in dit besluit en de hierop berustende bepalingen verstaan onder stedelijke ontwikkeling: 
ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein,,of van kantoren. 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

Op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro voldoet de toelichting bij een 
bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, aan de volgende 
voorwaarden: 
a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 
regionale behoefte: 
b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a. blijkt dat sprake is van een actuele 
regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand 
stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van 
beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en: 
e. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 
beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van 
verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 
ontwikkeld. 
(... ) 

Op grond van artikel 6 van de planregels van het bestemmingsplan  Dud  West' zijn de 
gronden op de plankaart aangewezen voor 'Woongebied 2' (W02) bestemd voor 

b. 
(•••) 

wonen op de overige bouwlagen behoudens  wear  een aanduiding 'niet-woonfunctie in 
gehele pand' op de plankaart is opgenomen: 
(•••): 
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h. bedrijven op de begane grond en in he souterrain. voor zover zij voorkomen in de 
milieucategorieën 1 en 11 van de Staat van Inrichtingen (Bijlage 2) ter plaatse van de 
aanduiding (b), en op de overige bouwlagen ter plaatse van de aanduiding 'niet-woonfunctie 
in het gehele pand': 
(,..).. 

Op grond van het zesde lid gelden voor het houwen van gebouwen de aanduidingen op de 
plankaart alsmede de volgende bepalingen: 

d. liet aantal bovengrondse bouwlagen bedraagt maximaal liet op de plankaart aangegeven 
aantal (...). 

060317 
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uitspraak 
RECHTBANK AMSTERDAM 

Bestuursrecht 

zaaknummer: AMS 16.5743 

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 2 augustus 2017 in de zaak tussen 

, eiseres. 
, eiser. 

(gemachtigde: mr. J.S. Baakmeester). 
hierna gezamenlijk te noemen: eisers, 

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder 
(gemachtigden: N.S. Sitaram en FL de Groot). 

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: de besloten vennootschap 
B.V. Beleggingsmaatschappij D.1.G., te Amsterdam, (gemachtigde: mr. S. Stavenuiter). 

Procesverloop 

Op 6 maart 2017 heeft de rechtbank in deze zaak een tussenuitspraak 
(ECLI:NLRBANIS:2017:5028) gedaan (hierna: de tussenuitspraak). In de tussenuitspraak 
heeft de rechtbank het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam 
(het college) in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na verzending van de 
tussenuitspraak, met inachtneming van wat er in de tussenuitspraak is overwogen. het 
geconstateerde gebrek in het bestreden besluit te herstellen. 

Voor het verloop van de procedure tot de mssentritspraak verwijst de rechtbank naar de 
tussenuitspraak. 

Verweerder heeft op 1 mei 2017 in reactie op de tussenuitspraak een nadere motivering 
ingediend. De derde-partij heeft op 29 mei 2017 en eisers hebben op 30 mei 2017 een 
schriftelijke zienswijze ingediend. 

De rechtbank heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft. 

Overwegingen 

inleiding 

1. Deze uitspraak bouwt voort op de tussenuitspraak. De rechtbank blijft bij al wat zij in de 
tussenuitspraak heeft overwogen en beslist, tenzij hierna uitdrukkelijk anders wordt 
overwogen. Het staat de rechtbank niet vrij om terug te komen van zonder voorbehoud 
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gegeven oordelen in de tussenuitspraak. Dit is alleen anders in zeer uitzonderlijke gevallen) 

2. In haar tussenuitspraak heeft de rechtbank, kort gezegd, overwogen dat het bestreden 
besluit op het punt van artikel 3.1.6., tweede lid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
de parkeerbehoefte en de bezonning in strijd is met de artikelen 3:2, 3:4 en 3:46 van de 
Algemene wet bestuursrecht. De rechtbank heeft het college in de gelegenheid gesteld deze 
gebreken te herstellen 

• door opnieuw te beoordelen  (Whet  bouwplan voldoet aan de in artikel 3.1.6. tweede 
lid, van het Bro gestelde vereisten; 

• door de toename van de parkeerbehoefte  tits  gevolg van het bomplan opnieuw te 
berekenen en opnieuw te motiveren hoe een eventuele significante toename kan 
worden opgevangen. Indien de toename kan worden Opgevangen door parkeren in 
nabijgelegen par-keergarages, dient verweerder dit te onderbouwen; . 

• door te motiveren waarom het belang van de realisering van het bouwplan zwaarder 
weeett dan de belangen van de bewoncrs gelet  bp  de substantiële albame van de 
bezonning. Daarbij dient de feitelijke: afname Van de bezonning op de van belang 
zijnde gevelopeningen en de invloed van de balkons/overstekken te worden 
betrokken. 

3. Verweerder heeft op I mei 2017 in reactie op de tussenuitspraak een nadere 
motivering ingediend. Verweerder heeft hierbij een  second  opinion van H. van der Made, 
senior stedenbouwkundig hoofdontwerper van 3 april 2017, een parkeeradvies en een notitie 
van Peutz van 21 april 2017 overgelegd. Eisers en de derde-partij hebben hierop bij 
afzonderlijke brieven van 29 mei 2017 een schriftelijke zienswijze gegeven. Eisers hebben 
hierbij onder meer een reactie van  Spark  van 17 mei 2017 en een reactie van de 
bezonningsingenictuenl van 26 mei 2017 overgelegd. 

Wat vindt de rechtbank  Vafi  de nadere motivering van verweerder? 

4. De vraag die voorligt is ofverweerder met de nadere motivering van 1 mei 2017 de 
gebreken in het bestreden besluit volledig heeft hersteld. De rechtbank \indt dat niet alle 
gebreken zijn hersteld en overweegt het volgende. 

Voldoet her plan aan de in artikel 3,1.6.. tweede lid, van he/ Bro gestelde vereisten? 

5.1. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak geoordeeld dat verweerder alsnog dient te 
beoordelen of het bouwplan voldoet aan de in artikel 3,1.6„ tweede lid. van het Bro gestelde 
vereisten. 

5.2. Verweerder heeft gemotiveerd dat alleen hoeft te worden getoetst aan de actuele 
regionale behoefte en de benutting van beschikbare gronden, omdat de locatie is gelegen 
binnen bestaand stedelijk gebied. Verweerder heeft gemotiveerd dat de Structuurvisie 
Amsterdam 2040 vanwege de trek naar de stad een opgave van 70.000 woningen vermeldt. 
In Amsterdam en omgeving zijn diverse plannen in uitvoering en voorbereiding om de grote 
vraag naar woningen op te lossen. Het project speelt hierop in en past binnen die behoefte. 
Bovendien sluit de invulling van het project aan bij de woonvisie voor stadsdeel West 2012-
2016. Daarin is vastgelegd dat het stadsdeel diversiteit op wijkniveau en voldoende 

Zie de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State- (de Afdeling) van 24 
augustus 2011 tECLENL:RVS:2011:13R57041 en 15 auenstus 2012 (F.C1.1:1\11.:RVS:2012:BX.169-1). 
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woningen voor lage en middeninkomens als één van de prioriteiten kiest. Van der Made 
heeft hieraan toegevoegd dat de stad sneller groeit dan werd voorspeld (zowel in inwoners 
als in arbeidsplaatsen) zodat gezocht moet worden naar ruimte binnen in de stad om de groei 
op te kunnen vangen. Het college heeft zich tot doel gesteld om 5.000 woningen per jaar te 
produceren. Er is dus voldoende behoefte aan starterswoningen. Op het punt van de 
benutting van beschikbare gronden heeft verweerder gesteld dat sprake is van een toename 
van 500 m2  vloeroppervlakte ten opzichte van het bestaande gebouw en een gedeeltelijke 
fitnctiewijziging van een bestaand bedrijfsverzamelgebouw. Daardoor is er sprake van het 
benutten van beschikbare gronden in bestaand stedelijk gebied. 

5.3. Eisers voeren in de zienswijze aan dat het plan niet voldoet aan het beleid, omdat in de 
woonvisie voor stadsdeel West 2012-2016 staat dat aan nieuwbouw prioriteit moet worden 
gegeven en dat door de relatief goede positie voor starters in West extra inzet voor starters in 
de bestaande of nicuwbouwbuurten niet direct nodig is, terwijl juist behoefte is aan 
gezinswoningen en ruime woningen. 

5.4. De rechtbank overweegt dat het duel  an  de vereisten in artikel 3.1.6., tweede lid, van 
het Bea is om leegstand te voorkomen. De rechtbank is van oordeel dat erweerder met zijn 
motivering aannemelijk heeft gemaakt dat er voldoende behoefte bestaat aan 
starterswoningen, waardoor geen risico op leegstand bestaat. Uit het door eisers aangehaalde 
beleid blijkt niet dat er geen behoefte is aan starterswoningen in West, maar dat verweerder 
een andere focus had. Verder vindt de rechtbank dat verweerder voldoende heeft 
gemotiveerd dat is voldaan aan de benutting van de beschikbare gronden.  Dc  rechtbank is 
daarom van oordeel dat verweerder het gebrek in de motivering op dit punt heeft hersteld. 

is er voldoende rekening gehouden met de parkeerbehodie? 

6.1. De rechtbank heel in de tussenuitspraak geoordeeld dat verweerder de toename van 
de parkeerbehoefte als gevolg van het bouwplan opnieuw moet berekenen en dat hij, indien 
sprake is van een significante toename, dient aan te geven op welke wijze die kan worden 
opgevangen. Verweerder heeft een motivering van de parkeerbehoefte en de wijze waarop 
die kan worden opgevangen overgelegd. 

6.2. De rechtbank stelt allereerst vast dat zij in rechtsoverweging 16.3 van de 
tussenuitspraak at heel geoordeeld dat het de rechtbank niet onredelijk voorkomt dat 
verweerder voor de bepaling van de parkeerbehoefte in dit geval uitgaat van de minimale 
parkeernorm van 0,6. Verweerder heeft naar her oordeel van de rechtbank ier eitting voldoende 
gemotiveerd waarom hij daarvan is uitgegaan. De rechtbank zal dit onderdeel daarom niet 
verder bespreken. 

6.3. Verweerder heeft toegelicht dat het actuele autobezit in Amsterdam-West lager is dan 
in de rest van Amsterdam. Een eenpersoons huishouden heeft gemiddeld slechts 0.18 auto en 
een meerpersoonshuishouden 0,55 auto. Verder is er in Amsterdam de trend te zien dat het 
autobezit afneernt. Verweerder stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van een 
substantièle extra parkeerclaim. Daartoe heeft verweerder een berekening gemaakt van de extra 
parkeerbehoefte ten opzichte van de parkeerbehoefte in de oude situatie. De maximale extra 
parkeerbehoefte bedraagt volgens verweerder 7,1 auto's op een werkdagavond, waarbij de 
bezoekers niet zijn meegenomen. Verweerder stelt dat er voor bezoekers een parkeerbehoefte 
bestaat van 2,4 auto's (norm 0,2 Per woning x 12 woningen), maar dat die volledig kan worden 
opgevangen door parkeergarage 'De Hallen' die op ongeveer 250 meter afstand ligt. Deze 
parkeergarage heel een maximale bezettingsgraad van 72% wat betekent dat er altijd minimaal 
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45 parkeerplaatsen vrij beschikbaar zijn. Verder heeft verweerder aangevoerd dat er twee 
parkeergarages met in totaal 406 parkeerplaatsen beschikbaar komen waar vergunninghouders 
van Oud-West Noord ook gebruik van kunnen maken, namelijk Kwintijn I en  IL  

6.4. Eisers hebben aangevoerd dat de berekening van de parkeerbehoefte zeen rekening 
houdt met de parkeerbehoefte van de bezoekers. Op grond van de parkeernota moet daarvoor 
rekening worden gehouden met 0,2 parkeerplaatsen. Volgens eisers is er sprake van een 
significante parkeervraag. Verder hebben eisers aangevoerd dat de huidige beschikbaarheid 
van 45 parkeerplaatsen bij 'De Hallen' _Teen garantie is voor de beschikbaarheid van 
parkeerplaatsen in de toekomst. 

6.5. De rechtbank is van oordeel dar verweerder voldoende heeft gemotiveerd dat er, door 
de ruimte die aanwezig is in 'De Hallen', voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om de 
parkeerbehoefte van het bouwplan op te vangen. Ten aanzien van de totale parkeerbehoefte 
van het project, zoals berekend op pagina 4 van bijlage  II,  is de rechtbank van oordeel dat 
verweerder ten Onrechte de parkeerbehoefte van bezoekers van de woningen niet heeft 
meegerekend. Anders dan verweerder meent is er volgens de rechtbank wel sprake van een 
substantiële extra parkeerbehoefte als bedoeld in de Parkeernota. Er is immers sprake van een 
extra behoefte van meer dan de 6,4 dan wel 8,8 parkeerplaatsen die voor een kleinschalig 
nieuwbouwproject van acht woningen. uitgaande van een minimumnorm van 0,6 parkeerplaats 
dan wel 0.9 parkeerplaats per woning nodig zou zijn. De extra parkeervraag voor het huidige 
bouwplan bedraagt volgens verweerder immers maximaal 7,1. Als daarbij de door verweerder 
gestelde parkeerbehoefte van 2.4 plaatsen voor bezoekers wordt opgeteld, is de totale extra 
parkeerbehoefte 9.5 en daarmee is sprake van een substantiële extra parkeerbehoefte. De 
rechtbank stelt echter vast dat ook indien de parkeerbehoefte van bezoekers wel wordt 
meegerekend, in parkeergarage 'De Hallen' voldoende ruimte beschikbaar is om aan de totale 
parkeerbehoefte te voldoen. Eisers hebben de feitelijke bezetting van -De Hallen' niet betwist. 
Dat die bezetting in de toekomst wellicht anders zal zijn is een onzekere factor in de toekomst 
waarmee op dit moment geen rekening kun worden gehouden. De rechtbank is van oordeel dat 
verweerder het gebrek in de motivering van het bestreden besluit op het punt van de 
parkeerbehoefte, met de nadere motivering, heeft hersteld. 

Heefi 1.er3teerder voldoende gemotiveerd waarom het belang van de realisering van het 
bouwplan zwaarder weegt dan de belangen van de bewoners bij het niet afnemen van 
bezonning? 

7.1. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak geoordeeld dat verweerder dient te 
motiveren waarom het belang van de realisering van het bouwplan zwaarder weegt dan de 
belangen van de bewoners gelet op de substantiële afname van de bezonning. Verweerder 
moet daarbij de feitelijke afname van de bezonnine op de van belang zijnde gevelopeningen 
en de invloed van de balkonsloverstekken betrekken. Verweerder heeft op dit punt een 
nadere motivering overgelegd inclusief een nader rapport van Peutz. 

7.2. De rechtbank stelt allereerst vast dat in rechtsoverweging 14.3 van de 
tussenuitspraak sprake is van een kennelijke verschrij ving. lift het rapport van LPB  Sight  
blijkt inderdaad niet dat in zes van de acht maanden van de periode waarin getoetst wordt 
(19 februari -21 oktober) niet wordt voldaan aan de lichte TNO-norm. Volgens het rapport 
wordt in zes van de acht maanden van de periode wel voldaan aan de lichte TNO-norm. Dit 
betekent dat in twee maanden in de getoetste periode niet wordt voldaan aan de lichte TNO-
norm, waarbij het gaat om elf van de in totaal 22 getoetste gevelopeningen, 9 meer dan in de 
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bestaande situatie. De rechtbank overweegt dat haar oordeel dat het gaat op een substantiële 
afname ziet op het aantal gevelopeningen, waarbij niet aan de norm wordt voldaan. De 
kennelijke verschrijving trutake het oordeel van de rechtbank daarom niet  enders.  

7.3. Verweerder heeft samen met de nadere motivering een notitie van Peutz van 21 april 
2017 overgelegd. Blijkens deze notitie is de lichte TNO-norm geen echte norm en is de 
onderbouwing daarvan gedateerd. De norm zou volgens de notitie dan ook niet te strike 
moeten worden gehanteerd. Peutz stelt vast dat de panden 'Jan Hanzenstraat 49 en 51 
woonkamers hebben op zowel de begane grond als op de tweede verdieping en dat de 
woonkamers bij dezelfde bewoners in gebruik zijn. De bezonning van de woonkamer op de 
begane grond voldoet in de bestaande situatie niet aan de norm, maar de bezonning op de 
tweede verdieping wel. In de beoordeling van zonliehttoetreding kan de bezonning op 
verschillende gevelopeningen van het hoofdvertrek  semen  worden geteld. Omdat sprake is 
van meerdere woonkamers van dezelfde bewoners kunnen de woonkamers voor de 
beoordeling ook  semen  warden gezien. Het hoofdvertrek voldoet daarom aan de lichte rNe-
norm. Verder geeft Peutz aan dat ook op de begane grond gedurende een  groat  deel van de 
beoordelingsperiode de norm van 2 uur zon per dag wordt gehaald. De belangrijkste oorzaak 
voor het optreden van de schaduw is volgens Peutz de vormgeving van nummer 51, maar 
ook het bouwplan geeft schaduw, Een eenvoudige aanpassing ten gunste van de bezonning 
op de begane grond is niet haalbaar. Verweerder stek zieh op het standpunt dat de. 
achteruitgang van de bezonning op de begane eland van de Jan 1-fanzenetraat 49 en 51 niet 
opweegt tegen het belang van de eigenaar om her plan te realiseren en het belang van de 
omgeving en de gemeente dat het pand in goede staat wordt gebracht en in gebruik wordt 
genomen. Verweerder weegt hierin mee dat de TNO-norm geen  herd  toetsingscriterium is en 
dat de Jan Hanzenstraat 49 en 51 wel voldoende bezonning hebben in de woonkamer op de 
tweede verdieping. 

7.4. Eisers hebben in hun zienswijze aangegeven dal de verschillende verdiepingen aparte 
woningen zijn. De woonkamers op de begane grond en de tweede verdieping worden gebruikt 
door verschillende huishoudens.  Dc  woningen op de begane grond kunnen hun woonkamer dus 
niet  near  de tweede verdieping verplaatsen. Daarom moet de bezonning voor iedere verdieping 
afzonderlijk aan de norm werden getoetst. Eisers wijzen erop dat niet in geding is dat de lichte 
TNO-norm geen wettelijke norm is waaraan voldaan moet ~den. Getoetst moet warden of 
gelet op de consequenties voor het bouwplan voldaan wordt aan het vereiste van ten goede 
ruimtelijke ordening. Juist in een toch al precaire bezonninessituatie moet volgens  deers  elke 
verdere verslechtering werden voorkomen. 

7.5. De rechtbank ziet geen aanleiding om de betwisting door eisers van de feitelijke 
situatie niet aannemelijk te achten. 

7.6. De rechtbank heeft verder in overweging 14.3 van de tussenuitspraak al overwogen dat 
er geen wettelijke eisen worden gesteld aan de bezonning van woningen, maar dat verweerder 
in het kader van de goede ruimtelijke ordening de belangen van de omwonenden bij een goed 
woon- en leefklimaat moet afwegen tegen het belang van de realisering van het bouwplan. Bij 
de vraag of ook na realisering van het bouwplan een goed worm- en leefklimaat aanwezig is. is 
de bezonning van belang. Zoals de rechtbank eerder in de tussenuitspraak en hiervoor in alinea 
9.2 beet geoordeeld leidt het bouwplan. gezien de uitkomst van de rapporten van LPB  Sight.  
tot een substantiële afoarne van het aantal bezonning.suren. De rechtbank heek daarbij 
verwezen naar het aantal gevelopeningen waarbij als gevolg van het bouwplan niet meer wordt 
voldaan aan de Heine LTO-norm terwijl het daarbij om eert minimumeis gaat. De rechtbank 
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heeft in de tussenuitspraak daarom overwogen dat verweerder, door de feitelijke afrtame van 
het aantal uren bezonning op de van belang zijnde gevelopeningen niet bij de 
belangenafweging ie betrekken. onvoldoende heeft gemotiveerd dat het bouwplan niet in 
strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De rechtbank stek vast dat verweerder deze 
feitelijke afname nog steeds niet heeft vastgesteld en dat verweerder bij de belangenafweging 
er bovendien ten onrechte vanuit is gegaan dat de bezonning in de woonkamer op de begane 
grond en op de tweede verdieping bij elkaar genomen kunnen worden. Gelet daarop heeft 
verweerder ook nu  nose  onvoldoende gemotiveerd waarom het belang van de eigenaar bij het 
realiseren van bet bouwplan en het  belting  van omwonenden en van de gemeente dat het 
pand w-eer in goede steel. wordt gebracht en in gebruik wordt genomen, zwaarder dient te 
wegen dan het belang van de omwonenden bij het behoud van de bestaande bezonning, De 
rechtbank wijst er daarbij op dat het door verweerder aangenomen belang van de 
omwonenden bij herstel van het pand gerelativeerd kan worden, gezien de bezwaren die een 
aantal van de omwonenden tegen het bouwplan hebben. 

Conclusie 

8. Gelet op de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken, is het beroep gegrond. De 
rechtbank vernietigt het bestreden besluit. De rechtbank is op grond van wat in de alinea's 
7. I. tot en met 7.6 is overwogen, van oordeel dal verweerder het in de tussenuitspraak 
geconstateerde gebrek op het punt van bezonning en de belangenafweging niet heeft hersteld. 
De rechtbank zal daarom de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit niet in 
stand  latch.  De rechtbank ziet geen aanleiding zelf in de zaak le voorzien, omdat de 
rechtmatige uitkomst naar de huidige stand van zaken nog te veel open ligt. De rechtbank 
wijst er in dat verband op dat eisers een suggestie voor een alternatief bouwplan hebben 
gedaan en te kennen hebben gegeven dat zij bereid zijn over dit alternatief bouwplan dan wel 
een aanpassing van het vergunde plan te overleggen. 

9. Verweerder moet  cell  nieuw besluit nemen met inachtneming van deze uitspraak en 
de tussenuitspraak. De rechtbank stelt hiervoor een termijn van zes weken na de dag van 
verzending van deze uitspraak. 

10. Omdat het beroep gegrond is, bepaalt de rechtbank dat verweerder aan eisers het 
door hen betaalde griffierecht vergoedt. 

11. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eisers gemaakte proceskosten. Deze 
kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht vast op in 
totaal E 3.337,50, Een gedeelte daarvan ter hoogte van E: 1,237.50 is de vergoeding voor de 
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (1 punt voor het indienen van het 
beroepschrift. I punt voor het verschijnen ter zitting, 0,5 punt voor het indienen van een 
schriftelijke zienswijze na een bestuurlijke Itts met een waarde per punt van E 495.- en een 
wegingsfactor 1). Eisers hebben daarnaast gevraagd om vergoeding van de kosten van de 
door hen ingeschakelde deskundigen, namelijk de bezonningsingenieunnl en 
monumentenadvies.nl. Bij de vraag of het inroepen van een deskundige redelijk was is van 
belang of degene die deze deskundige heeft ingeroepen, gezien de feiten en omstandigheden 
zoals die bestonden ten tijde ven inroepinge ervan mocht nitgaan dat de deskundige een 
relevante bijdrage zou leveren aan een voor hem gunstige beantwoording door de rechter van 
een voor de uitkomst van het geschil mogelijk relevante vraag.2 Naar bet oordeel van de 

Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeiing van 18 juni 2014. ECLI:ItiL.:RVS:2014:2162. 
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rechtbank was -daarvan sprake. In de factuur van de bczonnintsingenieur.n1 is niet door 
middel van een specificatie onderbouwd hoeveel uren waren gemoeid met het opstellen van 
het rapport. De rechtbank acht een tijdsbeslag van 15 uur voor het bezoek en opstellen van 
het desktmdigenrapport redelijk. Uitgaande van een forfaitair bedrag van E 75,- per uur komt 
daarom C. 1.125,- voor vergoeding in aanmerking. In de faentur van mornamentenadvies.n1 is 
het aantal uren wel gespecificeerd. namelijk 9 uur voor het opstellen van het rapport en 4 uur 
voor het verschijnen van de deskundige K. LoetT op de zitting. Uitgaande van een forfaitair 
bedrag van E-  75,- per uur komt dan E 975,- voor vergoeding in aanmerking. 
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Beslissing 

De rechtbank: 
verklaart het beroep gegrond: 
vernietigt het bestreden besluit: 
draagt verweerder op binnen 6 weken na de dag van verzending van deze uitspraak een 
nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inaehmeming van deze uitspraak en de 
tussenuitspraak: 
draagt verweerder op om het betaalde griffierecht van E 168.- aan eisers te vergoeden: 
ve.roordeelt verweerder in de proceskosten van eisers tot een bedrag van e 3.33750,-. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.W.C.M. van Emmerik, voorzitter, en mr. B. de Vos en 
mr. M.C.M. Hamer. leden, in aanwezigheid van mr. S. van Douwen, griffier. De beslissing is 
in het openbaar uitgesproken op 2 augustus 2017. 

griffier voorzitter 

de ariffier is verhinderd 
de uitspraak te ondertekenen 

Afschrift verzonden aan partijen op: 

Reehtsmiddel. 
Tegen deze uitspraak en de tussenuitspraak kan binnen zes weken na de dag van 
verzending van deze uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Als hoger beroep is ingesteld. kan bij de voorzieningenrechter van de 
hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening. 

Voor kop k conform, 
de griffier van de Arrssernent§,  
re-oh-bank Sector Bbstuursraottt 
te.kristardern 

L.) 
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PEPIN HOLDING BV  

Wenslauerstraat 316 
1053 BB Amsterdam 

The Netherlands 

020 4202021 
pepin@pepinpress.com  

Gemeente Amsterdam 
de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

GerneeiïzJ X Amsterdam 
›t 	13 JUNI 2018 

Amsterdam, 7Juni 2018 
Re: 

	

	 Bestemmingsplan Oud West 
Kanaalstraat 131  HS  

Ontvangen 

ank en vrie delijke groet, 

P. van 
PEPIN 

ojen 
LDING BV 

Geachte Heer Zwaagman, 

M.b.t. het bovengenoemde bestemmingsplan en specifiek over het pand KANAALSTRAAT 
131-HS:  

• In het concept bestemmingsplan staat deze ruimte aangemerkt als Gemengd-3; 

• De huidige bestemming is in overeenstemming met Gemengd-6. 

Wij hebben het pand gekocht en daar verder in geïnvesteerd op basis van de huidige bestem-
ming. Er is geen reden om dit aan te passen en deze moet dan ook gewoon zo blijven, dus 
Gemengd-6. 
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Gemeenteraad Amsterdam 
Directie Ruimte en Duurzaamheid 
Postbus 2758 
logo  CT  Amsterdam 

X Gemeetitt2 
X Amsterdam 

<t't 	13 JUNI 2018 

OntvanEen 
Amsterdam, 8 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 

Geachte raad, 

Oud-West is het stadsdeel met de grootste bevolkingsdichtheid. Inwoners van Oud-West hebben 
ondanks de nabijheid van het Vondelpark het minste openbare groen (0,5 meter p. inwoner). 
Ik wil mijn zorgen over de kwaliteit van het ontwerp bestemmingsplan Oud-West met u delen. 

1. Aandacht voor groen (groene daken, groene gevels, postzegel parkjes) 
Zoals algemeen bekend verandert het klimaat: het wordt warmer en we krijgen vaker te maken met 
hoosbuien. Klimaatbeheersing hoort daarom een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe 
bestemnningplan te zijn Tot mijn verbazing vond ik er weinig tot niets over terug. 

lk zie de plannen graag op dit punt gewijzigd/aangevuld: 
- bestendig en meer groen helpt bij beheersing van hitte; 
- meer groen zorgt voor een beter leefklimaat; 
- meer groen zorgt voor betere afwatering bij hoosbuien; 
- aanleg van waterbergingsplaatsen zodat straten en kelders niet blank staan; 
- regels om verdere verstening en onderkeldering van binnentuinen te voorkomen. 

2. Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren 
Oud-West heeft een aantal van de drukste en smerigste verkeersradialen en kruispunten van de 
stad: Nassaukade, kruispunt Overtoom/Eerste Constantijn Huygenstraat, kruispunt 
Bilderdijkstraat/De Clerqstraat. 
In een stad die steeds drukker wordt, neemt ook de verkeersdruk alleen maar toe. 
Als direct omwonende van een van deze kruispunten maak ik mij ernstige zorgen over de lucht die ik 
dagelijks inadem. De resultaten van het onderzoek van de GGD Amsterdam en NO2 doen het ergste 
vrezen: rood en donker rood! (zie: ggd.amsterdam.nlen luchtmeetnet.n1) 
In het ontwerpplan vind ik weinig tot geen maatregelen om de luchtklimaat te verbeteren. 

lk zie de plannen graag op dit punt gewijzigd/aangevuld: 
- luchtkwaliteit verkeersradialen en kruispunten voldoen aan de Europese normen. 

Tot slot 
Het is vooral de optelsom van genoemde zaken die me zorgen baart. Als burger vind ik dat de 
gemeente de plicht heeft te zorgen voor goede woon- en leefomstandigheden, zoals schone lucht, 
plekken met relatieve rust en groen in de stad die steeds drukker wordt. Oud-West kan van dit alles 
wel wat meer gebruiken! Dit is de kans om dat goed te regelen voor de toekomst. 

Met vr ndelijke groet, 
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X Gemeente 
X Amsterdam 

X 	13 JUNI 2018 

Aan: 
Gemeenteraad Amsterdam 
p/a Directeur Ruimte en Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

Ontvangen 

Amsterdam, 12 juni 2018 

Betreft : bezwaar tegen ontwerpbestemmingsplan 'oud west' 2018 

Geachte raadsleden / geachte directeur, 

Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. Dit 

ontwerpbestemmingsplan betekent op de volgende punten een verslechtering ten 
opzichte van het vigerend bestemmingsplan Oud West (onherroepelijk in 2007). 
Op het onderstaande onderdeel maak ik dan ook bezwaar tegen het 
ontwerpbestemmingsplan 'Oud West' 2018: 

Bellammystraat 33-37, Kadastraal nummer Amsterdam  TT  5386 

Onderdeel Tuin (ontwerp bestemmingsplan 2018) / Tuinen en Erven (bestaand 
bestemmingsplan) 

Momenteel ben ik  een plan aan het 
ontwikkelen voor het onderdeel Tuinen en Erven binnen hetzelfde kadastrale 
raster als de Bellamystraat 37  (TT  5386). 

Mijn zienswijze is dat de wijziging van het onderdeel "Tuinen en Erven" naar 
"Tuin" niet alleen heel onlogisch is, maar mij ook ernstige planschade berokkent 
indien uw ontwerp definitief mocht worden. En wel om de volgende redenen: 

1. Als eerste wil ik aangeven dat de grens tussen de bestemmingen `gemengd 
3' en 'wonen' met de bestemming 'Tuin' in uw ontwerp bestemmingsplan 
onjuist is. De panden Bellamystraat 33-37 hebben 'uitstekende' 
achtergevels en deze zijn niet zichtbaar op de kaart. Dit zou betekenen dat 
de naar achter gelegen delen van de bebouwing ten onrechte worden 
'wegbestemd' naar `Tuin'. 
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2. Mijn belangrijkste bezwaar echter tegen het ontwerp bestemmingsplan is de overgang 
van het onderdeel `Tuinen en erven' naar `Tuin' binnen het kadastrale nummer  IT  5386. 
Dit strookt op geen enkele wijze met de bestaande en voorgestelde bestemming van de 
omliggende percelen in de Bellamybuurt, maar is ook onlogisch omdat het een ernstige 
verslechtering betreft t.a.v. het vigerende bestemmingsplan. Onlogisch ook omdat u in 
uw plantoelichting vermeldt dat het nieuwe bestemmingsplan conserverend van aard is 
en vooral is gericht op het beheer van de huidige situatie en bestaande rechten! 

Ook onlogisch omdat in het vigerende bestemmingsplan de Bellamybuurt bij 
uitzondering wordt genoemd als buurt waar bebouwing in de binnentuinen mogelijk is 
(zie bijlage Uittreksel uit Vigerend bestemmingsplan Oud West 2005, pagina 4 
bovenaan). Tekst uit bijlage: 

"Woonbuurten. Om de kwaliteit op de binnenterreinen in de woongebieden te 
behouden of te verbeteren wordt hier in principe geen nieuwe bebouwing toegestaan 
(met uitzondering van de Bellamybuurt)." 

Tevens was ten tijde van het ontwerp van het huidige bestemmingsplan reeds sprake 
van bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'bebouwing op tuinen en erven' (ook de 
kadastrale kaart gaat uit van volledige bebouwing ter plaatse). Op grond van het huidige 
bestemmingsplan zijn deze aan- dan wel bijgebouwen zonder meer toegelaten en 
mogen deze worden gebruikt conform het gebruik zoals dit plaatsvindt in het 
aangrenzende op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. Er is dus sprake van  
een bestaand recht. En dit bestaande recht wordt in het ontwerpbestemmingsplan dus 
niet gerespecteerd, omdat de ontwerpbestemming `Tuin' geen bebouwing toestaat. 

Mijns inziens zou daarom het gedeelte 'Tuin' in het ontwerp als volgt moeten zijn: 
- 	bestemming 'Gemengd 3' voor zover het betreft Bellamystraat 37 
- 	bestemming 'Wonen' als het gaat om Bellamystraat 33-35 

Concluderend verzoek ik u het ontwerp bestemmingsplan alsnog gewijzigd vast te 
stellen: 

inzake Kadastraal nummer  TT  5386, waar het huidige bestemmingsplan 'bebouwing 
op tuinen en erven' aangeeft, het nieuwe bestemmingsplan te wijzigen in 'gemengd-
3' waar het gaat om Bellamystraat 37 en 'Wonen' waar het gaat om Bellamystraat 
33-35. 
De 'uitstekende' delen van de achtergevels Bellamystraat 33-37 te corrigeren 
conform werkelijk beeld, en de bestemming zodanig te maken dat de bestaande 
bebouwing volledig binnen de bestemmingen 'gemengd-3' en 'Wonen' valt en 
buiten de bestemming 'Tuin'. 



Met deze aanpassingen ontstaat een bestemmingsplan dat voor mij, als direct 

belanghebbende, acceptabel is, omdat ik daar mijn belangen voldoende in gewaarborgd zie. 

Tot slot behoud ik mij het recht voor om nog nadere argumenten en bezwaren aan te voeren. 

Met vriendelijke groet„ 

 

Bijlage : Uittreksel uit Vigerend bestemmingsplan Oud West 2005 



Uittreksel uit Vigerend Bestemmingsplan Oud West 2005 

2.3.2. Groen 
Groen en recreatieve (speel)voorzieningen 
In verhouding tot het bebouwd oppervlak zijn er weinig groene ruimten in het 
stadsdeel (zie kaart). In het stadsdeel zijn geen grote groene ruimten aanwezig. 
Daarnaast kan het potentieel van de openbare ruimten voor groen beter worden 
benut. 

Binnenterreinen 
Van heel Oud-West is 42% openbaar gebied of openbare ruimte. Dit lijkt misschien 
veel, maar door de verkeersfunctie, het aantal geparkeerde auto's en de geringe 
hoeveelheid groen is het gebruik van de openbare ruimte voor verblijfsfuncties voor 
de inwoners van het stadsdeel beperkt. De openbare ruimte is te weinig beschikbaar 
voor meerdere functies. Dit betekent dat de niet bebouwde ruimte binnen een 
bouwblok (binnenterreinen en binnentuinen) extra belangrijk is voor de kwaliteit van 
het wonen. Vooral als deze binnenruimte groen is ingericht. 
Momenteel zijn de bouwblokken in het stadsdeel al behoorlijk verdicht door de vele 
aan- en uitbouwen op het achtererf. Een verder verdichting van de binnenterreinen is 
daarom niet wenselijk. 

3.4 Geluid 
In het plangebied hebben De Clercqstraat, Kinkerstraat, Overtoom, Jan Pieter 
Heijestraat, Bilderdijkstraat, le Constantijn Huygensstraat, Nassaukade en de 
Stadhouderskade een geluidszone. Naar aanleiding hiervan is een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd2. Uit het onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde 
van 50 dB(A) overal wordt overschreden. De berekende maximale (gecorrigeerde) geluidbelasting 
op de gevels bedraagt: 
- op de Overtoom 
tussen Amstelveenseweg en J.P.Heijestraat 63 dB(A) 
i zie brief DWR, 10 december 2003, in de bijlage Artikel 10-overleg 
2 Akoestisch onderzoek, Bestemmingsplan Oud-west 2003, juni 2003, Dienst Ruimtelijke Ordening 

De meeste woningen aan deze wegen hebben naast de zijde waar de geluidsnorm 
wordt overschreden ook een geluidsluwe zijde, aan de kant van het binnenterrein. 
Waar de grenswaarden worden overschreden is het niet mogelijk, om woningen of 
geluidsgevoelige functies toe te voegen. 

3.5 Luchtkwaliteit 

In Amsterdam veroorzaakt het gemotoriseerde wegverkeer verreweg de meeste 
luchtverontreiniging. Samen met de zogeheten hoge achtergrondconcentratie worden 
de normen op de belangrijkste verkeerswegen in Amsterdam overschreden. 

Het Besluit luchtkwaliteit stelt dat concentraties luchtverontreinigende stoffen 
nergens de norm mogen overschrijden. De Raad van State stelt in uitspraken dat elke 
beslissing die leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit (waar dan ook) in strijd 
is met het Besluit luchtkwaliteit, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat in 2010 
de normen wél worden gehaald. Dat betekent dat de aanleg of uitbreiding van 
snelwegen niet zonder meer mogelijk is. De verkeersdruk neemt daarbij immers 
alleen maar toe. Omdat bij drukke wegen nu vaak de normen al niet worden gehaald, 
is iedere verkeerstoename in strijd met het Besluit luchtkwaliteit. Maar ook 
nieuwbouw in de omgeving van zeer drukke wegen draagt bij aan het vergroten van 
de verkeersstroom op die weg, waardoor ook de bouw van stedelijke functies in strijd 
kan zijn met het Besluit. 



3.6 Ecologie 
Inwoners van Oud-West hoeven ondanks de hoge mate van verstedelijking gelukkig niet ver te 
zoeken om natuur te beleven. Natuur is een belangrijke kwaliteit. Het vormt een belangrijk 
onderdeel van het palet van recreatieve mogelijkheden. Los van de betekenis van natuur voor 
recreatie en woonkwaliteit, heeft natuur ook haar eigen waarde. Dit geldt in het bijzonder voor 
soortendie op landelijke of provinciale schaal zeldzaam zijn. Deze soorten en hun leefgebieden 
zijn bij wet beschermd. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Vogel- en Habitatrichtlijn en 
de Flora- en Faunawet. 
Stadsdeel Oud-West is niet een stadsdeel met veel zoogdieren. In de vooroorlogse stad komen, 
naast soorten als huismuis en bruine rat, alleen enkele soorten gebouwbewonende 
vleermuizen voor. Het groen is hier te klein, te geïsoleerd, en van een te lage 
habitatkwaliteit om niet-vliegende zoogdieren te herbergen. 
De dagvlinders die we in Oud-West vinden is alleen het vaste pakket van 
Iroeglopers' als atalanta, dagpauwoog, kleine vos en verschillende soorten witjes. 
Omdat vlinders geen grote leefgebieden nodig hebben, kan een klein gebied met een 
gevarieerde begroeiing al een flink aantal soorten opleveren. Hetzelfde patroon treed 
op als bij de andere soorteng-roepen, namelijk een afname van de soortenrijkdom van 
de stadsrand naar de binnenstad. De afname van de soortenrijkdom stadinwaarts is 
minder sterk dan bij zoogdieren en vogels. 
De Rode lijst soorten bestaat er in 2 varianten: de landelijke Rode Lijst, d.w.z. op 
landelijke schaal zeldzaam of bedreigd zijn en de Amsterdamse Rode Lijst. De 
Amsterdamse Rode Lijst omvat die diersoorten, welke in en om Amsterdam schaars 
tot zeldzaam zijn. De lijst omvat tevens de landelijk zeldzame soorten waarvoor 
Amsterdam een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. De meeste landelijke en 
Amsterdamse Rode Lijstsoorten zijn te vinden in de stadsrand en delen van het 
ommeland. Naar de binnenstad en dus ook in Oud-West toe neemt het aantal 
soorten sterk af. 
De hogere planten (in Amsterdam zijn dat zaadplanten en varens) zijn per 
kilometerhok geïnventariseerd door de stichting FLORON. Het aantal soorten per 
kilometerhok varieert sterk. In Oud-West worden per kilometerhok 100-150 soorten 
gevonden. Dit betreft vooral muurplanten en planten van steenachtige plaatsen. De 
botanische waarde van gebieden in en om de stad hangt niet in de laatste plaats af 
van de algemene milieukwaliteit van water, bodem en lucht. Binnen die beperking 
kan de soortenrijkdom van de plantenwereld worden versterkt door natuurvriendelijk 
beheer van kademuren, taluds en bermen, en bosplantsoen en natuurzones in parken. 

4.3.2 Bebouwing 
De Overtoom heeft een evenwichtige noordwand en een gedifferentieerde zuidwand, zoals is 
beschreven in het Stadsdeelplan Overtoomstrook. Uitgangspunt is het beschermen van de 
bestaandestructuur van lintbebouwing en de dwarsstraten, de kleinschaligheid van de 
bouwwerken; behoud van de kenmerkende niet bebouwde ruimten, de zichtassen en de 
verschillende hoekoplossingen. 

Diepte 
Het toestaan van bouwmogelijkheden in de diepte betekent, met de stedenbouwkundige 
structuur van het gesloten bouwblok, het verkleinen van de binnenterreinen (zie ook paragraaf 
4.3.5 Binnenterreinen). Voor de binnenterreinen in de woongebieden geldt dat geen bebouwing 
wordt toegestaan. Behalve als dit wordt gecompenseerd door het afbreken van bebouwing op het 
binnenterrein. Per saldo mag de bebouwing (voetprint, volume en aantal) van de binnenterreinen 
in de woonbuurten dus niet toenemen. Uitgangspunt is hier behoud of verbetering van de 
kwaliteit van de binnenterreinen. 



Ondergeschikte bebouwingselementen 
Nieuwe bijgebouwen worden niet toegestaan. De functie van de tuin wordt in een 
dichtbebouwd stadsdeel van groter belang gevonden dan het bebouwen van dit terrein. 

Groen en recreatieve (speel)voorzieningen 
In eerste instantie staat behoud van het bestaande groen voorop. Er zijn echter weinig 
groenvoorzieningen aanwezig in Oud-West. Dit wordt als een gemis ervaren. Het beleid richt 
zich daarom op het bevorderen van meer groen in de wijk door de volgende maatregelen: 
• Aanplant van bomen in alle straten waar dat technisch mogelijk is. Voor de openbare ruimten 
die niet een overheersend groene inrichting hebben, is het streven om meer groen aan te planten. 
Locaties waar dit mogelijk is zijn het Ten Kateplein, dat momenteel grotendeels is verhard, en het 
zuidelijke deel van het Kwakersplein. Hier is nog ruimte voor extra groen. Bovendien kan de 
hoeveelheid groen op het Bellamyplein evenals op/rond het Staringplein uitgebreid kunnen 
worden. 
• Herplantplicht bij het rooien van bomen, ook in privé-tuinen (als de beschikbare ruimte dat 
toelaat). 
• Daar waar mogelijk aanleggen van verblijfsruimten met een overwegend groen karakter. 
Dit dient per locatie bekeken te worden. Gezien de beperkte ruimte moet het gaan om 
kleinschalige voorzieningen. Als voorbeeld kan de inrichting van het Kwakersplein dienen. In de 
huidige situatie staat hier een speeltoestel, maar waar mogelijk is tevens (beperkte) ruimte voor 
verdere verdichting met groen. 
• Aanleg van floatlands stimuleren waar dat mogelijk is, met name op plaatsen waar geen boten 
mogen liggen. 
• Stimuleren van aanleg en onderhoud van geveltuinen bij particuliere woningen en zelf 
ontwikkelen bij openbare gebouwen. Bij de aanleg van geveltuinen en het plaatsen van bloem-
/plantenbakken worden eisen gesteld aan onder meer de afmeting (max. 0,45 ml breed), 
plantensoorten en onderhoud. 
Hoewel het stadsdeel direct aan het Vondelpark grenst, is de ruimtelijke relatie ermee maar matig. 
Een betere aansluiting op het Vondelpark is gewenst. Voorts moet worden voorkomen 
dat groen van binnenterreinen verdwijnt door nieuwbouw of illegaal parkeren. 

Omzetting van niet-wonen naar wonen 
Het omzetten van een niet-woonfunctie in een woonfunctie wordt niet toegestaan om geen 
monotone woonstraten te krijgen. Andere activiteiten geven overdag levendigheid aan een straat. 
Daarnaast is het nog steeds zo dat omzetten naar een woning lucratief is, omdat dit qua huur- en 
koopprijs meer oplevert dan een bedrijfsruimte. Hierdoor is de dreiging van een monotoon beeld 
reëel. Daarnaast bieden vooral de woonbuurten de mogelijkheid om dicht bij huis een 
onderneming te starten. Deze bijzondere functie van economische broedplaatsen wordt zeer 
gewaardeerd. 
Functiewisseling onder niet-woonfuncties 
Dit geldt echter niet voor maatschappelijke dienstverlening; het aandeel van die functie 
moet in het stadsdeel op peil blijven, maatschappelijke functies worden beschermd. 

4.3.5. Binnenterreinen 
De kwaliteit van de binnentuinen wordt door het stadsdeel heel belangrijk gevonden. Om 
aan de drukte van Oud-West te ontsnappen hebben de meeste woningen ook een rustige 
kant: de binnenterreinen. 
Om binnen het stadsdeel het evenwicht te bewaren tussen de hectiek en ontspanning is 
het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de binnenterreinen van groot belang voor 
de bewoners. 
Ook voor het opvangen en vasthouden van het regenwater zijn de binnenterreinen 
belangrijk. 
Verharding en bebouwing zorgt er voor dat regenwater minder goed in de bodem dringt en 
afgevoerd wordt via het riool. Dit kan leiden tot een grote piekbelasting. Om overstort op het 



oppervlaktewater te voorkomen zijn reeds extra maatregelen nodig, zoals de aanleg van een 
bergbezinkbassin. 

Nieuwe bebouwing wordt in principe niet toegestaan op de binnenterreinen. Tenzij een 
bebouwingsclaim van een hoger belang onvermijdelijk is en de bebouwing bijdraagt aan de 
kwaliteit van de tuinfunctie van het binnenterrein. Gedacht wordt aan creatieve oplossingen zoals 
onder andere Tuinen op Niveau. 
Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten voor de woonbuurten en economische assen. 

Woonbuurten 
Om de kwaliteit op de binnenterreinen in de woongebieden te behouden of te verbeteren wordt 
hier in principe geen nieuwe bebouwing toegestaan (met uitzondering van de Bellamybuurt). 
Daarom kunnen op de binnenterreinen alleen nog vergunningvrije bouwwerken worden 
opgericht. Voor alle gebouwen in binnentuinen geldt dat deze groene daken moeten krijgen. 
De binnenterreinen worden gevormd door tuinen en erven. Deze mogen in gebruik zijn voor 
tuindoeleinden ten behoeve van de woonfunctie. Echter zal alleen in uitzonderingsgevallen 
toegelaten worden dat de binnenterreinen gebruikt worden voor de doeleinden van het pand 
waar ze bij horen. Dit om de kwaliteit van de binnenterreinen te behouden en omdat de 
binnenterreinen een belangrijke rol spelen voor het woongenot van de (meestal) op 
verdieping gesitueerde woningen. 

Tuinen en erf 
De gronden die zijn gelegen achter de panden met de bestemmingen 'Centrumdoeleinden', 
'Gemengde Doeleinden', Woongebied' en Maatschappelijke Doeleinden' hebben de bestemming 
Tuinen en erf'. 
Deze gronden kunnen worden gebruikt voor tuin of erf. Parkeren of open opslag is op deze 
gronden niet toegestaan, behalve waar dit met een aanduiding wordt toegestaan. 
Verder mogen de bijgebouwen, die bestaan ten tijde van tervisielegging van het plan worden 
gehandhaafd en zelfs worden vernieuwd, zolang ze maar niet worden vergroot. Het gebruik mag 
daarbij hetzelfde zijn als het gebruik van het hoofdgebouw. Bouwwerken die door het stadsdeel 
worden gewraakt (handhavend optreden) vallen hier vanzelfsprekend niet onder. 
Toelichting - Planbeschrijving - bestemmingsplan Oud-West 76 

Ook voor de Wenslauerstraat is een uitzondering gemaakt. In de voorschriften is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het volume zoals aangegeven in de Geactualiseerde 
Volumestudie Wenslauerstraat mogelijk te maken. Uiteindelijk is dit opgenomen door middel van 
een wijzigingsbevoegdheid. Hierdoor is het volume begrenst en kan binnen dit volume de 
plannen verder worden uitgewerkt. De vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden in het ontwerp-
bestemmingsplan waren hiervoor te weinig concreet (zie ook Woongebieden). 
Voor het overige is in de bouwvoorschriften een bouwverbod opgenomen. De 
bouwmogelijkheden zijn daarmee beperkt tot het bouwen van vergunningvrije bouwwerken. Het 
stadsdeel kan dit op basis van het bestemmingsplan niet verbieden. 
Omdat de kwaliteit van de binnenterreinen verschilt en verbetering hiervan niet te vatten is in een 
eenduidige regeling niet op te nemen in de voorschriften van het bestemmingsplan. Voor het 
bebouwen van een binnenterrein — bijdragend aan de verbetering van de kwaliteit van het 
binnenterrein - dient een aparte vrijstellingsprocedure te worden gestart (Artikel 19). 

7.4. Inspraak (Artikel 6A) 
De stadsdeelcommissie heeft op 27 april 2004 onder andere ingestemd met de 'Inventarisatie 
mogelijkheden aanpak Binnenterreinen'. Hierin wordt aangegeven wat het stadsdeel en 
de bewoners kunnen doen om de binnenterreinen zo groen mogelijk te houden. Concrete 
maatregelen zijn onder andere een subsidie voor het opknappen van de tuin en een 
Digitaal Loket met praktische informatie over de binnenterreinen. 
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3508 AA Utrecht 
T: 030 - 2595 521 
F: 030 - 2595 505 

E: merelholtkamp@vbk.n1 
www.vbk.n1 

Datum: 	12 juni 2018 
Onze referentie: 301040 
Uw referentie: 
Betreft: 	Ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

ZIENSWIJZE 

Edelachtbare raad, 

Namens mijn cliënten, Roksvast B.V. en Handels- en beleggingsmaatschappij Meja B.V. (hierna 
tezamen: "Roksvast"), te dezer zake domicilie kiezende te Utrecht aan de Archimedeslaan 61 ten 
kantore van Van Benthem & Keulen advocaten en notariaat (postbus 85005, 3508 AA Utrecht), en 
voor wie ondergetekende in dezen optreedt als advocaat en gemachtigde, bericht ik u dat Roksvast 
door middel van deze brief een zienswijze naar voren brengt over het ontwerpbestemmingsplan Oud-
West 2018. Blijkens uw kennisgeving ligt dit ontwerpbesluit ter inzage van 3 mei tot en met 13 juni 
2018 (bijlage). 

Roksvast kan zich met het ontwerpbestemmingsplan niet verenigen voor zover het de bestemming 
betreft van de locatie Bellamystraat 20. Zij verzoekt uw raad dan ook om — met in achtneming van 
deze zienswijze — het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

1. Achtergrond 

Roksvast is eigenaar van de begane grond van het pand aan de 
Bellamystraat 20. Het pand bestaat uit vijf bouwlagen, waarbij 
geldt dat de eerste, tweede en derde etage bestaan uit drie 
zelfstandige woningen met een oppervlakte van circa 48-50 m2. 
Op de begane grond bevindt zich een bedrijfsruimte. Aan de 
achterzijde is deze ruimte vergroot met een uitbouw van ongeveer 
31 m2. De totale oppervlakte van de begane grond is daarmee 
rond de 96 m2. De begane grond is lang in gebruik geweest als 
opslagruimte voor marktstalhouders. 

Al jaren heeft Roksvast grote moeite om een duurzame invulling te 
vinden voor het pand die ook passend is in de Bellamystraat. 
Hierbij is van belang dat de straat een overwegende woonfunctie 

Van Benthem & Keulen B.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30241317. 
Uitsluitend Van Benthem & Keulen B.V. geldt als opdrachtnemer. Op haar dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking 
van de aansprakelijkheid is opgenomen. Een uittreksel van deze algemene voorwaarden staat afgedrukt op de achterkant van deze pagina. De algemene voorwaarden 
zijn eveneens te raadplegen via www.vbk.n1 en worden op verzoek kosteloos toegezonden. 
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Van Benthem & Keulen N.V.  Nan  
Benthem & Keulen') is een naamloze 
vennootschap die zich het beoefenen van 
de advocatuur en de notariële praktijk 
ten doel stelt Bij die uitoefening laat Van 
Benthem & Keulen zich bijstaan door per-
sonen die door haar bij de uitvoering van 
de opdrachten van haar cliënten worden 
ingeschakeld. 

Alle opdrachten gelden als uitsluitend 
aan Van Benthem & Keulen gegeven, ook 
indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
bedoeling is dat een opdracht door een 
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. 
De werking van artikel 7:404 Burgerlijk 
Wetboek, dat voor het laatstgenoemde 
geval een regeling geeft, en de werking 
van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke 
aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen 
waarin aan twee of meer personen een 
opdracht is gegeven, worden uitgesloten. 

Indien bij de uitvoering van een opdracht 
van een cliënt zich onverhoopt een gebeur-
tenis voordoet, die tot aansprakelijkheid 
leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn 
tot het bedrag of de bedragen waarop de 
door Van Benthem & Keulen afgesloten 
verzekeringen aanspraak geven. 

Van Benthem &  Keulen  N.V. (Van Ben-
them &  Keulen")  is a limited liability com-
pany whose object is the practice of law 
as attorneys-at-law and civil law notary. In 
this practice of law, Van Benthem &  Keulen  
may, from time to time, be assisted by per-
sons engaged by it in connection with the 
performance of client assignments. 

All client assignments are deemed to have 
been given to Van Benthem &  Keulen  as 
an organisation, even in the event that 
it is the explicit or implicit intent that the 
assignment be performed by a specific 
person. Article 7:404 of the Dutch Civil 
Code, which provides for the latter, and 
Article 7:407 subsection 2, which, for the 
former, creates a joint and several liability 
where assignments have been given to 
two or more persons, shall not apply. 

In the event that when carrying out a 
client assignment, an event should occur 
which may lead to a liability, such liability 
shall be limited to the amount or amounts 
indemnified by Van Benthem & Keulen's 
insurances. 

Van Benthem & Keulen N.V. (Van 
Benthem & Keulen") ist eine  Aktienge-
sellschaft  mit dem Ziel der Ausubung 
der Tátigkeiten von Rechtsanwálten, 
Prozessbevollmáchtigten und Notar. Bei 
dieser Tátigkeit lásst sich Van Benthem & 
Keulen durch Personen unterstátzen, die 
von ihr zur Ausfáhrung der Auftráge ihrer 
Mandantschaft beauftragt werden. 

Alle Auftráge gelten als ausschlieBlich 
Van Benthem & Keulen erteilt, auch wenn 
die ausdrOckliche oder stillschweigende 
Absicht besteht, dass  em  n Auftrag von einer 
bestimmten Person ausgefuhrt werden 
soli. Die Geltung von § 7:404 Burgerlijk 
Wetboek, der fër den letztgenannten  Fall  
eine Regelung anbietet, sowie von § 7:407 
Abs. 2, in dem eine persënliche Haftung 
fër die Fálle festlegt, in denen zwei oder 
mehreren Personen  em  n Auftrag erteilt 
wurde, wird ausgeschlossen. 

Sollte bei der Ausfáhrung eines von einem 
Mandanten erteilten Auftrags unverhofft  
em  n Ereignis auftreten, das zur Haftung 
fáhrt, beschránkt sich diese Haftung auf 
den Betrag oder die Betráge, auf die die 
von Van Benthem & Keulen abgeschlosse-
nen Versicherungen Anspruch verschaffen. 
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kent, een smal stratenprofiel heeft en er weinig loop is, ook vanwege het gegeven dat de 
Bellamystraat uitkomt op de Kostverlorenvaart op een behoorlijke afstand van de brug naar de Jan 
Evertsenstraat of de brug naar de Postjesweg: fietsers en voetgangers kiezen daarom snel voor een 
andere route. 

Bij Roksvast bestaat daarom de wens om de begane grond van het pand Bellamystraat 20 te 
verbouwen tot een zelfstandige woning van circa 76 m2. Dit zou daarmee een woning zijn die geschikt 
is voor kleine gezinnen en in dit middensegment bestaat een groot tekort, ook in de Bellamystraat 
(twee derde van de woningen in de Bellamybuurt is kleiner dan 60 m2). 

Bij de verbouwing zou men de bestaande uitbouw willen 
vervangen waardoor er ook een mooie tuin zou kunnen 
ontstaan. Dit zou ook een kwalitatieve verbetering 
inhouden voor het binnenterrein (vergroening) en meer 
lichtinval voor de tuinen en woningen van de buren. 

2. Concreet initiatief: verzoek om de functie 
wonen op de begane grond mogelijk te 
maken 

In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is het 
beleid van het stadsdeel met betrekking tot kleinschalige 
bedrijvigheid in paragraaf 4.5.3 opgenomen. Hier staat 
onder meer het volgende: 

"Selectief behoud van kleinschalige bedrijfsruimten is het uitgangspunt. Bedrijfspanden op zichtlocaties: 
hoekpanden, winkelstraten, pleinen en stadsstraten dienen dan ook zo veel mogelijk behouden te blijven. 
Ook aaneengesloten bedrijfslinten mogen niet doorbroken worden. Daar staat tegenover dat behoud van de 
overige, vaak solitaire, kleinschalige bedrijfsruimten (in woonbuurten) niet  !anger  de prioriteit van het 
stadsdeel heeft.  Te denken valt aan een bedrijfsruimte die niet op een hoek zit, in een woonomgeving, waar 
peen loop in zit, en ook geen andere bedrijfsmatige activiteiten in de omgeving plaatsvinden. Hier is 
omzetting naar wonen moq_elijk." 

2 
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Selectief behoud is het uitgangspunt, maar nadrukkelijk wordt dus op basis van een kwalitatieve 
beoordeling omzetting naar wonen gefaciliteerd. Dit kader uit de beleidsnotitie `ruimte voor 
kleinschalige bedrijvigheid in West' is overigens — ook volgens de toelichting — herbevestigd in het 
Amsterdam Ondernemersprogramma en als zodanig van toepassing. 

Zoals hiervoor al toegelicht, bestaat bij Roksvast al geruime tijd de wens om de begane grond van 
Bellamystraat 20 om te zetten naar de functie wonen. Roksvast is van mening dat door deze 
omzetting een kwalitatief goede zelfstandige woonruimte kan worden gerealiseerd. Niet alleen wordt 
hiermee een bescheiden bijdrage geleverd aan het woningtekort, ook zou de verbouwing een 
kwaliteitsverbetering voor het beeld in de straat opleveren en de druk op de woonomgeving verlichten. 

Roksvast is van mening dat de transformatie van het pand naar de bestemming wonen goed past 
binnen het gemeentelijk beleid. De Bellamystraat 20 betreft een solitaire en kleinschalige 
bedrijfsruimte in een woonbuurt. Van belang is voorts dat het pand niet op de hoek ligt en dat er direct 
aan de linkerzijde van het pand sprake is van een woonblok. Het hoekpand aan de andere zijde heeft 
een horecabestennming. Deze horecabestemming betreft nadrukkelijk geen bedrijfsruimte (hier zijn 
geen bedrijven toegestaan) en dit brengt mee dat de Bellamystraat 20 kwalificeert als een solitaire 
bedrijfsruimte in een woonbuurt. Blijkens de vigerende beleidsnotitie is dan omzetting naar wonen 
mogelijk. 

Overigens zou het niet-meewerken aan bovenstaand initiatief ook in strijd zijn met het 
gelijkheidsbeginsel nu blijkens de Nota van beantwoording participatiereacties 
voorontwerpbestemmingsplan Oud West 2018' in 2017 nog vergunning is verleend voor omzetting 
van de Bellamystraat 49 naar de functie wonen. 

Roksvast is van mening dat met het voorgaande de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de omzetting 
naar wonen is komen vast te staan en verzoekt uw raad dan ook om bij vaststelling van het plan, de 
'Enkelbestemming Gemengd — 2' te wijzigen in de 'Enkelbestemming Wonen'. 

3. Ten onrechte bestaande rechten ingeperkt 

In het vigerende bestemmingsplan Oud-West van 2005 
zijn op grond van de bestemming 'Woongebied 2' met 
de 	nadere 	aanduiding 	'ODY 	inpandige 
parkeervoorzieningen op de begane grond en 
ondergrondse parkeervoorzieningen toegestaan (artikel 
6, lid p van de planregels). 

In het ontwerpbestemmingsplan is deze aanduiding ten 
onrechte niet overgenomen. Daarmee zijn bestaande 
rechten beperkt. In de `Nota van beantwoording 
participatiereacties voorontwerpbestemmingsplan Oud 
West 2018' is voor andere locaties, waar abusievelijk de 
aanduiding '(p)' niet was overgenomen, alsnog deze 
aanduiding toegevoegd onder de zinsnede dat bestaande rechten in het nieuwe bestemmingsplan 
worden gerespecteerd. 

3 
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Nu ook Roksvast over een dergelijk bestaand recht beschikt en er ook anderszins geen aanleiding 
bestaat om de aanduiding nu weg te nemen, verzoeken mijn cliënten u dan ook om alsnog inpandige 
en ondergrondse parkeervoorzieningen ter plaatse van de Bellamystraat 20 mogelijk te maken door 
toevoeging van de functieaanduiding 'parkeergarage'. 

4. Conclusie 

Op grond van het bovenstaande verzoekt Roksvast uw raad dan ook om het 
ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door voor het pand Bellamystraat 20 op de 
verbeelding: 

- 	de Enkelbestemming Gemengd — 2' te wijzigen in de 'Enkelbestemming Wonen'; 
- 	de functieaanduiding 'parkeergarage' toe te voegen. 

Met vriendelijke groet, 

Merel Holtkamp 
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Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning het volgende bekend. 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 april 2018 het ontwerpbestemmingsplan Oud 
West 2018 vrijgegeven voor terinzagelegging. 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 wordt globaal begrensd door de 
Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart. 

Achtergrond 

Op grond van de actualiseringplicht van de Wet ruimtelijke ordening moet voor het plangebied een 
nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is conserverend van aard 
en gaat uit van de bestaande bebouwing en bouwhoogte, bestaande mate van functiemenging en de 
vergunde situatie. Het plan is voor het grootste gedeelte gericht op beheer van de huidige situatie en 
maakt bijvoorbeeld geen grootschalige nieuwbouwprojecten of transformaties mogelijk. De basis van 
het nieuwe bestemmingsplan wordt dan ook gevormd door het vigerende bestemmingsplan. 

Om een toenemende druk op het woon- en leefklimaat tegen te gaan en de bestaande balans waar 
mogelijk te behouden, bevat het bestemmingsplan een regeling om toeristische voorzieningen te 
kunnen weren, wordt de bestaande horeca vastgelegd, wordt geen nieuwe horeca toegestaan en worden 
nieuwe supermarkten en sportscholen niet zonder meer mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet het be-
stemmingsplan in nieuwe regels voor ondergronds bouwen. 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van 
donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 2018 ter in-
zage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal 
raadpleegbaar via 

http://www.ru  imtelijkepla nnen.nliweb-roo/?pla nidn=NLIMR0.0363. El 503BPSTD-OW01 

Het planidentificatienunnnner  (ID)  is NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01 

Zienswijzen 

1 	 Staatscourant 2018 nr. 22501 	2 mei 2018 



Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke 
zienswijzen over het ontwerpbestemnningsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van 
Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2578, 1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestennnningsplan kan 
contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, telefoonnummer 14020 of 020-2530173. 

Amsterdam, 2 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.P van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen 

waarnemend burgemeester 

,I 	I  
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DOC. NR.  

ZIENSWIJZE 

Geacht college, 

Namens cliënt, de heer  
dien ik hierbij zienswijzen in over het ontwerpbestemmingsplan Oud West 

2018, gemeente Amsterdam, zoals bekendgemaakt in de Staatscourant op 2 mei 2018 (nr. 
22501). Een kopie van deze bekendmaking en nadere publicaties is bijgevoegd als bijlage 
1. 

1. Standpunt 

2.1   is van mening dat de maximale bouwhoogte ter plaatse van de Eerste 
Helmersstraat 112-132 niet in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. 

  verzoekt uw Stadsdeel om de bouwhoogten van deze panden vast te stellen 
op 4 bouwlagen. 

2. Toelichting 

2.2 Het ontwerpbestemmingsplan kent aan het pand van   en de omringende 
panden de bestemming "Wonen" toe. De bijbehorende maximum bouwhoogte is de 
bouwhoogte zoals die gerealiseerd is of kan worden gerealiseerd op grond van een 
omgevingsvergunning ten tijde van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan 
(artikel 19.2.2, onder b van de planregels bij het ontwerpbestemmingsplan). Het pand 
van   bestaat momenteel uit drie bouwlagen.  

Six  Advocaten B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34297931. Alle diensten en 
(andere)werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met  Six  Advocaten B.V. Op de overeenkomst zijn van 
toepassing de algemene voonvaarden van  Six  Advocaten B.V. Deze algemene voorwaarden, welke zijn in te zien op www.sbdegal.n1 en op verzoek 
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2.3 Het thans geldende bestemmingsplan staat daarentegen vier bouwlagen toe. Ter 
realisatie van een additionele bouwlaag heeft   dan ook op 14 juli 2017 een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ingediend.  
is momenteel in afwachting van een beslissing op zijn bezwaarschrift (kenmerk Z-17-
29943 — 0.2017.0370.001). 

2.4 Zoals is verankerd in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad 
een bestemmingsplan vast ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. 

2.5   is van mening dat de maximum bouwhoogte zoals opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan voor de Eerste Helmersstraat niet in overeenstemming is met 
de goede ruimtelijke ordening. 

2.6 Uit de tussen het Stadsdeel West en   gewisselde stukken blijkt namelijk dat er 
door uw Stadsdeel waarde werd gehecht aan de gelijklopende bouwhoogten van de 
panden aan de Eerste Helmersstraat nrs. 112-132. De samenhang tussen deze panden 
zou, volgens uw Stadsdeel, maken dat sprake was van een architectonische eenheid. 
Ter illustratie hiervan zijn enkele documenten bijgevoegd als bijlage 2. 

2.7 Deze situatie doet zich echter niet langer voor. De zogenaamde architectonische 
eenheid van de Eerste Helmersstraat 112-132 is doorbroken door de vierde bouwlaag 
van het pand aan de Eerste Helmersstraat nr. 130. 

2.8 Aldus is momenteel juist sprake van een verstoring van die, door uw Stadsdeel gestelde 
architectonische eenheid. Indien het bestemmingsplan, inclusief artikel 19.2.2 onder b 
van de planregels wordt vastgesteld, wordt de verstoorde situatie in de bouwhoogten 
blijvend vastgesteld. 

2.9 Het komt dan ook ten goede aan de goede ruimtelijke ordening, waaronder het 
straatbeeld, de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten en de algemene 
ruimtelijke uitstraling om de bouwhoogten van deze panden weer gelijk te maken. 
Door in het ontwerpbestemmingsplan — waar dit nog niet is gerealiseerd of mag 
worden gerealiseerd krachtens een onherroepelijke omgevingsvergunning — ook een 
vierde bouwlaag op deze panden aan de Eerste Helmersstraat toe te staan, kan de 
eenheid worden hersteld. 

2.10 Het is bovendien reëel dat de eenheid ook zal worden hersteld. Momenteel heeft niet 
alleen   een aanvraag om een omgevingsvergunning ten behoeve van een vierde 
bouwlaag ingediend, maar bijvoorbeeld ook de eigenaren van het pand aan de Eerste 
Helmersstraat 128. Voorts heeft de eigenaar van het pand aan de Eerste Helmersstraat 
132 op 30 januari 2018 een vergunning van uw Stadsdeel ontvangen. Dit toont aan dat 
de eigenaren van de panden aan de Eerste Helmersstraat meer dan bereid zijn de eerder 
zo gewaardeerde eenheid te herstellen. 
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2.11 Dat deze eenheid hersteld kan worden door het toestaan van een vierde bouwlaag blijkt 
ook uit de  second  opinion van de architect Aafke de Bode (bijgevoegd als bijlage 3), 
die   in de bezwaarprocedure omtrent de aangevraagde omgevingsvergunning 
heeft ingebracht. 

2.12 Bovendien is een vierde bouwlaag geen vreemd fenomeen in de 19de-eeuwse 
bebouwing zoals aanwezig in de Eerste Helmersstraat.   wijst in dit kader op de 
toelichting op het huidige bestemmingsplan, waarin het volgende is overwogen: 

"De gemiddelde hoogte van de 1.9e eeuwse bebouwing bedraagt 4 bouwlagen met kap. 
Dit aantal bouwlagen is ook voor nieuwbouw het uitgangspunt. Dat betekent dat 
bebouwing die nu lager is bij herbouw mag worden opgetrokken tot de aangegeven 
hoogte. Voor bebouwing die nu echter hoger is dan 4 bouwlagen met kap is de 
bestaande hoogte vastgelegd:" 

2.13 Kortom, de regeling van de bouwhoogten zoals vastgelegd in het 
ontwerpbestenuningsplan leidt er toe dat de uiteenlopende bouwhoogten — zijnde een 
verstoring van de door uw Stadsdeel gewaardeerde architectonische eenheid — blijvend 
worden vastgesteld. Het toestaan van vier bouwlagen, zoals in het thans geldende 
bestemmingsplan, leidt ertoe dat de eenheid kan worden hersteld.   is dan ook 
van mening dat de bouwhoogten van deze panden aan de Eerste Helmersstraat moeten 
worden vastgesteld op vier bouwlagen, conform het thans geldende bestemmingsplan. 

2.14   benadrukt ten slotte dat het toestaan van een extra bouwlaag een grote 
bijdrage levert aan het woongenot en ertoe leidt dat gezinnen zoals die van   in 
de stad kunnen blijven wonen. Dit sluit aan bij het streven van de gemeente 
Amsterdam om jonge gezinnen in de stad te houden. 



Met vriendelij oet, 

J.C. Ellerman 
Six  Advocaten  B 
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2.15 Uit de praktijk blijkt ook dat er behoefte is aan dit soort uitbreidingen voor jonge 
gezinnen. In het kader van het streven om jonge gezinnen in de stad te houden is het 
dan ook goed om hieraan tegemoet te komen. Zoals eerder geconstateerd, bestaan er 
geen stedenbouwkundige bezwaren tegen dergelijke uitbreidingen in de Eerste 
Helmersstraat. De voordelen zijn groot, de nadelen zijn klein. 

2.16   verzoekt uw Stadsdeel om de bouwhoogten van deze panden vast te stellen 
op vier bouwlagen. 
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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

Ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018, gemeente Amsterdam 

 

  

X Gemeente 
X Amsterdam 

  

    

    

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning het volgende bekend. 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 april 2018 het ontwerpbestemmingsplan Oud 
West 2018 vrijgegeven voor terinzagelegging. 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 wordt globaal begrensd door de 
Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart. 

Achtergrond 

Op grond van de actualiseringplicht van de Wet ruimtelijke ordening moet voor het plangebied een 
nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is conserverend van aard 
en gaat uit van de bestaande bebouwing en bouwhoogte, bestaande mate van functiemenging en de 
vergunde situatie. Het plan is voor het grootste gedeelte gericht op beheer van de huidige situatie en 
maakt bijvoorbeeld geen grootschalige nieuwbouwprojecten of transformaties mogelijk. De basis van 
het nieuwe bestemmingsplan wordt dan ook gevormd door het vigerende bestemmingsplan. 

Om een toenemende druk op het woon- en leefklimaat tegen te gaan en de bestaande balans waar 
mogelijk te behouden, bevat het bestemmingsplan een regeling om toeristische voorzieningen te 
kunnen weren, wordt de bestaande horeca vastgelegd, wordt geen nieuwe horeca toegestaan en worden 
nieuwe supermarkten en sportscholen niet zonder meer mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet het be-
stemmingsplan in nieuwe regels voor ondergronds bouwen. 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van 
donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 2018 ter in-
zage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal 
raadpleegbaar via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=N  MR0.0363.E1503BPSTD-OW01 

Het planidentificatienummer  (ID)  is NUMF10.0363.E1503BPSTD-OW01 

Zienswijzen 

Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 2018 



Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke 
zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van 
Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2578, 1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan 
contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, telefoonnummer 14020 of 020-2530173. 

Amsterdam, 2 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.P van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen 

waarnemend burgemeester 

Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 2018 



7 mei 

2018  

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

 

Ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018, gemeente Amsterdam, rectificatie 
postbusnummer 

Gemeente 
X Amsterdam 

  

Op 2 mei 2018 is kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018. Abusievelijk is een verkeerd postbusnummer vermeld voor het naar voren brengen van zienswijzen. 

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeen-
teraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000  CT,  
Amsterdam, t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

De terinzagetermijn blijft onveranderd: het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de 
daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken 
tot en met woensdag 13 juni 2018 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. 

Amsterdam, 7 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.R van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen  

waarnemend burgemeester 

Staatscourant  2018 nr. 213341 7 nit& 2018 
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Gemeente 
Amsterdam 
West 

Bezoekadres 
Bos en Lommerplein zso 
zossEK Amsterdam 

Postbus 57239 
1o4oBC Amsterdam 
Telefoon 14 020 
www.west.amsterdam.n1 

Retouradres: Postbus 57239, 1o4oBC Amsterdam 

Ons kenmerk WABO_VO- 2016-007711 

Adres Eerste Helmersstraat 126 2 te Amsterdam 
Behandeld door P. Franse 
Doorkiesnummer 020 2531.094 

Email p.franse@amsterdam.n1 
Kopie aan Gemachtigde KettingHuls, mevrouw M. Ketting 
Onderwerp Uitkomst conceptaanvraag 

Geachte ,  

Op 3o juni 2016 hebben wij uw conceptaanvraag ontvangen voor het project 'het optoppen van 
het gebouw met een extra bouwlaag op het adres Eerste Helmersstraat 126 in Amsterdam. 

Uitkomst 
Aan het project kan geen medewerking worden verleend. 

Beoordeling 
Uw conceptaanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. 

Bestemmingsplan  
Voor het project geldt het bestemmingsplan Oud-West. 
Het project is gelegen op gronden aangewezen met Woongebied 1(WG 1) en overeenkomstig 
artikel 5 van de voorschriften bestemd voor wonen op de begane grond en in het souterrain en 
voor wonen op de overige bouwlagen. 
Overeenkomstig de plankaart zijn 4 lagen en een kap toegestaan. Indien het aantal toegestane 
lagen is gebouwd, is de bestaande bouwhoogte de maximum toegestane bouwhoogte. 

In de bestaande situatie zijn 3 lagen en een kap gebouwd. Er is dus nog ruimte om een extra bouw-
laag op te richten. Indien het maximum aantal lagen wordt gebouwd, dient ter plaatse van de aan-
duiding 'kap', de dakhelling en de vorm van de kap aan te sluiten bij de kap aanwezig ten tijde van 
de ter inzagelegging van het ontwerpplan of de kap van de belendende panden, met dient ver-
stande dat de dakhelling niet minder mag bedragen dan  so  graden en niet meer dan 8o graden. 
De maximum bouwhoogte van de extra laag is 3 meter. De maximum bouwhoogte van de kap is 
eveneens 3 meter. De extra bouwlaag voldoet niet aan het criteria voor het bouwen van een kap. 

Daarnaast stelt artikel 17, lid 2 van de planvoorschriften: 
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de bebouwing op de gronden met beeldbepalende panden dient te worden gehandhaafd in de 
uiterlijke staat waarin zij zich ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan be-
vindt. Verbouw en/of uitbreiding van de bouwwerken is alleen dan toegestaan, indien dit: 
a. betrekking heeft op herstel van de oorspronkelijke waarden; 
b. strikte toepassing van het bepaalde in lid 2 zou leiden tot een 
onevenredige inbreuk van de gebruiksmogelijkheden van de gronden 
en bouwwerken; 
c. geen afbreuk wordt gedaan aan de beeldbepalende kenmerken van 
het bouwwerk. 
Het project voldoet hier niet aan. 

Wij concluderen dat het project in strijd is met het geldende bestemmingsplan. 

Afwijken van het bestemmingsplan 
Omdat het project in strijd is met de voorschriften van het geldende bestemmingsplan zal een in 
te dienen aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen van een bouwwerk' (als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wor-
den aangemerkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit 'afwijken van het 
bestemmingsplan' (artikel 2.1, eerste lid, onder  cyan  de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht), op grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Medewerking aan het project kan in dat geval alleen worden verleend met gebruikmaking van de 
afwijkingsbevoegdheid op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, in samenhang met artikel 4, lid Ivan bijlage  II  van het Bor. 

Om te onderzoeken of voor bovengenoemde afwijking medewerking zal worden verleend, hebben 
wij advies gevraagd aan de stedenbouwkundige afdeling. Die adviseert als volgt: 
De Eerste Helmersstraat 126 is onderdeel van een architectonische eenheid Eerste Helmersstraat 
112-132. Binnen dit ensemble zijn vier bouweenheden te onderscheiden namelijk de eerste Hel-
mersstraat 112-114, 116-122, 124-128 en 130-132. 
Het ensemble bestaat uit drie bouwlagen met een kap. Aan beide uiteinden grenst het ensemble 
aan gebouwen bestaande uit vier bouwlagen met een kap. 

De eenheid is in de welstandsnota gewaardeerd met de architectuurorde 3, wat betekent dat het 
een karakteristiek bouwwerk betreft met architectonische en/of stedenbouwkundige meerwaar-
de. Daarnaast is de Eerste Helmersstraat aangeduid als stedenbouwkundige zone B. De volgende 
toelichting is van toepassing: "Beschermingswaardige zone met een nadrukkelijke stedenbouw-
kundige verbijzondering, dikwijls onderdeel van een bijzondere ruimtelijke structuur, al dat niet 
gerealiseerd volgens een belangrijk stedenbouwkundig plan (plan Kalf). In een zone B wordt de 
stedenbouwkundige meerwaarde versterkt door een architectonische of ruimtelijke verbijzonde-
ring. Dit kan gebeuren door een kwalitatief hoogstaande en gave historische bebouwing, of door-
dat de zone deel uitmaakt van een bijzondere, al dan niet, volgens een belangrijk stedenbouwkun-
dig ontwerp gerealiseerde ruimtelijke structuur. Voor deze zone geldt als uitgangspunt handha-
ving van de ruimtelijke structuur van het historische straatbeeld, groenbeeld en waterpartijen." 

Vier bouwlagen met een kap zijn op zich gebruikelijk in gesloten bouwblokken in het ruimtelijk 
systeem van 19e  Eeuwse Ring. Voor dit bouwblok is dat ook zo vastgelegd in het bestemmings-
plan, maar er is dus ook een bescherming opgenomen voor beeldbepalende karakteristiek van 
bouwwerken. 

Het aangevraagde initiatief leidt tot de volgende constateringen: 
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• De verhoging van het individuele pand de positie in de straatwand niet verbetert, aange-
zien het ensemble bestaat uit drie bouwlagen met een kap; 

• De verhoging is niet gekoppeld aan een architectonische eenheden; 
• De helderdere en kenmerkende daklijst van de architectonische eenheid Eerste Hel-

mersstraat 112-132 door het initiatief wordt doorbroken en daarmee niet passend is bij de 
architectuur van de betreffende architectuureenheid. 

De conclusie is dat afbreuk wordt gedaan aan de beeldbepalende kenmerken van het ensemble. 
Daarom is het voorstel stedenbouwkundig gezien bezwaarlijk. 

Redelijke eisen van welstand  

Het project is op 1.3 juli 2016 voor advies aan de Commissie voor Welstand en Monumenten Am-
sterdam voorgelegd. Haar advies luidt: 
Akkoord op hoofdlijnen 
Het invoegen van een nieuwe verdieping die in vormgeving aansluit op het bestaande beeld be-
hood  vanuit welstandsoogpunt tot de mogelijkheden. Een dergelijke aanpak staat of valt met de 
uitwerkingen in de vorm van details en de mate waarin het nieuwe metselwerk aansluit op be-
staand. Voor eventuele stedenbouwkundige en planologische afwegingen wordt verwezen naar 
het stadsdeel. 

Het project is niet getoetst aan overige weigeringsgronden. 

Wat betekent dit voor u? 
U kunt het project in de huidige verschijningsvorm helaas niet realiseren. 

Uw conceptaanvraag is getoetst aan de huidige wet- en regelgeving. Veranderingen hierin kunnen 
van invloed zijn op de beoordeling van uw aanvraag om een omgevingsvergunning. 

Leges 
De leges voor het in behandeling nemen van uw conceptaanvraag bedragen € 250,00. U ontvangt 
binnenkort een acceptgirokaart van ons. 

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de heer P. Franse. Hij is te bereiken op werkdagen tussen 8:30 
uur en 17:00 uur. Zijn telefoonnummer is 020 2531094. 

Hoogachtend, 
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel West, 
namens hen, 

coördinator van de afdeling Vergunningen Bouw, 
directie Vergunningen en Dienstverlening 



Ontvangstbevestiging Eerste Helmersstraat 126-2 
Inbox 

Ahmir, Hajar <H.Ahmir@amsterdam.nl> 
04/07/2016 

to Conceptaanvrag., me, mail 

Op 30 juni 2016 hebben wij uw conceptaanvraag ontvangen voor het optoppen van 
een woning met een verdieping op de locatie Eerste Helmersstraat 126-2 in 
Amsterdam. 
Uw conceptaanvraag is geregistreerd onder nummer WABO VO-2016-007711. 

We streven ernaar uw conceptaanvraag binnen 8 weken af te handelen. Of deze 
termijn gehaald wordt hangt onder andere af, of de bij de conceptaanvraag geleverde 
bescheiden voldoende zijn om het project inhoudelijk te kunnen beoordelen. 
Als dit niet het geval is, zullen we u hierover binnenkort informeren. 
Aan u wordt dan een tennijn gesteld om de aanvraag volledig te maken. 

Met vriendelijke groeten, 
Afdeling Vergunningen 

Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 

Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250, 1055 EK 
Postbus 57239, 1040  BC  Amsterdam 
Internet www.west.amsterdam.n1 



Uitkomst conceptaanvraag Eerste Helmersstraat 126 
4  messages  
Conceptaanvragenwabo SDW <Conceptaanvragenwabo@west.amsterdam.nl> 15  
August  2016 at 09:21 

Cc: "mail@kettinghuls.com" <mail@kettinghuls.com> 
 

Bijgaand doen wij u de uitkomst van bovenstaande concept aanvraag toekomen. 

U ontvangt de legesbrief per post. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Vergunningen 

Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel West 

Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250,1055 EK 

Postbus 57239, 1040  BC  Amsterdam 

Internet: wwvv.westamsterdam.n1 



eerste Helmersstraat 126 
20  messages  
Mail <mail@kettinghuls.com> 30  August  2016 at 12:20 
To: "Franse, Peter" <P.Franse@amsterdam.nl> 

Beste Peter Franse, 

Op advies van uw collega willen wij het volgende voorleggen. 

Op de conceptaanvraag voor het optoppen van het pand aan de Eerste Helmersstraat, 
door u behandeld, is een negatief advies gekomen van de stedenbouwkundige. 

Wat wij voor willen leggen is of wel mogelijk is om op het pand een terugliggende 
extra verdieping te plaatsen (zie bijgevoegde doorsnede schets) 
Wij stellen voor dit zo uit te voeren als reeds bij een aantal panden is gedaan in de 
Eerste Helmersstraat 
Wij voegen een aantal referenties bij van deze panden 
Eerste Helmersstraat 86-102 
Eerste Helmersstraat 137 

Zou u deze vraag kunnen voorleggen aan de stedenbouwkundige? 

Met vriendelijke groet, 
monica Ketting 

KettingHuls 
MAAKPLAATS HEM 
Nieuwe Hemweg 2 
NL-1013 BG Amsterdam 

T +31(0)20 320 56 43 
mail@kettinghuls.corn 
http://www.kettinghuls.com  



Franse, Peter <P.Franse amsterdam.nl> 
To: Mail <mail@kettinghuls.com> 

Geachte mevrouw Ketting, 

26 September 2016 at 13:52 

Het probleem is niet dat de extra bouwlaag niet is toegestaan, het gaat om het uiterlijk 
van de etra bouwlaag. 

Zoals u in de uitkomstbrief kunt lezen is volgens het bestemmingsplan 4 lagen + kap 
toegestaan en zijn er in de huidige situatie 4 lagen gebouwd. 

Dit betekent dat er het bestemmingsplan nog een kapverdieping toestaat. Deze extra 
laag (de optopping) moet dan vanuit het bestemmingsplan wél voldoen aan de 
definitie van een kap: 

Artikel 5, lid 5 indien het maximaal aantal bouwlagen wordt gebouwd, dient ter 
plaatse van de aanduiding 'kap' de dakhelling en de vorm van de kap 

aan te sluiten bij de kap aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp 
van het plan of de kap van de belendende panden met dien verstanden 

dat de dakhelling niet minder mag bedragen dan 500  en niet meer dan 80° en de 
maximale hoogte van de `kap' 3 m' 

bedraagt; 

Dit betekent dat indien u de voor- (deze was in de conceptaanvraag al schuin) en 
achterzijde van de extra bouwlaag onder een hellingshoek bouwt tussen de 50 en 80 
graden en niet hoger dan 3 meter, deze extra bouwlaag passend is. 

Er is dan geen afwijkingsprocedure van toepassing en er hoeft ook geen 
stedenbouwkundige afweging plaats te vinden. 

Het plan moet dan alleen nog in overeenstemming worden gebracht met redelijke 
eisen van welstand. Uit de uitkomstbrief valt al te herleiden dat er wat welstand 
betreft mogelijkheden zijn: 

Akkoord op hoofdlijnen 

Het invoegen van een nieuwe verdieping die in vormgeving aansluit op het bestaande 
beeld behoort vanuit welstandsoogpunt tot de mogelijkheden. Een dergelijke aanpak 
staat of valt met de uitwerkingen in de vorm van details en de mate waarin het nieuwe 



metselwerk aansluit op bestaand. Voor eventuele stedenbouwkundige en 
planologische afwegingen wordt verwezen naar het stadsdeel. 

Met een relatief kleine aanpassing (achterzijde van de extra bouwlaag met een 
schuine zijde bouwen en de maximum hoogte terugbrengen tot 3 meter) is het 
originele plan uitvoerbaar. 

Het enige wat onmogelijk is en wat stedenbouwkundig overwogen moet worden is 
eventueel de toegang tot het nieuwe daktenas op de achterste meter van het dak. Voor 
toetreding van dit terras zal namelijk een dakuitbouw gerealiseerd moeten worden en 
omdat deze dakuitbouw het kapprofiel doorbreekt (anders dan een dakkapel) zou hier 
stedenbouwkundig advies over moeten worden aangevraagd. 

Het (aanvullend op het bestemmingsplan Oud West) paraplubestemmingsplan 
Amsterdam, stadsdeel West deel 1 biedt evenwel mogelijkheden om op de te 
realiseren bouwlaag een dakterras aan te leggen. Dit dakterras moet dan voldoen aan: 

De op de plankaart aangegeven maximaal toelaatbare bouwhoogte mag worden 
overschreden door dakterrassen en toegangsopbouwen met dien verstande dat: 
- daktenassen en toegangsopbouwen alleen zijn toegestaan op daken die plat zijn 
afgedekt; 

- voor dakterrassen minimaal 2,0 meter afstand wordt aangehouden van de dakrand 
van het platte dak dat grenst aan lager gelegen openbare ruimte en minimaal 1,0 
afstand van de dakrand van het platte dak dat grenst aan lager gelegen prive 
buitenruimten of gemeenschappelijke binnentuinen, met dien verstande dat deze 
bepaling niet geldt voor aanbouwen; 

- de totale hoogte vanaf het dakvlak tot bovenkant terrasvloer maximaal 50 centimeter 
bedraagt; 

- hekwerken zijn toegestaan van maximaal 1,20 meter, gemeten vanaf de te realiseren 
terrasvloer; 
- de toegangsopbouw een oppervlak van maximaal 6 m2 heeft (inclusief overstekken 
c.d.); 

- de hoogte van de toegangsopbouw niet meer is dan 2,8 meter gemeten vanaf de 
bestaande dakhoogte; 
- de afstand van de toegangsopbouw tot de dakrand minimaal de hoogte van de 
toegangsopbouw bedraagt; 
- dakterrassen en toegangsopbouwen niet zijn toegestaan op orde-1 panden, zoals 
bedoeld in de betreffende onderscheidenlijke (ontwerp)ordekaarten. 



- toegangsopbouwen niet zijn toegestaan op orde-2 panden, zoals bedoeld in de 
betreffende onderscheidenlijke (ontwerp)ordekaarten. 

Ik hoop dat hiermee één en ander voldoende duidelijk is. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u mij uiteraard benaderen. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Franse 

Wabo casemanager/ key  user  Squit xo 

Afdeling Vergunningen bouw 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel West 

Tel:020-253 10 94 

Email: p.franse@amsterdam.n1  



Franse, Peter <P.Franse@amsterdam.nl> 3  October  2016 at 15:27 
To: Mail <mail@kettinghuls.com> 

Geachte mevrouw Ketting, 

Ik ben van mening dat inderdaad op basis van deze tekeningen het project passend is 
binnen de bestemmingsplan voorschriften. 

Ik zal het nog even met een collega van mij opnemen en dan kom ik van de week met 
een definitief antwoord bij u terug. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Franse 

Wabo casemanager/ key  user  Squit xo 

Afdeling Vergunningen bouw 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel West 

Tel:020-253 10 94 

Email-  p.franse@amsterdam.n1 



Franse, Peter <P.Franse amsterdam.nl> 7  October  2016 at 16:19 
To: Mail <mail@kettinghuls.com> 

Geachte mevrouw Ketting, 

Op basis van de meegestuurde tekeningen is uw redenatie juist. 

De weigeringsgronden die nog over blijven zijn Bouwbesluit (verbouwniveau) en 
Welstand. 

Waarbij ten tijde van de conceptaanvraag welstand al liet doorschemeren dat een 
opbouw tot de mogelijkheden behoort. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Franse 

Wabo casemanager/ key  user  Squit xo 

Afdeling Vergunningen bouw 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel West / 

Tel:020-253 10 94 

Email: p.franse@amsterdam.n1  



Franse, Peter <P.Franse@amsterdam.nl> 19  October  2016 at 10:10 
To: Mail <mail@kettinghuls.com> 

 
Geachte mevrouw Ketting, 

Het spijt me vreselijk u te moeten meedelen dat ik wellicht wat voorbarig ben geweest 
in mijn mededeling dat het optoppen tot de mogelijkheden behoorde. 

Bij het terugkoppelen aan u is artikel 17 van de voorschriften aan mijn aandacht 
ontsnapt: 

Artikel 17, lid 2 stelt dat de bebouwing op de gronden met beeldbepalende panden 
dient te worden gehandhaafd in de uiterlijke staat waarin zij zich ten tijde van de 
terinzagelegging van het ontwerp van het plan bevindt. Verbouw en/of uitbreiding 
van de bouwwerken is alleen dan toegestaan, indien dit: 

a. betrekking heeft op herstel van de oorspronkelijke waarden; 

b. strikte toepassing van het bepaalde in lid 2 zou leiden tot een 

onevenredige inbreuk van de gebruiksmogelijkheden van de gronden 

en bouwwerken; 

c. geen afbreuk wordt gedaan aan de beeldbepalende kenmerken van 

het bouwwerk. 

Dit artikel is voor orde 1, 2 en 3 panden van toepassing. Eerste Helmersstraat 126 is 
een orde 3 pand. We moeten dit artikel uit het bestemmingsplan dus in acht nemen. 

Er loopt nu echter ook een aanvraag voor nummer 130. 

Omdat er dus blijkbaar een behoefte is vanuit de buurt, is de afdeling Vergunningen is 
nu aan het onderzoeken of we de stedenbouwkundige afdeling wellicht kunnen 
overtuigen toch mee te werken. 

Te meer ook omdat zij het blok (nr 112 t/m 132) als één eenheid beoordelen, terwijl 
met name lid c, stelt dat geen afbreuk aan de kenmerken van het bouwwerk mag 
worden gedaan. 



Zodra hier meer duidelijkheid over is, koppel ik dat aan u terug. 

Wellicht is het dus verstandig om met de uitwerking van een aanvraag te wachten tot 
er meer duidelijkheid is. 

Nogmaals mijn excuses. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Franse 

Wabo casemanager/ key  user  Squit xo 

Afdeling Vergunningen bouw 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel West 

Tel:020-253 10 94 

Email: p.franse@amsterdam.nl  



Franse, Peter <P.Franse@amsterdam.nl> 28  October  2016 at 14:47 
To: Mail <mail@kettinghuls.com> 

 
Geachte mevrouw Ketting, 

Ik heb goed nieuws. 

Voor Oud-West is men momenteel bezig met een nieuw bestemmingsplan. In dit 
nieuwe bestemmingsplan wordt de bescherming ten aanzien van beeldbepalende 
panden losgelaten en worden in principe de bouwhoogtes uit de huidige 
bestemmingsplannen overgenomen. Daarnaast hebben we in het verleden voor 
uitbreidingen aan beeldbepalende panden zelden de beperkingen van artikel 17 
meegenomen bij de beoordeling van aanvragen. 

Dit alles heeft er toe geleid dat we (voor zolang dit bestemmingsplan nog rechtskracht 
heeft) voor uitbreidingen aan een gebouw die, behoudens artikel 17, verder op grond 
van het bestemmingsplan zijn toegestaan, niet meer op grond van artikel 17 gaan 
beperken. 

Kortom, dan behoort de dakopbouw zoals eerder besproken tot de mogelijkheden, in 
elk geval tot dat er een nieuw ontwer-bestemmingsplan voor dit gebied ter inzage 
wordt gelegd. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Franse 

Wabo casemanager/ key  user  Squit xo 

Afdeling Vergunningen bouw 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel West 

Te1:020-253 10 94 

Email: p.franse@amsterdam.n1  
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Second opinion  
Eerste  Helmersstraat 126, Amsterdam  

Inleiding 

Initiatiefnemer heeft mij verzocht een  second  opinion uit 
te brengen n.a.v. de weigering van de vergunning voor 
het bouwplan voor Eerste Helmersstraat 126. In deze  
second  opinion heb ik het bouwplan voor Eerste  Helmer-
street  126 zowel op zichzelf, als in relatie tot de omge-
ving en andere uitbreidingen, beschouwd. 
ik ben afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde (TU 
Delft) in 2002, met als afstudeerrichting Architectuur. 

lk heb ruim 10 ervaring als Architect/ teamleider bij ver-
schillende bureaus met hoogwaardige architectonische 
kwaliteit. Mijn ervaring strekt zich uit van grootschalige 
internationale utiliteits projecten tot kleinschalige monu-
mentale woningen. 

De laatste jaren werk ik regelmatig als freelance pro-
jectarchitect en leid ik grote en complexe ontwerptra-
jecten voor bureaus zoals Team V en  NOAH  H. 
Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor het OCC 
theater aan het Spui in opdracht van Patrick Fransen 
(NOAHH) dat in samenwerking met Jo Coenen  Archi-
tects  en  urbanists  wordt ontworpen. 

Vanuit mijn eigen bureau Het andere pand doe ik 
projecten in samenwerking met andere partijen, zo-
als op dit moment woningbouw in Uithoorn in samen-
werking met  NOAH  H. 
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Eerste Helmersstraat 

De aanvraag voor de omgevingsvergunning van de op-
bouw aan de Eerste Helmersstraat 126 is geweigerd. 
Dit wordt beargumenteerd op grond van art.17 lid 2 van 
de planvoorschriften: 
"de bebouwing op de gronden met beeldbepalende pan-
den dient te worden gehandhaafd in de uiterlijke staat 
waarin zij zich ten tijde van de terinzagelegging zich van 
het ontwerp van het plan bevindt. Verbouw en/of uit-
breiding van de bouwwerken is alleen dan toegestaan, 
indien dit: (...) 
c. geen afbreuk wordt gedaan aan de beeldbepalende 
kenmerken van het bouwwerk" . 

Volgens de waarderingskaart architectonische en 
stedenbouwkundige kwaliteit van de Gemeente Amster-
dam, wordt het pand Eerste Helmersstraat 126 gewaar-
deerd naar orde 3. 
De Eerste Helmersstraat wordt stedenbouwkundig ge-
waardeerd naar Zone B. 
Het pand op nummer 126 maakt onderdeel uit van 
architectuureenheid 15770. Binnen deze eenheid wordt 
een viertal architectonische subdivisies onderscheiden, 
namelijk 112-114, 116-122, 124-128, 130-132. 

De stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam 
stelt: 

De verhoging van het individuele pand verbe-
tert de positie van het straatbeeld niet, aangezien het 
ensemble bestaat uit drie bouwlagen en een kap 

De verhoging is niet gekoppeld aan een archi-
tectonische eenheid 

De heldere en kenmerkende daklijst van de 
architectonische eenheid Eerste Helmersstraat 112-132 
wordt door het initiatief doorbroken en is daarmee niet 
passend bij de architectuur van de betreffende architec-
tuureenheid." 

De panden hebben geen monumentale waarde (orde 1), 
maar een bijzondere architectonische en stedebouw-
kundige waarde. Dit document toont aan dat er "geen 
afbreuk wordt gedaan aan beeldbepalende kenmerken 
van het bouwwerk". 
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Straatbeeld en karakter 

Het karakter van de Eerste Helmersstraat wordt bepaald 
door een aantal elementen. De combinatie van structu-
rerende elementen en de incidenten samen bepalen het 
straatbeeld. 

De straat wordt gevormd door gesloten bouw 
blokken aan weerszijden 
De architectonische stijl van de woningen. Deze 
zijn gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, 
met kenmerken van de Hollandse renaissance. 
De panden hebben allen 3 of 4 bouwlagen met 
een kap 
De woningen zijn ofwel zelfstandig gebouwd of 
in ensembles van 2 of meerdere woningen. 

Op stedenbouwkundige schaal wordt de eenheid be-
paald door de schaal van de gesloten bouwblokken en 
het patroon van de straten. Op de hoeken van de geslo-
ten bouwblokken vindt vaak een verbijzondering plaats. 
Deze verbijzondering is er in geringe mate op de hoek 
Eerste Helmersstraat/ Nicolaas Beetsstraat. Op de hoek 
met de J.P. Heijestraat is deze verbijzondering beperkt. 

Tussen de hoeken van de blokken kunnen de woningen 
verschillen van ensemblegrootte en bouwhoogte. Die 
verschillen in hoogte en korrelgrootte bepalen juist het 
karakter van de straat. 

Dit verschil in hoogte en korrelgrootte is veel in de stad 
terug te vinden. In de Helmersstraat zijn de verschillen 
relatief gering t.o.v. oudere straten in de buurt, die zijn 
gebouwd (en gewijzigd) over grotere perioden in tijd. 

Zoals bijvoorbeeld de Overtoom ter plaatse van nummer 
352-375. Hier staan panden van 2 lagen met kap naast 
4 lagen met kap. Met verschillende bouwperiodes en 
stijlen door elkaar heen. Deze zijn gewaardeerd met ar-
chitectuur orde 1 t/m basis orde. De overtoom heeft een 
waardering zone B. Deze verschillen dragen juist bij aan 
een eenheid in beeld op stedenbouwkundig niveau. 



ragmen  waarderingskaart architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit, nummer 1 is Eerste Helmersstraat 126. 

Toelichting bestemmingsplan Oorspronkelijke karakteristiek 

In de toelichting planbeschrijving bestemmingsplan Oud-
West staat de volgende passage op pagina 52: 

1,  

Orde 3: Dit zijn karakteristieke bouwwerken van voor 
1940 met architectonische en/of stedenbouwkundige 
meerwaarde. Uitgangspunt is het handhaven en her-
stellen van de oorspronkelijke elementen in vorm, maat, 
materiaal, detaillering, verhouding en kleur. 
Veranderingen hierin zijn in geringe mate denkbaar als 
deze overeenstemmen met de oorspronkelijke karakte-
ristiek. Ter bescherming van dergelijke karakteristieken 
is een aanlegvergunning opgenomen." 
(—) 
Hoogte 
De gemiddelde hoogte van de 19e eeuwse bebouwing 
bedraagt 4 bouwlagen met kap. Dit aantal bouwlagen 
is ook voor nieuwbouw het uitgangspunt. Dat betekent 
dat bebouwing die nu lager is bij herbouw mag worden 
opgetrokken tot de aangegeven hoogte. Voor bebouwing 
die nu echter hoger is dan 4 bouwlagen met kap is de 
bestaande hoogte vastgelegd. " 

De meeste woningen in de Helmersbuurt zijn gebouwd 
door particuliere bouwers. Dat verklaart mede waarom 
waarschijnlijk de bouw van de woningen in ensembles 
heeft plaatsgevonden. Dit was zo niet stedebouwkundig 
bepaald, maar is min of meer toevallig zo ontstaan. Dit 
geldt ook voor de bouwhoogtes: deze zijn naar wensen 
en mogelijkheden van bouwers en eigenaren in die tijd 
zo gebouwd in 3 of 4 lagen met kap. 
Deze ensembles hebben zeker een architectonische 
waarde, echter, door deze ensembles op onderdelen te 
wijzigen, wordt niet zondermeer het straatbeeld aange-
tast. 

De kracht van de architectuur en stedebouw is juist zo 
sterk dat deze — ook met aanpassingen — niet aan 
kwaliteit verliezen. 

Daarom staat ook in de toelichting dat veranderingen in 
geringe mate denkbaar, als deze overeenkomen met de 
oorspronkelijke karakteristiek. 

De karakteristiek van 3 of 4 lagen met een kap blijft ge-
handhaafd. In die zin is een woning met 4 lagen en een 
kap in overeenstemming met de oorsprokelijke 
karakteristiek. 
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Referenties aangepaste panden 

In de buurt is een aantal voorbeelden te noemen waar 
dit op een zelfde wijze is gedaan, zonder het straatbeeld 
aan te tasten. Deze individuele wijziging vallen allemaal, 
behoudens de Brederodestraat, binnen een architecto-
nische eenheid van meerdere panden. 

Deze panden maken allemaal gebruik van het principe 
dat "veranderingen hierin in geringe mate denkbaar 
zijn, als deze overeenstemmen met de oorspronkelijke 
karakteristiek." 
Al deze panden zijn vergelijkbaar in orde niveau en 
waardering stedebouwkundige zone. Deze panden zijn 
ook  alien  recentelijk vergund en/of gebouwd. 

2. Eerste Helmersstraat 130 
(orde 3, stedebouw B) 
een extra verdieping, gebouwd in 2017; 

3. Eerste Helmerstraat 229 
(orde 3, stedebouw B); 
een extra verdieping en aanpassing van gevel 
ritmering; gebouwd in 2017 

4. Brederodestraat 17 
(pand 7803, basisorde, stedebouw B); 
een extra verdieping gebouw in 2016; 

5. Jan Pieter Heijestraat 115/117 
(en5emb1e15721, basisorde, zone C); 
een extra verdieping, gebouwd in 2016. 

6. Eerste Helmersstraat 195 
(ensemble 15785, orde 2, zone B), 
gebouwd 2017. 

7. Eerste Helmersstraat 169 
(ensemble 15790, orde 2, zone B) 
een extra verdieping, vergund in 2017 
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Eerste Helmersstraat 126 vergunningianvraag 2017 

Ensemble en straatbeeld 

De stedebouwkundige stelt dat het pand op nummer 126 
deel uitmaakt van de architectonische eenheid 112-132. 
124-128. Binnen deze architectonische eenheid zijn 4 
subdivisies te onderscheiden, namelijk de nummers: 
112-114, 116-122, 124-128, 130-132. 

De architectonische eenheid (nummer 112-132) was 
ooit een blok van 3 verdiepingen met een kap. Inmiddels 
heeft het ensemble op nummer 130 vier lagen en een 
kap. Dat betekent dat reeds binnen de architectonische 
eenheid geen sprake is van het "individuele pand" dat de 
eenheid zou doorbreken. Dat is namelijk op nummer 130 
ook reeds het geval. 

De panden zijn ooit gebouwd in ensembles van 3 of 4 
woonlagen met kap. De ensembles zijn zo ontstaan, met 
steeds op architectonische schaal verschillen in orna-
ment en afwerking. Deze verschillen zijn bijvoorbeeld te 
zien in uitwerking van entreedeuren en de ramen boven 
de entreedeuren, wel of geen balkon(s), de uitwerking 
van de dakkapel, wel of geen erkers, afwerking van de 
daklijst of ornam entering van de ramen. 
Er is veel verschil mogelijk, zonder dat de eenheid wordt 
aangetast. Dat is juist de kracht van deze architectuur en 
stedebouw. Zoals te zien is in "architectonische eenheid 
124-128" lijken 126 en 128 weer meer op elkaar dan 
124. De speelsheid in verschillen geeft juist kwaliteit. 
Er is een verschil in waardering en benadering van orde 
3 panden en ensembles ten opzichte van monumenten. 
Een ensemble betekent dat het bij elkaar hoort, maar 
niet per sé een eenheid is. Dat betekent dat verschillen 
of wijzigingen binnen een ensemble geoorloofd moeten 
zijn. 

De welstandsnota stelt: "Veranderingen hierin zijn in 
geringe mate denkbaar als deze overeenstemmen met 
de oorspronkelijke karakteristiek." 
De oorspronkelijke karakteristiek in de Eerste HeInners-
straat is een pand van 3 of 4 woonlagen met kap. Met 
4 lagen en een kap wordt deze karakteristiek zodoende 
gehandhaafd. 

In het advies van de bezwaarschriftencommissie dd. 
16 oktober 2017 aangaande de bezwaren van omwo-
nenden tegen omgevingsvergunning Eerste Helmers-
straat 169 en 171 stelt de commissie: "Aangezien het 
welstandsadvies het bouwrecht niet mag beperken 
is geconcludeerd dat de samenhangde 19e eeuwse 
gevelwand niet meer instand kon worden gehouden. Het 
toevoegen van een 4e gemetselde laag en het terug-
brengen van de kap is geen oneigenlijke ingreep voor 
19-e eeuwse bebouwing. "(zie afbeelding pand nummer 
7). 

Omdat op nummer 130 reeds een extra verdieping is 
gebouwd, zou een extra verdieping op nummer 126 het 
ensemble architectonisch en stedebouwkundig harmoni-
euzer maken in ritmiek. 

Het individuele pand 
Het ontwerp voor de extra laag op 126 is zorgvuldig 
gedaan. De opbouw is zo ontworpen, dat een extra laag 
passend is ingevoegd in de huidige situatie. Alle details 
en ornamenten zijn zorgvuldig meegenomen. Een deel 
hiervan wordt, waar mogelijk, hergebruikt. De architect-
onische beeldbepalende kenmerken worden zodoende 
behouden. 



conclusie 

ik ben van mening dat het ontwerp voor Eerste Helmers- 
straat 126 zorgvuldig is gedaan. 
Gebruikmakend van de mogelijkheid die het bestem- 
mingplan biedt om een extra laag te realiseren valt 
binnen de kaders van het bestemmingsplan én de oor- 
spronkelijke karakteristiek. 

De architectonische eenheid bestaat reeds uit woningen 
met 3 lagen en een kap en een woning van 4 lagen en 
een kap. Wanneer ook nummer 126 4 lagen en een kap 
heeft, zal dat het straatbeeld een betere ritmiek geven 
dan de huidige situatie. 

Daarnaast is het maken van een uitbouw een prima 
mogelijkheid om bewoners in de stad te behouden die 
extra ruimte nodig hebben. Veel woningen in Oud-West 
zijn klein voor gezinnen - deze gezinnen hebben een 
belangrijke waarde in de stad. 

De verhoging is niet gekoppeld aan de architectonishce 
eenheid van de twee panden in de subdivisie, maar gaat 
wel een dialoog aan met het pand op 130. Het pakt juist 
de ritmiek beter op. 

De heldere en kenmerkende daklijst was reeds doorbro- 
ken op nummer 130 en ik zie geen aanleiding om deze 
niet te doorbreken op nummer 126, gezien alle andere 
onderdelen in het ontwerp zorgvuldig zijn meegenomen 
in het geheel. 

Het ontwerp 126 is passend binnen de architectonische 
eenheid, de subdivisie en het straatbeeld. Daarnaast 
is het ook passend in deze tijd waarin we wijs moeten 
omgaan met onze stad en bewoners. 

ir. A.M.R de Bode 

Architect - Het andere pand  

SBA  Registratienummer: 1.070515.016 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur Ruimte & Duurzaamheid 

Postbus 2758 1000  CT  Amsterdam 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

n Gemeente 3 Amsterdam 

n' 	15  JUNI 2018 

Ontvangen 

ZIENSWIJZE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN STADSDEEL OUD-WEST 

Hierbij geven wij onze zienswijze weer t.a.v. bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan: 

 

 

 

 

Zienswijze, belanghebbenden 

Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 is op 2 mei 2018 in de Staatscourant 
gepubliceerd. Als inwoners van het stadsdeel Oud-West zijn wij belanghebbend bij de inhoud 
van het Ontwerp en daarmee bij het formuleren van deze zienswijze. 

Voorwoord: 
Onderkeldering: 

Gezien de recente forse toename van kelderbouw in de kwetsbare buurten Bellamybuurt en 
Helmersbuurt (zogenaamde grondwateraandachtsgebieden') en de recente voorbeelden van 
schade aan belendende panden/percelen als gevolg van kelderbouw vragen wij als 
bewoners/huiseigenaren om betere toetsing van kelderbouwplannen en beter toezicht 
voor/tijdens/na de bouw van kelders. 
Bij schade als gevolg van bouwactiviteiten door gebrekkige toetsing/toezicht door het Stadsdeel 
verwijst het Stadsdeel gedupeerde bewoners naar de ontwikkelaar. Het Stadsdeel is echter 
verantwoordelijk voor het voorkomen van deze schade door toetsing van en toezicht op de 
uitvoering van bouwplannen alsmede voor het grondwaterbeheer dat door kelderbouw kan 
worden beïnvloed. 

De bestreden bepalingen 

19.2.6 Ondergronds bouwen onder hoofdgebouwen 

Voor de bouw van een kelder of souterrain gelden de volgende regels: 

voor gronden die zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "milieuzone - 
grondwaterbeschermingsgebied" gelden de bepalingen zoals opgenomen in artikel 27 Algemene 
aanduidingsregels van deze regels; 

voor gronden die niet zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "milieuzone - 
grondwaterbeschermingsgebied" geldt dat een kelder of souterrain alleen mag worden gebouviid 
onder hoofdgebouwen op voorwaarde dat: 
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binnen het perceel aan weerszijden van de bouwlaag een waterdoorlatende laag wordt 
aangebracht met een minimale breedte van 0,3 meter 

De gronden voor deze bepaling ontbreken. Er is geen bewijs dat dit afdoende is om waterove, last 
en -schade te voorkomen voor, achter, onder en/of in de woning. 

Er wordt geen maximale breedte van het perceel en/of de te bouwen kelder aangegeven: 
werkt de genoemde bepaling voldoende als er drie panden breed (samengevoegd) een grote 
kelder gebouwd wordt zoals nu gebeurt in de Bellamystraat 74-78 en ook voorgesteld is 
voor Wenslauerstraat 22 en Jan Hanzenstraat 113-117? 

Onderzoek op de locatie van het beoogde bouwplan dient aan te tonen dat de actuele situatie vè& 
kelderbouw al voldoet aan de norm zoals beschreven in art. 5.7.2 van de toelichting (Watertoets: 
Uitwerking): Voor nieuwbouwlocaties zonder kruipruimte mag de grondwaterstand niet vaker 
dan gemiddeld eens per twee jaar, niet langer dan 5 dagen achtereen minder dan 0,5 meter 
onder het maaiveld staan. 

Zo niet, dan dient kelderbouw op de betreffende lokatie niet toegestaan te worden. 

Momenteel is bij veel woningen in de Bellamybuurt de grondwatersituatie bijna het hele jaar 
door boven de 0,5 meter onder maaiveld. Kortom de huidige situatie vodoet al niet aan de in 
artikel 5.7.2 gestelde noini voor grondwaterbeheer, daarom is kelderbouw volgens deze norm  bp  
deze lokaties niet mogelijk. 

	en de stromingsweerstand voor grondwater tussen de openbare weg en het achtererfgeblect 
niet onevenredig toeneemt. 

Ook hiervoor geldt: nulmeting en onderzoek nodig dat voorspelt hoe het grondwater zich zal 
gedragen na kelderbouw (als dit al mogelijk is). 

27.1 Grondwaterbeschermingszone 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding "milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied" gelden de 
volgende regels: 

een nieuwe kelder of souterrain mag alleen worden gebouwd onder hoofdgebouwen, op 
voorwaarde dat de ondergrondse bebouwing geen onevenredig negatieve geohydrologische 
gevolgen heeft; 

om vast te stellen of er geen sprake is van onevenredig negatieve geohydrologische gevolgen 
dient een geohydrologisch onderzoek te worden verricht dat voor advies voorgelegd moet 
worden aan de waterbeheerder. 

Welke eisen worden aan dit onderzoek gesteld? 

Hoe wordt het onderzoek en de uitkomsten hiervan getoetst? 

Wie voert de toetsing uit? 

Waternet wordt nu genoemd als toetsend orgaan: Waternet volstaat momenteel met de bepaling 
zoals hierboven beschreven (30 cm waterdoorlatende laag aan weerszijden van het perceel):: dit 
lijkt volstrekt onvoldoende. De vraag is of Waternet (alleen) het juiste orgaan is voor deze 
toetsing. 



In de presentatie van Joost Kamps in de klankbordgroepbijeenkomst van 19 februari 2018 meldde 
hij dat uit onderzoek blijkt dat in de afgelopen 2 jaar slechts bij 2 kelders een fout en schade 
geconstateerd: bij navraag bleek dat er alleen naar de kelders zelf is gekeken en niet naar schade 
aan belendende percelen en panden. Daar gaat het nu juist om! En dit onderzoek vormt de basis 
van het uitgangspunt in dit nieuwe bestemmingsplan dat kelders gewoon kunnen in dit risicovolle 
gebied? 
- In de  Bellamy-  en Helmersbuurt is op alle ons bekende lokaties waar recent kelders zijn 
gebouwd schade ontstaan aan belendende percelen en panden. 

Nieuwe plannen voor onderkeldering in grondwaterbeschermingsgebied zouden ofwel 
verboden moeten worden ofwel met de grootst mogelijke aandacht getoetst en 
begeleid worden. 
Gezien het bovenstaande is dit nu in het ontwerp-bestemmingsgeval niet gewaarborgd. 

Art. 5.7.2. 
Ondergronds bouwen 

Met Waternet is overleg gevoerd over het ondergronds bouwen onder hoofdgebouwen, 
bijbehorende bouwwerken (aan- en uitbouwen) en onder tuinen. Op basis van het voorheen 
vigerende bestemmingsplan was ondergronds bouwen toegestaan. Aanleiding voor het nader 
tegen het licht houden van deze regeling is de wateroverlast in sommige delen van Oud-West en 
een toenemend aantal vergunningsaanvragen voor kelders. Het is wenselijk om een regeling op 
te nemen voor ondergrondse gebouwen onder de hoofdbebouwing. 

Grondwateraandachtsge bieden 

Waternet heeft, als uitvoerende organisatie van de gemeentelijke grondwaterzor' gtaak, de 
grondwateraandachtsgebieden bij kelderbouw in beeld gebracht. Grondwateraandachtsgebialen 
zijn gebieden waar bij kelderbouw specifiek naar de grondwatersituatie moet worden gekeken. In 
grondwateraandachtsgebieden is niet op voorhand te zeggen of het bouwen van ondergrondse 
bouwlagen onevenredige negatieve geohydrologische gevolgen heeft. De belemmering van de 
grondwaterstroming door ondergrondse bouwlagen kan leiden tot verergering van bestaande 
wateroverlast (grondwaterstanden die het maaiveld naderen) of tekorten aan grondwater (exi ra 
zettingen, droogvallen van houten paalkoppen). 

-Op basis van de huidige wateroverlastsituatie op diverse lokaties die nu in het ontwerp-
bestemmingsplan niet onder het grondwaterbeschermingsgebied vallen is wel degelijk al een 
structurele situatie van te hoge grondwaterstanden en wateroverlast onder/in woningen en 
tuinen/erven bekend bij bewoners. Dit kan  by  middels expertiserapportages aangetoond worden 
voor lokaties Wenslauerstraat 50 en 48. Middels lokatiebezoek kan het ook vastgesteld worden 
op Jan Hanzenstraat 119. 

Gezien deze situaties menen wij dat het grondwateraandachtsgebied in de Bellamybuurt ruimer 
zou moeten zijn dan nu aangegeven in het Ontwerp Bestemmingsplan. 



In sommige gevallen heeft een ondergrondse bouwlaag juist positieve effecten, bijvoorbeeld 
voordat de afstroming van grondwater naar polderriolen wordt beperkt. 
Betekent dit dat het water dan in de tuinen rondom de ondergrondse bebouwing dit water langer 
vasthoudt? Met alle gevolgen van dien? 

Art. 5.7.2 
Waternet overweegt om op termijn de adviezen voor standaard situaties op haar  webs  ite te 
plaatsen. Als het bouwplan is gelegen binnen een grondwateraandachtsgebied waar een 
standaardadvies van toepassing is en dit standaardadvies wordt opgevolgd, is voorafgaand 
onderzoek niet meer nodig. 
Het ontwerp-bestemmingsplan bevat het voornemen om te komen tot een standaardisering van 
aanvragen en toekenning van onderkeldering in tegenstelling tot het noodzakelijke maatwerk per 
lokatie. 
-De eisen aan, organisatie en bemanning van de toetsing van aanvragen vooraf zijn onvoldoende 
onderbouwd en controle tijdens en na de bouw zijn nog niet eenduidig geregeld in dit ontwerp-
bestemmingsplan. Dan is standaardisering nog niet mogelijk en ongewenst. 

Con dus ie 

Gezien het bovenstaande vragen wij om het bestemmingsplan niet vast te stellen. 

Op genoemde punten is nader onderzoek nodig dat uit moet wijzen: 
- welke eisen aan kelderbouw gesteld moeten worden die bewezen afdoende zijn om 
verslechtering van de toch al precaire grondwatersituatie in de milieuzone - 
grondwaterbeschermingsgebied alsmede schade aan belendende percelen (bouwwerken en 
tuinen/erven) te voorkomen. 
- welke lokaties onder grondwaterbeschermingszone zouden moeten vallen. 

Nader onderzoek zou ook kunnen aantonen dat: 
- meer lokaties op basis van de huidige wateroverlastsituaties onder het 
grondwaterbeschermingsgebied zouden moeten vallen. 
- kelderbouw in grondwaterbeschermingsgebieden daarom in het geheel niet mogelijk is. 
In dat geval dient het bestemmingsplan kelderbouw in grondwaterbeschermingsgebieden 
niet toe te staan. 

Wij zijn graag bereid om een toelichting op onze bezwaren te geven. 

Amsterdam, 12 juni 2018 
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Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	 /20 	 om 	uur 

Bestemd voor: 	 — 

YV\ .  

Handtekening: 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekenin

In te vullen door de poltcamer 

Poststuk in ontvangst genomen van portier door..

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

kn te vullen door  Div.  

..... (naam medewerker postkamer) 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13702 
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Legal 

k  Advocaten 

Crown  Business Center Schiphol 
Planetenweg 5 (unit A6) 

2 1 3 2 HN Hoofddorp 
Web: www.gjlegal.n1 

AANTEKENEN 
Gemeente Amsterdam 
t.a.v. de Gemeenteraad 
p/a Directie Ruimte en Duurzaamheid 
de heer drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 

Gemeente 
jiC Amsterdam 

13 JUNI 2018 

0..  - Ontvangen 

Hoofddorp, 	12 juni 2018 

Dossier: 	2018012/MBR 
Inzake: 	 /gem. Amsterdam  (BP  Oud West 2018) 
Uw  ref.: 	Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

ZIENSWIJZE 

Geachte leden van de Raad,  

1. de heer  
 (hierna verder te noemen: ); 

2. de heer  
 (hierna verder te noemen: ); 

3. de Vereniging van Eigenaars Pieter Langendijkstraat 34 tot en met 42 en 46 te Amsterdam, 
gevestigd te (1054 ZB) Amsterdam aan de Pieter Langendjikstraat 36-3 (hierna verder te noe-
men: "de VvE") (productie 1); 

(alle partijen hierna verder te noemen: " ."), 

kiezen voor deze zaak woonplaats te (2132 HN) Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer aan het 
adres Planetenweg 5 (unit A5), op het kantoor van mr. M.P.A. Balder, advocaat, die namens hen 
als gemachtigde zal optreden, met het recht van substitutie. 

Inleiding 

1.  rechthebbende op een drietal appartementsrechten, in het woongebouw aan 
de Wilhelminastraat 167. Een overzicht van de betreffende appartementsrechten, alsmede 
een afschrift van de kadastrale kaart, worden overgelegd als productie 2. 

  

Telefoon:  +31 (0)23 - 7 44 02 88 
Fax: +31 (0)84 - 88 3 99 11 
E-mail: mbalder@gjlegal.n1  

Schipper Advocatuur B.V. te Hoofddorp 
KvK: 34326883 
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2.  is eveneens eigenaar van van een drietal appartementsrechten, maar dan ten aanzien 
van het woongebouw aan de Wilhelminastraat 169. Een overzicht van de betreffende appal-
tementsrechten, wordt overgelegd als productie 3. 

3. De VvE vertegenwoordigt de belangen van de bewoners van de appartementen aan de Pieter 
Langendijkstraat 34 tot en met 42 en 46. 

4. Achter de woningen van  en achter het appartementencomplex waarin 
de bewoners die door de VvE worden vertegenwoordigd woonachtig zijn, is de Brede School 
Annie M.G. Schmidt gelegen (hierna verder te noemen: "de School"). Het adres van de School 
is Pieter Langendijkstraat 44. Een kadastraal uittreksel van de school, alsmede een afschrift 
van de kadastrale kaart, worden overgelegd als productie 4. 

5.  hebben kennisgenomen van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. 
Het is hen in negatieve zin opgevallen dat de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan op 
het perceel van de School planologische mogelijkheden biedt, die juist erg nadelig kunnen 
uitpakken voor  Zij zullen dit hieronder nader toelichten.  

II 	Inhoud  ontwerpbestemmingsplan 

6. In het ontwerpbestemmingsplan is het perceel van de School bestemd met de bestemming 
"Maatschappelijk-2". Er zijn geen nadere aanduidingen of dubbelbestemmingen op het per-
ceel gelegd. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan het huidige gebruik van het per-
ceel als school met daaromheen een schoolplein toelaat. 

7. Op zichzelf hebben  geen problemen met de aanwezigheid van de School en 
evenmin van het feit dat er op het schoolplein wordt gespeeld e.d. Het probleem is echter 
dat de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen regeling het mogelijk maakt dat vergun-
ningvrij meer kan worden gebouwd dan in het ontwerpbestemmingsplan is toegelaten. Dit 
levert voor  een nadelige situatie op.  zullen dit uiteenzetten.  

Ill 	Speeltoestellen  

8. Enige tijd geleden zagen  zich geconfronteerd met de situatie dat van-
wege de School op het schoolplein direct achter hun woning een speeltoestel van ongeveer 
4,5 meter hoog, was gebouwd. Dit gaf en geeft de nodige overlast: niet alleen torent er een 
object meer dan twee meter boven hun schuttingen uit, ook ontstaan er de nodige schendin-
gen van de privacy, -nu met de regelmaat van de klok kinderen in hun achtertuin kijken. 

9. Uit navraag bleek dat vanuit de School werd verondersteld dat sprake was van een vergun-
ningvrij bouwwerk, meer specfiek van een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk als bedoeld 
in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit laatste schijnt  onjuist toe: een bouw-
werk, gebouw zijnde moet wanden en een dak hebben. Dat is ter zake van het speeltoestel 
niet het geval: dat is een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Daarvoor gelden andere regels, die 
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elders in de artikelen 2 en 3 van Bijlage  II  bij het Bor zijn opgenomen. Beide regels laten ove-
rigens geen speeltoestel van 4,5 meter toe, reden waarom er wat . betreft tot 
handhaving zou moeten worden overgegaan. 

10. Wat hiervan verder ook zij, voor  vormde de aankondiging van het ontwerp-
bestemmingsplan de aanleiding om na te kijken wat er nu precies mogelijk is qua speeltoe-
stellen. Wat hen in positieve zin opviel was dat enerzijds een regeling is opgenomen, waarin 
het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijde, is beperkt tot een hoogte van één meter. 

 zijn hier tevreden mee, omdat dit betekent dat vergunningvrij bouwen op de 
voet van artikel 3 van Bijlage  II  bij het Bor dan niet mogelijk is: een bouwwerk dat niet voldoet 
aan de voorschriften uit het bestemmingsplan, kan niet zonder omgevingsvergunning voor 
bouwen worden gerealiseerd. In zoverre kunnen  zich dus verenigen met de 
inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. 

11. Het probleem zit echter in het gegeven dat voor het vergunningvrij bouwen krachtens artikel 
2 van Bijlage  II  bij het Bor in beginsel niet behoeft te worden gekeken naar het bestemmings-
plan: onder omstandigheden kan dus ook een beperkende regeling uit het bestemmingsplan 
terzijde warden geschoven. Dit zou betekenen dat  nog altijd kunnen worden 
geconfronteerd met een speeltoestel van maximaal 2,5 meter hoog (artikel 2, elfde lid van 
Bijlage  II  bij het Bor). Dat is nog altijd te hoog, gegeven het feit dat de erfafscheiding tussen 
het erf van  enerzijds en het schoolplein anderzijds maar 2 meter hoog 
mag zijn. Dit geldt in gelijke zin voor de bewoners die door de VvE worden vertegenwoordigd: 
zij kunnen in de toekomst met eenzelfde probleem worden geconfronteerd. 

12. Hoewel sprake is van een landelijke regeling (het Bor) die de werking van het bestemmings-
plan kan doorkruisen, bestaan er voor uw Raad niettemin mogelijkheden om het vergunning-
vrij bouwen te beperken. Volgens vaste jurisprudentie kunnen delen van percelen die krach-
tens een bestemmingsplan worden aangeduid als grond voor de instandhouding en ontwik-
keling van bepaalde waarden, niet worden aangemerkt als "erf" in de zin van het Bor, waar-
door ook de regeling voor vergunningvrij bouwen niet van toepassing is.1  

13. Blijkens de door de School verstrekte informatie is het perceel en het daarop aanwezige 
schoolgebouw al sinds 1910 onafgebroken in gebruik als schoo1.2 De School is daarmee een 
kenmerkende cultuurhistorische factor in de directe omgeving. De waarde die daarvan uit 
gaat moet worden beschermd, zodat de School en de rest van haar perceel op deze manier 
in stand kunnen worden gehouden. 

14.  verzoekenuw Raad derhalve het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, 
in die zin dat op het perceel van de School een nadere aanduiding komt te rusten die recht 
doet aan het cultuurhistorisch karakter van het perceel en daarmee verhindert dat lukraak 
vergunningvrij allerlei ongewenste ontwikkelingen kunnen worden geïnitieerd. 

1  Zie onder meer ABRvS 10 juli 2013, zaaknr. 201209655 en ABRvS 13 april 2016, zaaknr. 201503054. 
2  http://users.qlictonline.nliamgschmidt_20vp/de-schoolionze-school/geschiedenis.html, geraadpleegd 11 juni 2018. 

3 



IV 	Beperking gebruiksmogelijkheden 

15. In aanvulling op het vorengaande, stellen  zich op het standpunt dat het wel-
licht dienstig kan zijn het gebruik van het perceel te beperken. Meer specifiek wijzen 

. erop dat het ontwerpbestemmingsplan de volgende gebruiksvormen binnen de be-
stemming "Maatschappelijk-2" kent: 

• overheidsvoorzieningen; 

• sociale voorzieningen; 

• culturele voorzieningen; 

• medische voorzieningen; 

• onderwijsvoorzieningen; 

• niet-commerciële sportvoorzieningen; 

• religieuze voorzieningen; 

• vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening, waaronder kinderop-
vangvoorzieningen met inbegrip van bijbehorende ondergeschikte horeca; 

16. Het is de vraag of elk van deze genoemde gebruiksvormen wel past binnen de directe omge-
ving, mede gelet op het feit dat de School al sinds 1910 in gebruik is als school. Functies 
waarbij niet alleen overdag, maar in de avond ook nog grote groepen mensen op het perceel 
en in het gebouw aanwezig zijn (bijvoorbeeld een buurthuis of een cultureel centrum), passen 
niet goed in de omgeving, zowel waar het aankomt op bijvoorbeeld parkeren, maar ook waar 
het betreft vormen van hinder of zelfs overlast. 

17.  verzoeken uw Raad daarom om ook te overwegen in hoeverre het wenselijk 
is op het perceel van de School een nadere aanduiding te leggen die het gebruik beperkt tot 
school of een anderssoortige maatbestemming die bepaalde mogelijk tot overlast leidende 
maatschappelijke bestemmingen uitsluit. 

V 	Conclusie 

18. Gelet op het vorengaande, stellen vast dat het ontwerpbestemmingsplan niet in 
alle opzichten getuigt van een goede ruimtelijke ordening, althans onvoldoende voorziet in 
een regeling die ongewenste ontwikkelingen op het perceel van de School kan tegenhouden. 
Meer specifiek gaat het om een aantal zaken: 

• het ontbreken van een functieaanduiding die de instandhouding van bestaande waarden 
op het perceel van de School mogelijk maakt; 

• het ontbreken van een beperking van gebruiksvormen die weliswaar binnen de bestem-
ming "Maatschappelijk-2" passen, maar niet noodzakelijkerwijs passend zijn voor het 
perceel van de School, gelet op de directe omgeving. 

4 



M.P. 
Advocaat 

19.  verzoeken uw Raad het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, in die zin 
dat: 

• op het perceel van de School een nadere aanduiding wordt opgenomen die de instand-
houding van de bestaande waarden van het perceel bevordert en aldus ongewenste ont-
wikkelingen kan tegenhouden; 

• op het perceel van de School een maatbestemming wordt opgenomen die potentieel 
overlastgevende functies die binnen de maatschappelijke bestemming vallen, verbiedt. 

Hoogachtend, 

5 
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https://www.kyk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BU...  

Inzien uittreksel - Vereniging van 
Eigenaars Pieter Langendijkstraat 34 
tot en met 42 en 46 te Amsterdam 
(34360350) 
Kamer van Koophandel, 12 juni 2018 - 12:11 

KvK-nummer 34360350 

De onderneming / organisatie wil niet dat haar 
adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde 
postreclame en verkoop aan de deur. 

Rechtspersoon  
RS  IN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 

Statutaire zetel 
Bezoekadres 
Postadres 
Telefoonnummer 
Internetadres  
E-mail  adres 
Datum akte van oprichting 
Activiteiten 

Bestuurders 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid  

821327872 
Vereniging van Eigenaars 
Vereniging van Eigenaars Pieter Langendijkstraat 34 tot en met 
42 en 46 te Amsterdam 
Amsterdam 
Pieter Langendijkstraat 36 3, 1054ZB Amsterdam 
Postbus 5090, 1410AB Naarden 
0886396645 
www.newomij.nl/vve-beheer  
info@newomij.n1 
27-07-2006 
SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging 
Belangenbehartiging 

Bakker, Claartje Anne Rijckholt 
16-06-1980, Leidschendam 
Pieter Langendijkstraat 36 H, 1054ZB Amsterdam 
25-06-2014 (datum registratie: 21-08-2014) 
Voorzitter 
Alleen/zelfstandig bevoegd met beperkingen (zie opgaaf) 

van den Burg, Marcel Teunis Clement 
07-08-1958, 's-Gravenhage 
Pieter Langendijkstraat 46 3, 1054ZC Amsterdam 
25-06-2014 (datum registratie: 21-08-2014) 
Bouwkundige 
Alleen/zelfstandig bevoegd met beperkingen (zie opgaaf) 

van Wissen, Michiel Bastiaan Floris 
05-06-1983, Gouda 
Pieter Langendijkstraat 36 3, 1054ZB Amsterdam 
25-06-2014 (datum registratie: 21-08-2014) 
Secretaris 
Alleen/zelfstandig bevoegd met beperkingen (zie opgaaf) 

Gevolmachtigde 

1 van 2 	 12-6-2018 12:11 



https://www.kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BU...  

Naam 	 Newomij VvE Beheer B.V. 
Bezoekadres 	 Koningin Wilhelminalaan 31, 1411EL Naarden 
Ingeschreven onder KvK- 	61402990  
nummer 
Datum in functie 	 07-03-2017 (datum registratie: 11-04-2017) 
Titel 	 Beheerder 
Inhoud volmacht 	 Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister. 

Gegevens zijn vervaardigd op 12-06-2018 om 12.11 uur. 

2 van 2 	 12-6-2018 12:11 
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I kadaster- 

k 
BETREFT 

Amsterdam T 5718 A5 

  

   

UW REFERENTIE 

2018012/MBR 

  

   

11-06-2018 - 10:51 
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

08-06-2018 

 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11007400131 
VOLLEDIG BIJGEWERKT TIM 

01-06-2018 

 

 

    

 

BL 

1 van 1 

  

    

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 5718  A5 
Kadastrale objectidentificatie : 011570571810005 

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit' 

Locatie Wilhelminastraat 167 H 

1054  WD  Amsterdam 
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Omschrijving Wonen (appartement) 

Vereniging van eigenaren VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET FLATGEBOUW WILHELMINASTRAAT 165 

Ontstaan uit Amsterdam T 3446  

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 

1 

Afkomstig uit stuk 

Naam gerechtigde 

Adres 

Geboren 

Burgerlijke staat  

Eigendom (recht van) 

Hyp4 69498/61  

 

 

 

 
 ontleend aan de Basisregistratie Personen 

(ten tijde van verkrijging) 

Ingeschreven op 28-11-2016 

te  

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 

zich her recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwel. 
Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Ithtnif ontaciLentw. 



I kadaster- 

k 
BElf I 

Amsterdam T 5717 A7 

  

2018012/MBR 

  

11-06-2018 - 10:50 
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

08-06-2018 
BLAD 

1 van 1 

 

PRODUCTICORDERNDOr,IER 

S11007399932 

  

I

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

01-06-2018 

 

   

    

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 5717 A7 
Kadastrale objectidentificatie : 011570571710007 

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit' 

Locatie Wilhelminastraat 167 H 
1054  WD  Amsterdam 
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Omschrijving Wonen (appartement) 

Koopsom € 235.000 	 Koopjaar 2012 

Vereniging van eigenaren VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET FLATGEBOUW WILHELMINASTRAAT 167 

Ontstaan uit Amsterdam T 3445 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 

1 Eigendom (recht van) 

Afkomstig uit stuk Hyp4 61321/175 
	

Ingeschreven op 03-04-2012 

Naam gerechtigde  

 
 

Geboren  
	

te  
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen 

Burgerlijke staat ten tijde van verkrijging) 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het  KlantLenlacteenter,  



kadaster/ 

k 

 

Amsterdam T 5717 A8 
UW REFEFI 

2018012/MBR 

  

   

    

 

GELEVERD 

11-06-2018 - 10:51 

 

PF 	UC1-11',,RP'Pr)/MMER 

S11007400203 

    

    

 

VOLLEDIG GESIGNALEERD TIM 

08-06-2018 
BLAD 

1 van 1 

 

VOLLEDIG BIJGEWERKT 

01-06-2018 

    

    

     

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 5717 A8  
Kadastrale objectidentificatie : 011570571710008 

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit' 

Locatie 

Omschrijving 

Koopsom 
Vereniging van eigenaren 

Ontstaan uit 

Wilhelminastraat 167 H 
1054  WD  Amsterdam 
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Wonen (appartement) 
€ 206.000 
	

Koopjaar 2015 

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET FLATGEBOUW WILHELMINASTRAAT 167 
Amsterdam T 3445  

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening \M<PB. 

RECHTEN 

1 
Afkomstig uit stuk 
Naam gerechtigde 

Adres 

Eigendom (recht van) 
Hyp4 66913/102 	 Ingeschreven op 29-09-2015 

  

  

 
 

 

    

        

Geboren  
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen 

te  

    

Burgerlijke staat  (ten tijde van verkrijging) 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klaracuntactcenter. 



Uittreksel Kadastrale Kaart 
	

Uw referentie: 2018012/MBR 

Om 5m 
	

25m  

Deze kaart is n oordgeri cht 
12345 Perceelnummer 

2!›  Huisnummer 
Vastgestelde kadastrale grens 
Voorlopige kadastrale grens 

 	Administratieve kadastralegrens 
Bebouwing 

 	Overige topografie 
Vooraan eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 11 juni 2018 
De bewaarder van het kadaster en de open bare registers 

Schaal 1:500  

Kadastrale gemeente 	AMSTERDAM T 
Sectie 
Perceel 	 3445 

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbarematen worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 



GJ-Legal  

PRODUCTIE 3 



kadaster/ 

‘, 

 

I BETREFT 

Amsterdam T 5725 Al 

 

 

UW  REFER,  

2018012/M BR 
GETF,,Er/i- 

12-06-2018 - 12:06  
DIG  GESIGNALEERD T/M 

11-06-2018 

 

  

 

ppn,,i TiFoRD,PNUMMER 

S11007485726 
VOLLEDIG BIJGEWERKT TIM 

04-06-2018 

 

 

    

  

BLAD 

1 van 1 

 

    

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 5725 Al  
Kadastrale objectidentificatie : 011570572510001 

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan  ale  

Locatie Wlhelminastraat 169 H 
1054  WD  Amsterdam 
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Omschrijving Wonen (appartement) 
Koopsom € 58.991 

Oorspronkelijke koopsom in guldens 

    

Koopjaar 1993 

   

Vereniging van eigenaren VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET FLATGEBOUW VVILHELMINASTRAAT 169 
Ontstaan uit Amsterdam T 3444 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 

  

1 Eigendom (recht van) 
Afkomstig uit stuk Hyp4 11714/23 Amsterdam  
Naam gerechtigde meil  

Adres  
 

Geboren  
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen 

        

  

Ingeschreven op 01-10-1993 

    

          

          

   

te  

    

  

Burgerlijke staat Zie akte 

          

              

De Dienst voor het kadaster  on  de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter. 



05-01-2007  Ingeschreven op 

I kadaster- 

k 

 

BETREFT 

Amsterdam T 5725 A6 

  

    

 

2018012/MBR 

  

    

 

12-06-2018 - 12:06 
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

11-06-2018 

 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11007485589 
VOLLEDIG 606E WERK 

04-06-2018 

  

  

     

1 van 1 

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 5725 A6  
Kadastrale objectidentificatie : 011570572510006 

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit' 

Locatie Wilhelminastraat 169 1 

1054  WD  Amsterdam 
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Omschrijving Wonen (appartement) 

Vereniging van eigenaren VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET FLATGEBOUW WILHELMINASTRAAT 169 

Ontstaan uit Amsterdam T 3444  

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 

1 Eigendom (recht van) 

Afkomstig uit stuk Hyp4 51424/108  

Naam gerechtigde  D  

Adres  

 

Geboren   te  
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen 

Burgerlijke staat (ten tijde van verkrijging) 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het KlanIconlac(center. 



kadasteI

'  HE I 

lAmsterdam T 5725 A7  

  

UW REFEREr ! 

2018012/MBR 

  

   

GELEVERD OP 

12-06-2018 - 12:06 
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

11-06-2018 

1 van 2  

 

PROM ICTIEORDERNummER 

S11007485603  

  

  

 

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

04-06-2018 

   

   

    

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 5725 A7  
Kadastrale objectidentificatie : 011570572510007 

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit' 

Locatie Wilhelminastraat 169 2 
1054  WD  Amsterdam 
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Omschrijving Wonen (appartement) 

Vereniging van eigenaren VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET FLATGEBOUW WILHELMINASTRAAT 169 

Ontstaan uit Amsterdam T 3444  

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 

1 

Aandeel 

Afkomstig uit stuk 

Naam gerechtigde     
Adres  

 

Geboren  
	

te  
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen 

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging) 

1 Eigendom (recht van) 
Aandeel 1/2 

Afkomstig uit stuk  Hyp4 51424/108 

   

Ingeschreven op 05-01-2007  

         

Naam gerechtigde   

 

Adres  

 

Geboren  
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen 

 

te  

Eigendom (recht van) 
1/2 

Hyp4 51424/108  Ingeschreven op 05-01-2007 

  



rkadaster 

k  
BETREFT 

 

Amsterdam T 5725 A7 

1 
 UW REFERENTIE 

2018012/MBR 

 

 

GELEVERD OP 

12-06-2018 - 12:06 
ppnni.teTIEORDERMIMMER 

S11007485603  

  

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

11-06-2018  
VOLLEDIG 	IERICT T/M 

04-06-2018 

   

   

BLAD 

2 van 2 

Burgerlijke staat  (ten tijde van verkrijging) 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter. 



kadaster/ 

k 
lAmsterdam T 5725 A9 

 

2018012/MBR 
GELEVERD ' 

12-06-2018 - 12:06 
VOLLEDIG GESIGNALEERD TIM 

11-06-2018 

 

 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11007485581 

VOLLEDIG BIJGEWERKT  Till  

04-06-2018 

   

1 van 2 

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 5725 A9  
Kadastrale objectidentificatie : 011570572510009 

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit' 

Locatie VVilhelminastraat 169 H 

1054  WD  Amsterdam 
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Omschrijving Berging - Stalling (garage-schuur) 

Vereniging van eigenaren VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET FLATGEBOUW WILHELMINASTRAAT 169 

Ontstaan uit Amsterdam T 3444  

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB, 

RECHTEN 

Eigendom (recht van) 

1/2 

Hyp4 51424/108  

 

 

 

 
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen 

 (ten tijde van verkrijging) 

Eigendom (recht van) 

1/2 

Hvp4 51424/108  

 

 

 

 
	

te  
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen 

1 

Aandeel 

Afkomstig uit stuk 

Naam gerechtigde 

Adres 

Geboren 

Burgerlijke staat 

1 

Aandeel 

Afkomstig uit stuk 

Naam gerechtigde 

Adres 

Geboren 

Ingeschreven op 05-01-2007 

te  

Ingeschreven op 05-01-2007 



kadaster/ 

k 

 

BETREFT 

Amsterdam T 5725 A9 

UW REFEREN I IE 
2018012/MBR 

 

  

  

  

1 

 PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11007485581 
'OLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

04-06-2018 

 

GELEVERD OP 
12-06-2018 - 12:06 

  

 

VOLLEI  : 
11-06-2018 
IV AD 
2 van 2 

   

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging) 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter. 



GJ-Legal  

PRODUCTIE 4 



kadaster/ 

k 

 

BETREFT 

Amsterdam T 6072 

 

   

 

2018012/MBR 
GE, [ 
11-06-2018 - 10:55  

 

  

 

PRODUCTIE0RDERIMMMER 

S11007400808 

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

01-06-2018 

  

 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

08-06-2018 
BLAD 

1 van 2 

   

   

    

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduiding Amsterdam T 6072  
Kadastrale objectidentificatie : 011570607270000 

Locaties Pieter Langendijkstraat 44 

1054 ZB Amsterdam 
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Pieter Langendijkstraat 44 HL 

1054 ZB Amsterdam 
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Grootte 1.790 m2  

Grens en grootte Vastgesteld 

Coördinaten 119123 - 485959 

Omschrijving Onderwijs 

Erf-Tuin 

Ontstaan uit Amsterdam T 3832  

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster. 

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB. 

RECHTEN 

1 Eigendom belast met Opstal (1.1), Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte 

van perceel (1.2) en Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (1.3) 

Soort recht Eigendom (recht van) 

	

Afkomstig uit stukken  Hyp4 52795/132 	 Ingeschreven op 01-08-2007 

	

Hyp4 72251/174 	 Ingeschreven op 22-12-2017 

Naam gerechtigde AMSTERDAM-WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR  

ONDERWIJS  

Adres Baarsjesweg 224 

1058 AA AMSTERDAM 

Statutaire zetel AMSTERDAM 

KvK-nummer 34275107 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 



kadaster 

I' 

 

BETREFT 

Amsterdam T 6072 

 

2018012/MBR 

11-06-2018 - 10:55 

1 

 VOLLEDIG GESIGNALEERD TIM 

08-06-2018 
B1,, , 

2 van 2  

 

PROM  ICTIEORDERHUMMER 

S11007400808 
VOLLEDIG BIJGEWERKT TIM 

01-06-2018 

  

1.1 Opstal (recht van) 
Afkomstig uit stukken  Hyp4 72251/174  

Hyp4 59796/107  
Hyp4 60750/32  

Naam gerechtigde International  Solar Projects  I B.V. 
Adres Graafsebaan 135 

5248 NL ROSMALEN 

Statutaire zetel ROTTERDAM 

Ingeschreven op 22-12-2017 

Ingeschreven op 06-04-2011 

Ingeschreven op 17-11-2011 

KvK-nummer  52746704  (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

1.2 

Afkomstig uit stuk 

Bijzonderheden 

Naam gerechtigde 

Adres 

Statutaire zetel 

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel 
Hyp4 59796/107 	 Ingeschreven op 06-04-2011 

TOT HET HEBBEN HOUDEN EN ONDERHOUDEN VAN ZONNEPANELEN EN  

DIVER  SE LEIDINGEN  ETC.  RB. 

Groene Energie Administatie B.V.  
Kruisplein 15 
3014 DB ROTTERDAM 

ROTTERDAM 

1.3 

Afkomstig uit stuk 

Naam gerechtigde 

Adres 

Statutaire zetel 

KvK-nummer 

 

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel 
Hyp4 72251/174 	 Ingeschreven op 22-12-2017 

         

 

International Solar Projects I B.V. 

   

         

Graafsebaan 135 
5248 NL ROSMALEN 

ROTTERDAM 

52746704 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister 

 

          

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

Heeft u nog Vragen? Neem contact op met het Klw14 	 er. 



Uittreksel Kadastrale Kaart 
	 Uw referentie: 2018012/MBR 

Om 	5m 
	 25 m  

Deze kaart is noordgericht 
12345 Perceelnummer 

2F,  Huisnummer 
Vastgestelde kadastralegrens 
Voorlopigekadastralegrens 
Administratieve kadastrale grens 
Bebouwing 

 	Overige topografie 
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn,  Muni  2018 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Schaal 1:500  

Kadastrale gemeente 	AMSTERDAM T 
Sectie 
Perceel 	 6072 

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbarematen worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registersbehoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 
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NL 	3SHFQB700000197 	Postbus 2758 

1000CT AMSTERDAM 
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AIM  ADVOCATEN  

Per aangetekende post en  e-mail:  m.zwaagman@amsterdam.n1  
Gemeenteraad van Amsterdam 
p/a Directeur Ruimte & Duurzaamheid, t.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 	 Gemeente 
1000  CT  Amsterdam 	 .:se Amsterdam 

1 3 JUNI 2018 

Ontvangen 
Datum 	 12 juni 2018 
Onze referentie 	D399 
Uw referentie 
Afzender 	dhr. mr. Aike Kamphuis, advocaat  
E-mail 	 a.kamphuis@ainn-advocaten.n1 
Telefoon 	 +31(0)20-5206589 / +31(0)6-43579809 
Fax 	 +31(0)84-8744704 

Betreft 	 Zienswijze ontwerpbestennmingsplan "Oud West 2018" 

Geachte Raad, 

Cliënte, Kroonenberg Groep B.V. en Montecorona  Properties  B.V. (hierna gezamenlijk: 
Kroonenberg), kiezen in deze zaak woonplaats op het kantooradres van  AIM  Advocaten B.V. 
te Amsterdam aan de Sarphatistraat 370 (1018 GW), van welk kantoor ondergetekende in 
deze zaak als advocaat/gemachtigde optreedt. 

Namens Kroonenberg worden met deze brief zienswijzen ingediend tegen het 
ontwerpbestemmingsplan "Oud West 2018", zoals dat tot en met 13 juni 2018 ter inzage ligt. 
Een kopie van de (gerectificeerde) bekendmaking van de terinzagelegging in de Staatscourant 
is aangehecht als bijlage 1. 

1 	PALAMEDESSTRAAT 6 
1.1 	Kroonenberg is eigenaar en verhuurder van de Palamedesstraat 6, zoals zichtbaar op 

onderstaande kadastrale kaart met nummer 5899. 

Sarphatistraat 370 I 1018 GW Amsterdam I www.aim-advocaten.n1 I KvK 62926209 I BTW NL855017673801 

Op alle dienstverlening door of namens  AIM  Advocaten B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij het 
handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 62926209. Deze algemene voorwaarden, die zijn in te zien op 
www.aim-advocaten.n1 en op verzoek zullen worden toegezonden, bevatten onder meer een beperkte aansprakelijkheid. 
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Afbeelding 1. Kadastrale kaart met het perceel van Kroonenberg. 

1.2 In het ontwerpbestemmingsplan heeft het kadastrale perceel drie afzonderlijke 
bestemmingen, te weten "Gemengd-1", Gemengd-2" en "Tuin". Het kadastrale perceel 
wordt door Kroonenberg verhuurd aan Witman Kleipool B.V., die de bebouwing aan de 
Palamedesstraat 6 in gebruik heeft als kantoorruimte en fotostudio t.b.v 
fotografenagentschap. 

1.3 In de inspraakreactie namens Kroonenberg op het voorontwerp bestemmingsplan, is 
verzocht om het volledige perceel aan de Palamedesstraat 6 zoals in gebruik bij Witman 
Kleipool B.V. te bestemmen als "Gemengd-2", zodat het huidige gebruik is toegelaten. 
In de nota van beantwoording participatiereacties is in reactie op dit verzoek het 
volgende opgenomen: "Conform de bestaande rechten krijgt het perceel de bestemming 
Gemengd-2". 

1.4 Kroonenberg constateert dat deze reactie in het ontwerpbestemmingsplan niet volledig 
is verwerkt. Weliswaar is de bebouwing gelegen direct aan de Palamedesstraat in het 
ontwerpbestemmingsplan nu bestemd als "Gemengd-2" (in rood op afbeelding 2 
hieronder), maar de achtergelegen bebouwing is daarentegen nog steeds - en ten 
onrechte - bestemd als "Tuin" (in groen op afbeelding 2). 

2/5 
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1J Oud West 2018  di 
panstatus 	ontwerp 2018-05-03 
Idenfifit-atie 	:111.1MR0.0363.E15038P5TO-OWOI 
type plan 	: bestemmingsplan 
naam everheid : gemeente Amsterdam 
dndergrond 	: basisregistratie grootschabge topografie_ (BOT) (2017-07-01) 
IMRO-versie 	TP41/.02012 

 

(  Zoom naar het hele plan  -) 

 

3  rtaitmforrnatie locati ,5 

(11,  Enkeibestemmino Gemengd - 2 
Bestemd voor: gemengd  

GIP  Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 1 
Bestemd voor ti§KL_Ie 

Gebiedsaancluidum milieuzone - grondwaterbe-schermingsgebied 
Artikelnummer: 27.1 
Gebedsaanduiding groep: milieuzene  
pt  NLIMR0,0363 NLIMRO.PT.s780  

Afbeelding 2. Deel verbeelding bij ontwerpplan, met in rood de enkelbestemming "Gemengd-2" en 

in groen de enkelbestemming "Tuin". 

1.5 Het bestemmen van een deel van de bestaande bebouwing op het perceel van 
Kroonenberg als "Tuin" is in strijd met het in de plantoelichting bij het ontwerpplan 
beschreven uitgangspunt dat daar waar bebouwing aanwezig is, deze bebouwing 
dezelfde bestemming krijgt als de hoofdbebouwing. Zie paragraaf 6.3.2 van de 
plantoelichting, waar het volgende is opgenomen:1  

"Daar waar de tuinen op grond van de aanduiding 'Bebouwing op tuinen en erven' 
uit het voorgaande bestemmingsplan zijn bebouwd, is deze bebouwing bil de 
bestemming van de aangrenzende hoofdbebouwing getrokken en bestemd als 
(bijvoorbeeld) "Gemengd-1" of "Gemengd-2" of "Wonen". De bestaande (legale) 
hoogte van de gebouwen is daarbij uitgangspunt. Daarmee worden de bestaande 
planologische rechten gerespecteerd." 

2 	OVERTOOM 557 
2.1 Kroonenberg is eigenaar van Overtoom 557. Kroonenberg verhuurt deze ruimte aan 

David Lloyd, die ter plaatse op de eerste verdieping en (een deel van) de begane grond 
een sportclub exploiteert. Het grootste gedeelte van de sportclub van David Lloyd heeft 
in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming "Gemengd-1" en de 
functieaanduidingen "sportschool" en "specifieke vorm van gemengd-3" gekregen, zoals 
ook blijkt uit onderstaande afbeelding. Ter plaatse is op grond van het ontwerpplan in 
de eerste en de tweede bouwlaag, de kelder en het souterrain een sportschool/fitness 
toegestaan.2  

Voor zover het perceel van Kroonenberg in het vigerende bestemmingsplan "Oud-West" de bestemming 
"Tuinen en Ervan (T)" heeft, heeft het perceel daarbij de aanduiding "bebouwing op Tuinen en Ervan", waarover 
in het weergegeven citaat wordt gesproken. 
2  Art. 4.1, onder n en o planregels ontwerpbestemmingsplan. 

3/5 
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".'eat  2018  at ,  viva 	ontwerp 2010-05-03 4,  
,,nhficatie 	NUSIR0.0363.E1503B 	-OW01 

:..pe plan 	bestemmIngsplan 
naam overheid : gemeente Amsterdam 
ordergrond 	bassregistrahe grootschalige topografie (BGT) 12017-07-01 
thIRO-verste 	1M002012 

( Zoom naar het hele plan j 

',tadwiermatie 1.dt-re 

Errkelbestemmong Gemengd - 1 
Bestemd  ac-or: grasagg 

Dubbefbestemining Waarde - Archeologie  2 
Bestemd voor:  Ample  

• Func-tieaandadding parkeergarage 

eq. Functie_aanduiding specifieke vorm van gemengd - 3 

• Functleaandulding sporlschool 

▪ Gebiedsaanduiding milleuzone - grond,  afar  b+s,Im, ingsgetii,d 
Art.lrelnummer: 27.1 
Gehedsaanduidho groep: rndsuzone 
Pt  NLIMil0.0363 NLISI00.PT.s780  

Afbeelding 3. Deel 
 verbeelding bij ontwerpplan, met in rood de enkelbestemming "Gemengd-1" en 

de functieaanduidingen "sportschool" en "specifieke vorm van gemengd-3". 

2.2 De sportclub van David Lloyd loopt aan de achterzijde van het gebouw - aan de kant 
van de Zocherstraat - zowel op de begane grond als op een deel van de eerste 
verdieping door tot buiten het bestemmingsvlak "Gemengd-1". Dit blijkt ook uit de als 
bijlage 2 aangehechte bouwtekeningen behorende bij de op 26 augustus 2002 
verleende bouwvergunning met kenmerk W&T D04/02/1620 voor het realiseren van de 
healthclub van David Lloyd. 

2.3 Voor zover de bestaande sportclub van David Lloyd buiten het bestemmingsvlak van 
"Gemengd-1" valt, is het bestaande - legale - gebruik op de begane grond en eerste 
verdieping ten onrechte niet positief bestemd in het ontwerpbestemnningsplan. 
Kroonenberg verzoekt het nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp 
daarom gewijzigd vast te stellen en de bestaande, legale sportclub alsnog volledig 
positief te bestemmen. 

2.4 De gevraagde aanpassing voor het volledig positief bestemmen van David Lloyd mag er 
niet toe leiden dat de planregeling in het ontwerpbestennnningsplan voor het perceel 
Zocherstraat 42-I nadelig wordt gewijzigd. Voor dit perceel Zocherstraat 42-I is de 
planregeling naar tevredenheid van Kroonenberg aangepast naar aanleiding van een 
namens haar ingediende inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan. 

4/5 
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3 CONCLUSIE 
3.1 Gelet op het vorenstaande, verzoekt Kroonenberg om rekening te houden met 

onderhavige zienswijze en het nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het 
ontwerpbestemnningsplan als volgt gewijzigd vast te stellen: 
• Door aan de volledige bebouwing op haar perceel aan de Palannedesstraat 6 de 

bestemming "Gemengd-2" toe te kennen (in plaats van de bestemming "Tuin"), 
zodat de bestaande bebouwing en het bestaande gebruik positief worden bestemd 

• Door de bestaande, legale sportclub van David Lloyd aan de Overtoom 557 volledig 
positief te bestemmen 

Met vriendelijke groet,
,7

_,----' 

Bijlagen: 
- Gerectificeerde bekendmaking van de terinzagelegging in de Staatscourant 
- Bouwtekeningen begane grond en eerste verdieping bij bouwvergunning d.d. 26 augustus 

2002 (W&T D04/02/1620) 
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BIJLAGE 1 



 

TAATSCOURANT 
Nr. 26341 

7 mei 

2018 

 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

Ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018, gemeente Amsterdam, rectificatie 
postbusnummer 

X Gemeente 
X Amsterdam 

  

Op 2 mei 2018 is kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018. Abusievelijk is een verkeerd postbusnumnrier vermeld voor het  near  voren brengen van zienswijzen. 

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeen-
teraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000  CT,  
Amsterdam, t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

De terinzagetermijn blijft onveranderd: het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de 
daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken 
tot en met woensdag 13 juni 2018 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. 

Amsterdam, 7 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.I? van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen  

waarnemend burgemeester 

Staatscourant 2018 nr. 26341 	1 mei 2018 
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Gemeenteraad van Amsterdam 

P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam, 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Gemeente 
X Amsterdam 

X 	1 5 JUNI 2018 

Ontvangen 

Amsterdam, 12 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Mijn zienswijze bestaat uit een een aantal 

onderdelen. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel op van Lennepkade 410 niet toestaan 

De bestemming van het pand  (jacob van lepnepkade 410) verandert volgens het 

ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018. 

De huidige bestemming is Woongebied I (artikel 5) met de nader aanduiding b(bedrijven uit de milieucategorieën I en  

II  van de Staat van Inrichtingen en p(inpandige parkeervoorzieningen). 

De bestemming volgens het ontwerpbestemmingsp[an Oud-West 2018 is Gemengd-4. 

Grootse verschil t.o.v. de huidige bestemming is'dat daarin ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel 

mogelijk is. 

Ondergeschikte horeca en detailhandel kan ernstige overlast geven. 

Dat heb ik ondervonden toen op de begane grond van het pand  een cateringbedrijf annex kookstudio 

annex huiskamerrestaurant was gevestigd(strijdig met het bestemmingsplan) 

De overlast van ondergeschikte horeca kan vergelijkbaar zijn met die van zelfstandige horeca: geluid en stankoverlast 

van gasten, afzuiginstallaties, rokers op straat, recht onder mijn balkons. Overlast zowel aan de voorgevel als aan de 

achtergevel 

Deze overlast zal mijn woongenot aanzienlijk aantasten. Het is een rustige woonbuurt, dat wil ik graag zo houden. Ik 

verzoek u dan ook geen ondergeschikte horeca of detailhandel toe te staan op Jacob van Lennepkade 410. 

2. Ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel in heel Oud-West beperken. 

In elke variant van bestemming Gemengd is ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel mogelijk. 

Volgens het horecabeleid van het stadsdeel moet horeca en detailhandel geconcentreerd zijn in de winkelstraten, op 

pleinen, en op hoeken van woonblokken. 
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In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 staat over horeca op blz 29: De relatief hoge 

concentratie horeca gecombineerd met de relatief hoge kwaliteit van het aanbod hebben ertoe geleid dat het horeca 

aanbod van Oud-West een zelfstandige aantrekkingskracht uitoefent op bezoekers dat los is gaan staan van de 

aantrekkingskracht die het winkelaanbod heeft op bezoekers. Het gevolg hiervan is echter dat de kwaliteit van het 

woon- en leefklimaat steeds meer onder druk staat hierdoor. In dit bestemmingsplan is er daarom bewust voor 

gekozen om niet meer zelfstandige horecavestigin gen toe te staan dan reeds vergund is. 

Dus geen toename van zelfstandige horeca, dat is mooi. 

Maar wel wordt op heel veel plekken ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel mogelijk volgens het 

ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018. Daar waar het nu niet is toegestaan. Ook al is deze ondergeschikt, de 

overlast kan vergelijkbaar zijn. lk verzoek u dan ook de mogelijkheden voor ondergeschikte horeca en ondergeschikte 

detailhandel zeer te beperken. De toelichting schrijft zelf al over een ruim en goed horeca aanbod, waarom dan toch 

meer horeca toestaan op veel plekken in woonstraten? Met alle gevolgen van dien. 

3. Normen luchtkwaliteit 

Ik verzoek u op te nemen dat moet worden voldaan aan de normen luchtkwaliteit, op zijn minst de regels die de VNG 

hanteert. 

4. Klimaatbestendigheid 

lk verzoek u klimaatbestendigheidsvoorschriften op te nemen in het bestemmingsplan 

5. Kelders 

lk verzoek u geen kelderbouw toe te staan in wateraandachtsgebieden ivm de grondwaterhuishouding. 

Op basis van de bovenstaande punten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 

2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, 

namelijk door bovengenoemde punten te verwerken. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend
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Naam: 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van portier doo 

Op 	/ 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

dewerker postkamer) 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontv

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Afgeleverd op 	 /20 	 om 	 uur 

Bestemd voor: 

Handtekening: 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 14935 



florent 
Gustav Mahlerlaan 1236 
1081 LA Amsterdam 
P.O. Box 75181 
1070 AD Amsterdam 
The Netherlands  

T +31 (0)20 30 35 900 
F +31 (0)20 30 35 999 
www.florent.n1 
BTW NL821257328801 
KVK 34358375 

De gemeenteraad van Amsterdam 
Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
De heer drs. M. Zwaagman 
Postbus 2578 
1000  CT  AMSTERDAM 

Gemeente 
Arv:terdam  

12 	202 

Ontvangen 

Deze brief is tevens per aangetekende post verzonden 

Datum: 

Ons kenmerk: 

Uw kenmerk: 

Inzake: 

5 juni 2018 
	

Behandeld door:  

20180136 
	

E-mail:  

NUMR0.0363.E1503BPSTD-OW01 
	

Telefoon: 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018  

T.Q. de Booys, advocaat 

tim.debooys@florent.n1 

020 30 52 830  

Geachte leden van de raad, geachte heer Zwaagman, 

Stichting Thaliahuis' heeft mij verzocht om als haar gemachtigde de volgende zienswijze in te dienen 
over het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. Het ontwerp is op 3 mei 2018 ter inzage gelegd. 
Deze zienswijze is daarom tijdig. 

Stichting Thaliahuis is sinds 22 november 1983 eigenaar van het gebouw aan de Vondelstraat 130 in 
Amsterdam (hierna: het `gebouw'). Het gebouw functioneert sindsdien als het dispuutshuis van Vrij Dis-
puutgezelschap T.H.A.L.I.A., opgericht in Amsterdam op 18 oktober 1913. Het dispuut is verbonden aan 
het Amsterdamsch Studenten Corps/Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV). 
Stichting Thaliahuis stelt zich op grond van haar statuten tot doel om huisvesting te verzorgen van leden 
van het dispuut (door middel van het dispuutshuis). Het gebouw biedt ruimte aan 10 dispuutsleden. 

Het gebruik van het gebouw voor de huisvesting van tien dispuutsleden in één woning is in overeen-
stemming met het geldende bestemmingsplan Oud West. Voor zover vereist heeft Stichting Thaliahuis 
op 16 april jl. een omzettingsvergunning ingediend voor de huisvestiging van tien leden in het gebouw. 
Stichting Thaliahuis is overigens van mening dat het gebruik als dispuutshuis destijds geldig is aangevan-
gen.2  Bij het indienen van deze zienswijze is er nog geen beslissing op de aanvraag genomen. 

Op grond van het ontwerpbestemmingsplan zijn de gronden van het gebouw aangewezen voor 'Wo-
nen zonder nadere aanduiding. De gronden zijn daarmee bestemd voor 'woningen', die in de regels 
zijn gedefinieerd als:3  

Stichting Thaliahuis is een stichting met statutaire zetel in Amsterdam en met kantooradres Burgemeester de Man-
laan 21 in (4837BN) Breda. Zij is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41202865. 

2 	Uit de uitspraken van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 16 oktober 1980 (gepubliceerd in AB 
1981, 345) en van 14 mei 1985 (gepubliceerd in AB 1986, 103) is op te maken dat de huisvesting van een woon-
en leefgemeenschap destijds werd aangemerkt als de bewoning van een zelfstandige woonruimte als bedoeld 
in het toen geldende artikel 56 van de Woningwet en artikel 1 van de Woonruimtewet 1947. 

3 	Voor de volledigheid wijs ik erop dat zowel de definitiebepaling in artikel 1.81 als de bestemmingsbepaling in arit-
kel 19.1 tot uitdrukking brengen dat onder woning tevens wordt verstaan 'ruimten ten behoeve van praktijk- of 

Op al onze opdrachten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Florent B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden bepalen dat onze aansprakelijkheid beperkt is, dat Nederlands 
recht van toepassing is en dat de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd is. Onze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.florent.n1 en worden op verzoek toegezonden. 

All  assignments accepted by  us and all  our  services are subject to  our standard terms, available  at www.florent.ni.  Our standard terms stipulate that our liability  is  limited, that Dutch law applies  and  that 
the court  of Amsterdam,  The Netherlands has exclusive jurisdiction.  
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een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één huishouden, behoudens bijzondere woon-
vormen waar deze ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd, 
inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis/bedrijf aan huis. 

Naar het oordeel van Stichting Thaliahuis is de definitiebepaling onvoldoende duidelijk. Hierdoor is het 
onduidelijk of het huidige (legale) gebruik wordt wegbestemd. Niet alleen zijn 'bijzondere woonvormen' 
niet gedefinieerd, ook is het onduidelijk wanneer er volgens de definitie sprake is van woonvormen die 
ten tijde van de inwerkingtreding 'rechtmatig zijn gerealiseerd'. Op dit laatste punt zijn twee lezingen 
mogelijk: 

1. Onder 'rechtmatig' wordt tevens verstaan dat daarmee is vereist dat de bijzondere woonvorm 
op grond van de Huisvestingswet en de daarop gebaseerde regelgeving is toegestaan. Voor zo-
ver dit het geval is, is deze voorwaarde niet ruimtelijk relevant. De afweging in het kader van de 
ruimtelijke ordening is immers aan andere dan die plaatsvindt op grond van de Huisvestingswet 
en -verordening (zie ABRS 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1644). Om deze reden kan het verlenen 
van een omzettingsvergunning niet als voorwaarde worden gesteld voor de rechtmatigheid van 
het gebruik op grond van het bestemmingsplan. 

2. Onder 'rechtmatig' wordt verstaan dat het gebruik als bijzondere woonvorm al voor inwerkingtre-
ding was aangevangen, hetgeen rechtmatig was onder het daarvoor geldende bestemmings-
plan. In dat geval zou dit duidelijker in de planregels tot uitdrukking kunnen worden gebracht. 

Omwille van de rechtszekerheid verzoekt Stichting Thaliahuis in ieder geval om voor het gebouw tevens 
een aanduiding met de strekking 'bijzondere woonvormen toegestaan' in het bestemmingsplan op te 
nemen. Op deze manier kan er geen twijfel zijn over de rechtmatigheid van het gebruik van het ge-
bouw als dispuutshuis op grond van het bestemmingsplan. 

Namens Stichting Thaliahuis verzoek ik de raad om deze zienswijze gegrond te verklaren en het bestem-
mingsplan in die zin aan te passen dat het huidige gebruik onomwonden positief is bestemd, zodat de 
bouw- en gebruiksmogelijkheden van de betreffende gronden ten opzichte van het geldende bestem-
mingsplan niet worden beperkt. Daarnaast verzoek ik u om mij op de hoogte te houden van de voort-
gang van de procedure. 

Voor de beantwoording van vragen houd ik mij beschikbaar. 

Hooga htend, 

Tim de Boo 
Advocaat  

vrije beroepsuitoefening aan huis/bedrijf aan huis'. Gelet op de definitiebepaling is de toevoeging in de bestem-
mingsbepaling overbodig. 

5 juni 2018 I Pagina 2 





  

 

 

X Gemeente 
X Amsterdam 

13 JUN! 2018 

Ontvangen 

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam 

Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

t.a.v. drs. M. Zwaagman, per email aan: 
M.Zwaagnnan@amsterdam.n1 

Amsterdam, 11 juni 2018 

Onderwerp: zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte Raad, 

Mijn zienswijze bevat verschillende aspecten: 

• Bouwhoogte, plaats achtergevel en het voorgaande bestemmingsplan 
• De bestemming tuinen en erven 
• Individuele percelen Wenslauerstraat 
•  Bellamystraat 80 

Het voorgaande bestemmingsplan  

In het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 is bij vrijwel alle gebouw-bestemmingen 
sprake van het voorgaande bestemmingsplan (Oud-West 2005). In mijn opvatting is het dan 
relevant om dit voorgaande bestemmingsplan permanent als bijlage toe te voegen bij het 
ontwerpbestemmingsplan en toegankelijk te maken via http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Er 
wordt in de regels bij het ontwerpbestemmingsplan in totaal dertien keer verwezen naar dit 
voorgaande bestemmingsplan, dit vanwege de rechtens toegestane bouwhoogte. Dat willen 
we dan ook graag kunnen inzien. 

Vanwege het vergunning-vrij mogen uitbouwen, aanbouwen resp. bijbouwen in het 
achtererfgebied (de binnenterreinen) is het van belang om de oorspronkelijke achtergevel te 
kunnen achterhalen. Inderdaad kunnen burgers voor de bouwgeschiedenis van een specifiek 
perceel naar het archief van Bouw- en Woningtoezicht (Pandenarchief). Het digitaal 
beschikbaar stellen van het voorgaande bestemmingsplan, evenals het daar aan 
voorgaande `Stadsvernieuwingsplan Kinkerbuurt' uit 1988, maakt de controle door 
belanghebbenden een stuk toegankelijker. 

arents002
Getypte tekst
122



Tuinen en erven 

Bij de uitwerking van de begrippen in artikel 1 van de regels is het begrip tuin niet 
opgenomen. Gronden worden in het ontwerp  BP  onder andere bestemd voor 'tuinen en 
erven', echter in de voorschriften voor onbebouwde gronden mogen deze slechts worden 
ingericht en gebruikt als tuin. Echter ook als erf volgens mij, ondanks het taalgebruik. 
Waarom wordt tuin dan niet gedefinieerd als onverharde, water opneembare gronden? En 
waarom ook niet vastgelegd welk percentage van onbebouwde gronden maximaal mogen 
worden verhard tot erf? Dan is het ook in de regels duidelijk waar dit bestemmingsplan naar 
toe wil met de waterberging, niet alleen bij de daken, maar ook bij de binnenterreinen. 

Wenslauerstraat 59, 65, 67 

Wenslauerstraat 59 was ooit een enkele bouwlaag met kap en een achtererf, zoals ook werd 
vastgelegd in het bestemmingsplan Oud-West in 2005. In 2008 is hiervoor het 
bestemmingsplan Oud-West gewijzigd (le  wijziging). Op de plankaart bij die wijziging is het 
bouwvlak van het hoofdgebouw ongeveer vergroot tot de helft van de kavel. Van het 
achtererfgebied is ongeveer 50 % bebouwd met een bijgebouw. Het is vreemd om te zien 
dat op de plankaart van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan de hele kavel als bouwvlak 
wordt aangegeven. Dat is onterecht. 

Wenslauerstraat 65-67 was ooit een enkele bouwlaag met kap, zoals ook is vastgelegd op 
de plankaart van bestemmingsplan Oud-West in 2005. In 2009 is hiervoor het 
bestemmingsplan Oud-West gewijzigd (4e  wijziging). De wijziging bestond uit het verder naar 
achteren mogen uitbouwen van het hoofdgebouw van twee bouwlagen. Het is vreemd om te 
zien dat op de plankaart van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan de hele kavel als 
bouwvlak wordt aangegeven. Dat is onterecht. 

Bellamystraat 80  

Op de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan ontbreekt de uitbouw op de begane 
grond, zoals deze op de plankaart bij het bestemmingsplan Oud-West in 2005 wel correct is 
weergegeven. Ook de perceelgrenzen kloppen niet. Het is een terugval naar de plankaart 
van 1988. De  BAG  klopt ook niet voor dit perceel. Het kadaster is wel accuraat. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 





Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a/ de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Amsterdam, 11 juni 2018 

Referentie 	: JS/2018/1688 

Doorkiesnr. 	: +31 20 607 79 79  

E-mail 	 : jan@vandersteenhoven.n1 

Betreft 	 : Zienswijze 

Geachte heer Zwaag man, 

Hierbij ontvangt u bijgevoegde zienswijze inzake de Roemer Visscherstraat 48 hs. 

Met vriendelijke groet, 
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ZIENSWIJZE 

Van:  
 

Aan: Gemeenteraad van Amsterdam 
de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000  CT,  Amsterdam, 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan Oud-West 
2018, verzoeken , de beoogde 
bestemming van Roemer Visscherstraat 48 hs te wijzigen van Gemengd-3 naar 
Gemengd-4, dan wel Wonen. 

Toelichting 
 hebben dit verzoek via Broersma Bedrijfsmakerlaardij al ingebracht 

naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan. Het verzoek is afgewezen, 
met het argument dat de uitbreiding met de functie wonen ongewenst is. 
Leidinggevend in die beslissing is dat het aantal kleinschalige bedrijfsruimte op peil 
gehouden zou moeten worden. Daarnaast zouden de kantoorfuncties gewenst 
blijven, om ruimte te kunnen blijven bieden aan kantoorconcepten waar startende 
creatieve ondernemers een flexplek kunnen huren. 

 wijzen op de volgende omstandigheden: 

Dit deel van de Roemer Visscherstraat is slecht bereikbaar, in het bijzonder 
met een auto. De toegangswegen Overtoom , Lairessestraat en 
Van Baerlestraat /Eerste Constantijn Huygenstraat vertonen dagelijks zeer 
veel congestie. Met als gevolg, dat aantrekkelijkheid voor de bestemming die 
de opsteller van het plan meent dat aan kleinschalige 
bedrijfsruimte/kantoorruimte wordt toegeschreven, niet opgaat. 

 hebben dit gemerkt door de argumenten die potentiële huurders 
opgeven als reden waarom de kantoorruimte uiteindelijk niet gehuurd wordt: 
een mooie locatie maar onbereikbaar. 

De direct omliggende panden aan de beide zijden en aan de achterzijde, zijn 
alle woonruimte. Het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten of kantooractiviteiten 
met een relatief hoge bezetting (ten opzichte van wonen) in het pand, bergt 
het risico in zich van (onbedoelde) overlast aan omwonenden, bijvoorbeeld 
door verkeer- en parkeerproblemen. Bij wonen is dat niet het geval (bewoners 
hebben in zekere zin allen hetzelfde belang bij een rustige leefomgeving). 

Er resteren in de Roemer Visscherstraat meer dan voldoende kantoren 
(nummers: 44, 39/41, 43 en 45). 

In de omgeving zijn al ruim voldoende kantoorruimte voor flexplekken 
(Spaces, We  Work etc);  daarbij is de kantoorruimte in huidige staat niet 
geschikt voor flexplekken; het parkeer- en bereikbaarheidsprobleem doet zich 
dan overigens des te prangendr voelen 



Het beleid van het zojuist aangetreden College in Amsterdam is ook dat er 
meer woonruimte moet komen en deze ruimte is bij uitstek geschikt voor gezin 
met kinderen, zonodig met kantoor aan huis ( Gemengd-4) 
De huidige bewoner van Roemer Visscherstraat 48 boven, is ook een 
voorstander van de bestemming Wonen, althans Gemengd-4 

Amsterdam, 11 juni 2018 
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BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ ROOSEN B.V. 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X 	23 MEI 2018 

De gemeenteraad van Amsterdam 
De directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT,  Amsterdam 

Ontvangen 

Referentie 	: FD/lm 
Datum 	: 22 mei 2018 
Betreft 	: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Overtoom 60-62 

Geachte leden van de raad, 

Binnen het nu als ontwerp ter inzage liggende bestemmingsplan hebben wij begin 
jaren 80 een pand gebouwd dat nog steeds bij ons in eigendom en beheer is. Het 
gaat om een grote begane grond met daar boven kantoorruimten. Het huidig gebruik 
van die beneden ruimte is recent beëindigd en is nu te huur. Daarvoor was het lange 
tijd in gebruik als yogastudio. Het gaat om 550 m2 bvo. De ruimte is ingericht als 
sportzaal met toilet- en doucheruimten ed. Er is in onze optiek een passende invulling 
met een fitness/sport school mogelijk en daar hebben zich inmiddels diverse partijen 
voor gemeld. 

In het nieuwe bestemmingsplan heeft het pand als bestemming (gemengd 5) en dat 
staat een sportschool of fitness school niet meer toe, daarvoor is een aanduiding op de 
verbeelding (plankaart) voor nodig. Ons verzoek is die aanduiding aan dit object op de 
verbeelding te geven. Dat motiveren wij als volgt. 

In de eerste plaats is er het argument van de eerdere bestemming en het eerdere gebruik. 
De bestemming was winkels en publieksgerichte dienstverlening (= een bedrijfsmatige 
activiteit gericht op het verlenen van diensten aan consumenten met rechtstreeks contact 
met het publiek). 

I

TEL. +31 (0) 20 69 22 444 
EMAIL INFO@DVM-BV.NL 
WEBSITE WWW.DVM-BV.NL  I

POSTBUS  94050 
1090 GB AMSTERDAM 
DUIVENDRECHTSEKADE 87-88  I

ABN AMRO BANK N.V. 
BIC ABNANL2A 
IBAN NL56 ABNA 0213 0514 19  1 

 KVK 33047507 
BTW NL 0014 24 683 B01 
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_ Hoogachtend 

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ ROOSEN B.V. 

Voorts zijn er de ruimtelijke argumenten: 

• De ruimtelijke consequenties zijn niet anders dan bij een yogastudio. 
• Een sportschool of fitness school van beperkte omvang zoals hier mogelijk, past in het 

pand en kent hetzelfde aantal bezoekers en openingstijden als de eerdere yogastudio. 
• Het gaat bij de etages erboven en bij de belende percelen beneden, om niet-

woonfuncties. 
• Deze bestemming past ook binnen recent vastgesteld stedelijk beleid voor dit type 

winkelstraat. 
• Ook de eigenaar hecht vanuit zijn belegging van het gehele object aan een nette 

uitstraling en gebruik (dus een nette huurder). 

Derhalve verzoek om het bestemmingsplan vast te stellen met naast de bestemming gemengd 
5 met detailhandel, tevens de passende aanduiding "sportschool". 

De vennootschap Beleggingsmaatschappij Roosen BV 

I
TEL. +31 (0) 20 69 22 444 
EMAIL INFO@DVM-BV.NL 
WEBSITE WWW.DVM-BV.N1 I

POSTBUS  94050 
1090 GB AMSTERDAM 
DUIVENDRECHTSEKADE 87-88 I

ABN AMRO BANK N.V. 
BIC ABNANL2A 
IBAN NL56 ABNA 0213 0514 19 I

KVK 33047507 
BTW NL 0014 24 683 B01 



ii  
De vennootschap Beleggingsmaatschappij Roosen BV 

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ ROOSEN B.V. 

X Gemeente 
Amsterdam 

X 3 0 MEI 2018 

Ontvangen 
De gemeenteraad van Amsterdam 
De directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT,  Amsterdam 

Referentie : FD/lm 
Datum : 29 mei 2018 
Betreft : Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 (aanvulling i.v.m. parkeerkelder) 

Overtoom 60-62 

Geachte leden van de raad, 

Binnen het nu als ontwerp ter inzage liggende bestemmingsplan hebben wij begin jaren 80 
een pand gebouwd dat nog steeds bij ons in eigendom en beheer is. Het gaat om een grote 
begane grond met daar boven kantoorruimten. Op 22 mei hebben wij reeds een zienswijze 
verzonden die betrekking heeft op het toegestane gebruik van de begane grond. 

Als aanvulling daarop hebben we geconstateerd dat de aanwezige parkeergarage niet op de 
verbeelding als zodanig is aangeduid. Deze garage is bij de oorspronkelijke bouw vergund en 
gerealiseerd en vervolgens in gebruik genomen. 

Wij verzoeken om het bestemmingsplan in overeenstemming met de werkelijke situatie vast 
te stellen met ter plaatse ook de aanduiding 'parkeergarage'. 

Hoogachtend,  

I

TEL. +31 (0) 20 69 22 444 
EMAIL INFO@DVM-BV.NL 
WEBSITE WWW.DVM-BV.NL I

POSTBUS  94050 
1090 GB AMSTERDAM 
DUIVENDRECHTSEKADE 87-88 I

ABN AMRO BANK N.V. 
BIC ABNANL2A 
IBAN NL56 ABNA 0213 0514 19 I

KVK 33047507 
BTW NL 0014 24 683 B01 
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X Gemeente 
X Amsterdam 
X 	23 MEI 2018 

Datum: 18-mei 2018 	
Ontvangen 

Onderwerp: Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Oud West ( ter inzage 
sinds 2 mei 2018). 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij wil ik reageren op de het ontwerp bestemmingsplan Oud-West,  
 Vondelstraat nr.154. 

Op het nu nog geldende bestemmingsplan uit 2007 zien wij `niet-woonfunctie in 
gehele pand' en 'administratieve dienstverlening' aangegeven. 
In het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan is dit veranderd naar 'functie 
wonen'. 

De situatie is echter als volgt: 
 en zijn de onderste 2 

bouwlagen, (bel-etage en souterrain) in gebruik als kantoor, een derde partij. 
Dit is de situatie sinds 1982 , het moment waarop wij dit pand hebben gekocht. 
Het pand is gesplitst in appartementsrechten en heeft dus ook twee adressen. 

 en de kantoren zijn gevestigd op Vondelstraat 
154-H. 

Graag behouden wij onze bestaande rechten onder het nieuwe 
bestemmingsplan. 

Met vriendelijke groeten, 
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Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Oud-West 2018, gemeente Amsterdam 
Gemeente X Amsterdam 

X 	1 2 JUNI 2018 

Ontvangen 
Amsterdam, 9 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Oud-West 2018, Gemeente Amsterdam 

Geachte heer Zwaagman, 

In de Staatscourant is op 2 mei 2018 het ontwerp-bestemmingsplan Oud-West 2018 
gemeente Amsterdam bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze, in de vorm van een ondersteuning, kenbaar over dit 
ontwerp-bestemmingsplan. Deze zienswijze richt zich specifiek op het adres Derde 
Helmersstraat 30 huis. 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt dit adres in de categorie gemend 3 ingedeeld, 
voorheen enkel detailhandel. Op dit adres ben ik sinds een aantal maanden samen met 
een partner een onderneming gestart  (Bloom  Room — vwvw.bloomroom.n1), een 
vergaderlocatie. Categorie gemengd 3 geeft mijn onderneming meer mogelijkheden dan 
enkel detailhandel en zijn wij er dus bij gebaat om in de categorie gemend 3 gepland te 
worden. 

Wat betreft mogelijke hinder voor de buurt willen wij erop wijzen dat  
een etage boven de locatie. Mogelijke overlast door de 

onderneming is het laatste wat willen zowel als buurtbewoners. Er zal hooguit gedurende 
de dag activiteit (buiten) plaatsvinden in de vorm van een vergadering, waarbij mensen 
mogelijk tijdens een pauze een luchtje scheppen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten ondersteun wij als buurtbewoner en 
ondernemers het ontwerp-bestemmingsplan Oud-West Amsterdam 2018 specifiek voor 
het adres Derde Helmersstraat 30 huis. Graag verzoek ik u met inachtneming van mijn 
zienswijze het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Nogmaals: dit betekent 
dat wij de bestemming voor Derde Helmersstraat 30-huis op Gemengd 3 gepland zien. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend 

Aan de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2578, 1000  CT  Amsterdam, t.a.v. drs. M. Zwaagman. 
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Hein van  Gernert  (Voorzitter TMV  investments,  Eigenaar Derde helmersstraat 30, 28) 
Singel 97 
1012  VG  Amsterdam 
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Gemeenteraad van Amsterdam  
Pia  de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2578 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M Zwaagman Ontvanger ,  

Amsterdam, 09 06 2018 Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 
In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten 
ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Sluipverkeer van diverse kanten: 

door de ligging van mijn benedenwoning op de  en de 
bewoners van 247 t/m 303. 
Het sluipverkeer over drukke wegen als Constantijn Huygensstraat, Overtoom, Jan Evertsenstraat 
en Admiraal de Ruijterweg zorgt er voor dat op spitsuren het verkeer zich ophoopt. 
Omdat op de Jacob van Lennepkade door de meeste automobilisten de 1 richtingsroute genegeerd 
wordt. 
Het resultaat is dat het snelverkeer van de Kanaalstraat via de Hennetjebrug en vice versaverkeer 
van de Nicolaas Beetsstraat met het boven beschreven retoursnelverkeer op de Jacob van 
Lennepkade voor gevaarlijke verkeerssituaties leidt, waarvan vooral fietsers, invalidevervoer 
scootmobiel, maar ook brommers en scooters de dupe worden. Het is wenselijk dat dit moet worden 
aangepakt door het Gemeentelijk stadsbestuur. 

2. Wateroverlast: 

door klimaatsverandering kan op warme dagen door onweershoosbuien sprake zijn van grote 
wateroverlast, waar in het zuiden van ons land nu al sprake is. Omdat ons pand door de lage ligging 
en door het feit dat het op riool afvoerleidingen is gebouwd, bij dit soort noodsituaties gevaar loopt: 
door stijging van het grondwater, de kade ligt hoger zeker een halve meter hoger en het platte dak 
heeft al meerdere keren voor lekkages gezorgd. 
Het water verzamelt zich voor de buitendeur en voor de gevel(ommuurd) tuin, de afvoerleidingen 
kunnen dit in die korte tijd niet lozen. Het pand ligt op het laagste punt, grondwater stijgt en ook 
van het platte dak stroomt het water langs de trappen naar beneden. 
Kortom wanneer een paar harde stortbuien vallen van de omvang, die in het zuiden van ons land en 
Duitsland al hebben plaatsgevonden, dan kan het afvoeren van zoveel regenwater voor veel 
wateroverlast en schade zorgen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 
Oud-West 2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp 
bestemmingsplan niet vast te stellen of gewijzigd vast te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 
Hoogachtend 

 

arents002
Getypte tekst
127



Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2578 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M Zwaagman 

Amsterdam, 09 06 2018 Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 
Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten ligt aan deze 
zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1. Sluipverkeer van diverse kanten: 

door de ligging van mijn benedenwoning op de  en de bewoners van 247 t/m 
303. 
Het sluipverkeer over drukke wegen als Constantijn Huygensstraat, Overtoom, Jan Evertsenstraat en Admiraal de 
Ruijterweg zorgt er voor dat op spitsuren het verkeer zich ophoopt. 
Omdat op de Jacob van Lennepkade door de meeste automobilisten de 1 richtingsroute genegeerd wordt. 
Het resultaat is dat het snelverkeer van de Kanaalstraat via de Hennetjebrug en vice versaverkeer van de Nicolaas 
Beetsstraat met het boven beschreven retoursnelverkeer op de Jacob van Lennepkade voor gevaarlijke 
verkeerssituaties leidt, waarvan vooral fietsers, invalidevervoer scootmobiel, maar ook brommers en scooters de 
dupe worden. Het is wenselijk dat dit moet worden aangepakt door het Gemeentelijk stadsbestuur. 

2. Wateroverlast: 

door klimaatsverandering kan op warme dagen door onweershoosbuien sprake zijn van grote wateroverlast, waar 
in het zuiden van ons land nu al sprake is. Omdat ons pand door de lage ligging en door het feit dat het op riool 
afvoerleidingen is gebouwd, bij dit soort noodsituaties gevaar loopt: door stijging van het grondwater, de kade ligt 
hoger zeker een halve meter hoger en het platte dak heeft al meerdere keren voor lekkages gezorgd. 
Het water verzamelt zich voor de buitendeur en voor de gevel(ommuurd) tuin, de afvoerleidingen kunnen dit in 
die korte tijd niet lozen. Het pand ligt op het laagste punt, grondwater stijgt en ook van het platte dak stroomt het 
water langs de trappen naar beneden. 
Kortom wanneer een paar harde stortbuien vallen van de omvang, die in het zuiden van ons land en Duitsland al 
hebben plaatsgevonden, dan kan het afvoeren van zoveel regenwater voor veel wateroverlast en schade zorgen. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018. Ik 
verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen of gewijzigd vast 
te stellen. 

ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend 
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Ontvangen 
Aan de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 

Datum 	 5 juni 2018 
Ons kenmerk 	180058.BvH/lb 
Onderwerp 	bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud- 

West te Amsterdam, Nassaukade 321 

Geachte heer Zwaag man, 

Middels dit schrijven willen wij bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud-West, wij rea-
geren hiermee vóór 13 juni 2018, en zijn daarmee tijdig met ons bezwaar. 

Wij hebben kennisgenomen van Uw beslissing om de functionele bestemming voor het pand Nassau-
kade 321 niet meer "Maatschappelijk" te maken, maar naar aanleiding van onze zienswijze nu in het 
bestemmingsplan op te nemen als "Gemengd-3", waarvoor allereerst onze dank. 

In het geval van de Nassaukade 321, waar slechts sprake is van één bouwlaag, zijn de toegestane 
functies uit dit ontwerpbestemmingsplan als volgt: 

a. Consumentverzorgende dienstverlening ...; 
b. Publieksgerichte zakelijke dienstverlening ...; 
c. Kantoor ...; 
d. Maatschappelijke voorzieningen ..., met uitzondering van geluidsgevoelige maatschappelijke 

voorzieningen; 

f. 	Bedrijf ...; 

Wij hebben begrip voor het beleid ten aanzien van het behoud van kleinschalige bedrijfsruimtes, maar 
wij zijn van mening en hebben moeten ervaren, dat kleinschalige bedrijfsruimte nu juist niet past in de 
Nassaukade 321. 

Voor de bovengenoemde functies hebben wij nog altijd dezelfde bezwaren, als die we ook hadden 
voor de bestemming "Maatschappelijk", waarbij ik de redenen uit de zienswijze hier herschrijf naar de 
nieuwe situatie: 

de bereikbaarheid van de locatie (gelegen achter de tuinen van vijf verdiepingen hoge woon-
gebouwen) is voor alle genoemde functies uiterst ongunstig. 
er is geen parkeergelegenheid voor auto's op eigen terrein realiseerbaar 
de zichtbaarheid van de locatie is nihil vanaf de openbare weg, de locatie is alleen maar zicht-
baar vanuit de woongebouwen, die er omheen liggen. Het pand is nagenoeg geheel omringd 
door tuinen 
de afgelopen tien jaar is het niet gelukt om te kunnen voldoen aan de (bedrijfs-)bestemming, 
op commercieel normaal gangbare wijze. Het ligt zeker niet in de lijn der verwachting, dat de 
komende tien jaar hieraan wel op goede wijze invulling gegeven kan worden. 

Amstelrode Vastgoed bv 

Postbus 755, 5201 AT 's-Hertogenbosch  bezoekadres Vughterweg 47, 's-Hertogenbosch  

telefoon 073 614 09 70 fax 073 656 54 24  e-mail  info@amsteirodeini internet www.amsteirode.n1 

IBAN NL64 ABNA 0428 2988 34 KvK Eindhoven nr. 160.33.157 BTW nr. 0.31.31.609.8.01 
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- 	Mede om deze redenen is de huidige staat van onderhoud slecht. 
- 	voor de uitstraling van het gebied is een woonbestemming met tuin beter passend in het ge-

heel 

De onzichtbaarheid van de locatie maakt het pand ongeschikt voor de consumentverzorgende en pu-
blieksgerichte zakelijke dienstverlening, voor kantoor en voor bedrijven. Voor maatschappelijke voor-
zieningen is de onzichtbaarheid van de locatie na een eventuele opstartfase of op vrijwilligersbasis 
overkomelijk, echter zodra de maatschappelijke functie zich nadrukkelijker of professioneler wil profile-
ren, voldoet deze locatie helemaal niet meer. 

Wij zijn van mening dat een woon-werkfunctie de best passende gebruiksfunctie is voor dit pand. Dit 
is tevens een zeer duurzame invulling (anders dan de anti-kraak situatie, die U er nu aantreft): 

een woon-werk-woning wordt 24 uur per dag gebruikt, 
het draagt bij aan minder verkeersbewegingen. 
het is energiezuiniger dan het normaal gangbare verwarmen, koelen en verlichten van een 
woning en een apart kantoorgebouw, 
het ruimtebeslag is aanmerkelijk minder dan aparte woon- en kantoorgebouwen, 
bewoners van een woon-werk-woning kunnen kinderen thuis opvangen 
de kwaliteit van leven in een woon-werk-woning is daardoor hoger dan de kwaliteit van leven 
in een aparte woning en een apart kantoor of bedrijf 
woon-werk-woningen waren tot enkele decennia geleden de standaard voor een grote groep 
mensen, ook in Nederland. Pas nadat de auto een vaste plaats had gekregen in ons leven, 
verdween de woon-werk-woning langzaam wat uit beeld. Dat wil niet zeggen, dat een woon-
werk-woning uit de tijd zou zijn, integendeel, de woon-werk-woning is ook in de toekomst een 
oplossing voor veel van bovenstaande, dagelijkse problemen èn een oplossing voor de pro-
blemen, die door de auto werden veroorzaakt (parkeren, vervuiling, energieverbruik) 

In het kader van het beleid van het behoud van kleinschalige bedrijfsruimtes zou een woon-werk-wo-
ning de uitstekend passende oplossing zijn, zoals vermeld in lid 6.1.h: "woningen inclusief ruimten ten 
behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis /bedrijf aan huis in de eerste bouwlaag" 

Wij verzoeken U daarom vriendelijk om de bestemming tevens te wijzigen naar de gebruiksfunctie 
"wonen / woondoeleinden". 

Vriendelijke groet 
Ams  lode  Vastgoed B.V. 

L.P.F. . van Hoof 

Amstelrode Vastgoed  by  

Postbus 755, 5201 AT 's-Hertogenbosch  bezoekadres Vughterweg 47, 's-Hertogenbosch  

telefoon 073 614 09 70 fax 073 656 54 24  e-mail  infoearnstelrode.n1 Internet www.amstelrode.n1 

IBAN N164 ABNA 0428 2988 34 KvK Eindhoven nr. 160.33.157 BTW nr. 0.31.31.609.6.01 
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14  NM  2018 

Ontvaneen  

de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, 

Postbus 2758, 

1000  CT,  

Amsterdam, 

t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

Amsterdam, 13 juni 2018 

Onderwerp: ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte drs. Zwaagman, 

In het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 wordt de maximale bouwhoogte vastgesteld op de 

gerealiseerde bouwhoogte. Hierdoor is het niet mogelijk meer een extra verdieping te plaatsten. Een 

dakterrastoegang van maximaal 6 vierkante meter en 2,8 meter hoog is echter nog wel mogelijk. 

ik zou echter graag zien dat het plaatsen van een dakopbouw (dus niet een hele verdieping) mogelijk 

wordt of blijft. In Amsterdam-Oost is sinds 2012 het realiseren van een dakopbouw buiten het 

bestemmingsplan om mogelijk onder bepaalde voorwaarden (zie het document BELEIDSREGELS 

BUITENPLANSE AFWIJKINGEN OMGEVINGSVERGUNNING). Door deze voorwaarden is de opbouw 

bijvoorbeeld niet of nauwelijks zichtbaar vanaf de straat, net zoals de dakterrastoegangen. Door de 

mogelijkheid tot het plaatsen van een dakopbouw kunnen bewoners hun woongenot vergroten, en 

een verhuizing bij een veranderende woonbehoefte (in een krappe huizenmarkt) is niet meer nodig. 

Met vriendelijke groet, 
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ndelijke gro,e_t, 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagnnan 

Postbus 2578 

1000  CT  Amsterdam 

Ontvangen 

Betreft Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud West 2018 

Datum: 13 juni 2018 

Geachte heer, mevrouw, 

De gemeenteraad lijkt de bestemmingsplan met betrekking tot het pand dat wordt omringd door de 

gebouwen grenzend aan de Derde Kostverlorenkade, Kanaalstraat, Jacob van Lennepkade en Pieter 

Langendijkstraat te willen wijzigen. Waar in het huidige bestemmingsplan een maatschappelijke 

bestemming is toegekend, heeft de gemeenteraad ambtshalve de bestemming gewijzigd in een 

gemengde bestemming. Dit kan tot resultaat hebben dat de bestemming gebruikt kan worden voor 

maatschappelijke voorzieningen die tot meer overlast kunnen leiden dan de waar de huidige 

bestemming in voorziet. De angst bij mij en de medebewoners is dat dit tot geluidsoverlast kan 

gaan leiden en drukkere gebruik van de bestemming. 

Graag zou ik u hierbij vriendelijk willen verzoeken om het huidige bestemmingsplan te handhaven en de 

wijzigingen niet door te voeren. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, verneem ik dat graag. 
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Email wvos@wvos.n1 
www.wvos.n1  

Zelfstandig kantoor houdende: 

mr. E.M.J. VAN NIEUWENHUIZEN 
Email advo@vnhz.n1 

mr. J.N.M. VAN TRIGT 
Email trigt@wvos.n1 

t.a.v. drs M. Zwaagman 

tevens 

Gemeenteraad Amsterdam 
Fax: 552 28 13 

en per aangetekende post 

Amsterdam, 13 juni 2018 

Warners  van Otterloo Sandbgreenta 
sterdam 

4 	14 JUNI 2018 

Ontvangen 

De directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

AD VOCATEN 

Maatschap: 

mr. W.H. VAN OTTERLOO 
mr. P.J. SANDBERG 
mr. G.J.A. WIEKART 

Inzake:  
Referentie: 2018.1100/ht/th/18-00015431 
Uw kenmerk: ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

NL.Imro.0363.E1503 BPSTD-OW 01 

ZIENSWIJZE 

Geachte heren en dames, 

Tot mij wendden zich de . 

1. Cliënten zijn sedert 2 mei 2018 eigenaar van het pand aan de Nassaukade 153 te 
Amsterdam, bestaande uit begane grond en drie woonetages. De begane grond 
heeft thans als bestemming horeca-drinken. 

2. Het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 heeft de horecabestemming 
wegbestemd. Daardoor worden cliënten ernstig in hun belangen geschaad. Die 
belangen zijn echter in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan. 

3. In het onderhavige pand bevindt zich op de parterre een horecagelegenheid te 
weten een café/eetcafé. De exploitatie daarvan is gestaakt in 2015. Het is de 
bedoeling van cliënten die exploitatie zo spoedig mogelijk te effectueren. Daarvoor 
is echter noodzakelijk dat een huurder-exploitant wordt gevonden voor die ruimte 
die dan de benodigde exploitatievergunning zal dienen aan te vragen bij uw 
gemeente. Het behoort eveneens tot de mogelijkheden dat om een of meer 

Telefoon 020-673 28 04 Telefax 020-671 82 46 
De Lairessestraat 90 1071 PJ Amsterdam Postbus 71180 1008  BD  Amsterdam 

Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, 
vermeerderd met het eigen risico. 
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Warners van Otterloo Sandberg 
	 2  

ADVOC AT EN 

redenen een omgevingsvergunning zal moeten worden verkregen. Dit laatste is 
echter van later zorg. 

4. Aan deze brief hecht ik een aantal foto's waaruit blijkt van de bestaande situatie. 
De rommel in de ruimte dient te worden opgeruimd, de bar is aanwezig. Er hoeft 
alleen wat wandafwerking te worden aangebracht en de toiletruimte dient in orde 
te worden gemaakt. De feitelijke exploitatie kan dus onmiddellijk aanvangen nadat 
de exploitatievergunning is verkregen. De doorlooptijd van de aanvrage van de 
exploitatievergunning is duidelijk de bottleneck. 

5. Het zal waarschijnlijk kunnen gelukken vóór de vaststelling van het 
bestemmingsplan een geschikte huurder voor de bedrijfsruimte op de parterre van 
Nassaukade 153 te vinden. Zodra die huurder gevonden is, zal deze een 
exploitatievergunning dienen aan te vragen. De doorlooptijd van die 
vergunningsaanvrage blijkt inmiddels zo lang te zijn dat het in feite reeds daarom 
niet mogelijk is nog vóór de vaststelling van het bestemmingsplan 2018, feitelijk 
een horeca-onderneming uit te oefenen in de bedoelde bedrijfsruimte. De 
geldende overgangsregeling schiet dus tekort. 

6. Het is mede de bedoeling van het Ontwerp Bestemmingsplan dat het aantal 
horeca-bestemmingen niet zal worden uitgebreid. Het is niet de bedoeling van het 
Ontwerp Bestemmingsplan dat horeca-bestemmingen zullen worden 
teruggedrongen. De bedoeling is dat de huidige horecabestemmingen zullen 
blijven zoals zij thans zijn. In overeenstemming daarmee zou zijn dat op het 
onderhavige perceelsgedeelte waarop thans de horecabestemming rust, die 
bestemming behouden zal blijven.. 

7. Indien bedoelde bestemming niet kan worden behouden omdat de ruimte niet 
feitelijk conform die bestemming wordt gebruikt, dan dient aan betrokkenen een 
redelijke termijn te worden gegund om dat feitelijk horecagebruik te realiseren. 
Zoals de zaken thans staan echter zal dit laatste onmogelijk blijken te zijn als 
gevolg van omstandigheden die (groten)deels gelegen zijn binnen de sfeer van de 
gemeente zelf. ik wijs erop dat de geldende regels ertoe leiden dat, indien het 
feitelijk gebruik als horecaruimte slechts relatief korte tijd zou zijn gestaakt, 
cliënten gedurende een langere tijd in de gelegenheid zouden zijn om het feitelijk 
gebruik te effectueren dan cliënten nu ter beschikking staat louter en alleen omdat 
de horecabestemming feitelijk al gedurende wat langere tijd niet wordt gebruikt. Er 
is echter geen redelijke grond om die termijnen van elkander te laten verschillen. 

8 Ik verzoek u aan Nassaukade 153 —hs te Amsterdam de extra functie horeca 3 en 
4 toe te kennen. 

Hoogachtend, 

fl 

J.N.M. van Trigt 
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LEVERING  

Heden, twee mei tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr. Evelien ----

van Thienen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris'', als waarnemer- 

van mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris te 	  

Amsterdam: 	  

1. de heer Petrus Thomas van Zijl,  houder van een paspoort met nummer 

NWK692L89, geboren te Wilnis op zevenentwintig november 	  

negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 3648 AB Wilnis, gemeente 	

De Ronde Venen, Oudhuijzerweg 99, gehuwd met mevrouw Raymonde - 

Henriette Afra Korstjens, 	  

hierna genoemd: "verkoper"; 	  

2. a. de heer ,  houder van een identiteitskaart met 	 

nummer  	 

 	

 	

 	  

b. 	de heer  ,  houder van een identiteitskaart met 	 

nummer  	 

 	 

 	 

 	  

hierna tezamen genoemd: "koper". 	  

Verkoper en koper hebben verklaard: 	  

OVEREENKOMST VAN KOOP/LEVERING 	  

Verkoper en koper hebben, blijkens een op achttien april 	  

tweeduizendachttien ondertekend koopcontract, hierna aangeduid met "het 	

koopcontract", een koopovereenkomst gesloten, waarvan blijkt uit een 	 

onderhandse akte, op grond waarvan verkoper bij deze levert aan koper, die 

bij deze aanvaardt, ieder voor de onverdeelde helft: 	  

OMSCHRIJVING REGISTERGOED 	  

het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom 	

van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de 	  

Nassaukade 153, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q 	

nummer 4218, groot achtennegentig centiare, met de rechten van de 	

erfpachter op de op die grond gestichte opstallen omvattende een huis, - 

bestaande uit een bedrijfsruimte op de begane grond en drie 	  

afzonderlijke (deels verhuurde) bovenwoningen, plaatselijk bekend 	 

Nassaukade 153-H, 153-1, 153-2 en 153-3 te 1053 IK 	  

Amsterdam; 	  



- 2 -  

hierna ook aangeduid met "het verkochte". 	  

KOOPPRIJS 	  
De koopprijs van het verkochte bedraagt één miljoen 	  

tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (C 1.275.000,00), 	  

welke koopsom wordt onderverdeeld in een bedrag van één miljoen 	 

eenentachtigduizend tweehonderd euro (C 1.081.200,00) voor de 	 

woningen en een bedrag van éénhonderddrieënnegentigduizend 	  

achthonderd euro (C 193.800,00) voor de bedrijfsruimte. 	  

KWIJTING 	  

Koper heeft de koopprijs voldaan door storting op een rekening van mij, 	 

notaris. 	  

Verkoper verleent koper daarvoor kwijting. 	  

VOORGAANDE TITEL 	  

	

Het verkochte zal door verkoper worden verkregen door de inschrijving in 	

register Hypotheken 4 ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 	

Openbare Registers van het afschrift van een akte van levering, houdende 	

kwijting voor de betaling van de koopsom, mede op heden voor mr. J.G. 	 

Lagendijk, notaris te Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen, verleden. 	 

Voorts verklaarden partijen dat de koopovereenkomst en de levering zijn 	

aangegaan onder de bepalingen en bedingen vermeld in het koopcontract, 

waaronder: 	  

Artikel 1 	 

Kosten en belastingen 	 

Alle kosten van de overdracht, waaronder de notariële kosten, de 	  

overdrachtsbelasting alsmede het kadastrale recht zijn voor rekening van 	

koper. 	  

Ter berekening van bovengenoemd, aan overdrachtsbelasting verschuldigd, - 

bedrag, is de koopsom vermeerderd met een kapitalisatie van de 	  

erfpachtcanon, zijnde zesduizend achthonderddrie euro en eenennegentig 	

cent (C 6.803,91), waarvan toekomt aan de koopsom van de woningen een 	

gedeelte van vijfduizend zevenhonderdnegenenzestig euro en 	  

eenenzeventig cent (C 5.769,71) en aan de koopsom van de bedrijfsruimte 	

het resterende gedeelte van eenduizend vierendertig euro en twintig cent 	

(C 1.034,20). 	  

Aangezien een gedeelte van het verkochte woningen betreft, wordt, op basis 

van artikel 14 lid 2 van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, 	 

overdrachtsbelasting geheven naar een tarief van twee procent (2%), over 	

een waarde van één miljoen zesentachtigduizend negenhonderdvijftig euro 	

(C 1.086.950,00), zijnde een heffing van eenentwintigduizend 	  

zevenhonderdnegenendertig euro (C 21.739,00). 	  

Het andere gedeelte van het verkochte betreft een bedrijfsruimte, waarover, 

op basis van artikel 14 lid 1 van de Wet op de Belastingen van 	  

Rechtsverkeer, overdrachtsbelasting wordt geheven naar een tarief van zes 	

procent (6%), over een waarde van éénhonderdvierennegentigduizend 	 
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achthonderd euro (C 194.800,00), zijnde een heffing van elfduizend 	 

zeshonderdachtentachtig euro (C 11.688,00). 	  

Artikel 2 	 

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat 	  

1. Verkoper is verplicht aan koper eigendom te leveren die: 	  

a. onvoorwaardelijk is; 	  

b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met 	  

inschrijvingen daarvan; 	  

c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen en/of 	  

kettingbedingen; 	  

d. niet bezwaard is met andere beperkte rechten en/of 	  

erfdienstbaarheden. 	  

2. 

	

	De aflevering (feitelijke levering) van het verkochte vindt heden plaats, - 

in de feitelijke staat waarin het verkochte zich heden bevindt, met dien - 

verstande dat deze staat, anders dan door toedoen van koper, niet 	 

minder mag zijn dan de staat waarin het verkochte zich  beyond  bij het 	

ondertekenen van het koopcontract, behoudens normale slijtage. 	 

Artikel 3 	 

Baten en lasten, risico 	 

Vanaf de aflevering komen de baten de koper ten goede, zijn de lasten voor- 

zijn rekening en draagt hij het risico van het verkochte. 	  

Artikel 4 	 

Titelbewijzen en bescheiden 	 

De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als 	

bedoeld in artikel 9 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn, voor zover 	 

verkoper deze in zijn bezit had, aan koper afgegeven. 	  

Artikel 5 	 

Aanspraken 	 

Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal 	 

kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwers, 	 

(onder)aannemers, installateurs en leveranciers gaan over op koper. Voor 	

zover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als 	 

bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek draagt verkoper 	

deze aanspraken, alsmede de rechten uit premieregelingen, 	  

garantieregelingen en garantiecertificaten, alles voorzover deze regelingen 	

overdraagbaar zijn, bij deze over aan de koper, zonder tot enige vrijwaring 	

gehouden te zijn. 	  

Verkoper is tevens verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot het 	

verkochte mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te doen wat - 

nodig is om deze ten name van koper te doen stellen. 	  

Koper is thans bevoegd om de overdracht van de betreffende rechten te 	 

bewerkstelligen door mededeling te doen aan de personen jegens wie de 	 

rechten kunnen worden uitgeoefend. 	  

GARANTIES 	  
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De door partijen verstrekte garanties alsmede het koopcontract blijven 	 

onverkort van kracht voor zover daarvan thans niet uitdrukkelijk is 	 

afgeweken en voorzover deze nog van kracht kunnen zijn. 	  

ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE 	  

OVEREENKOMSTEN 	  

Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in het koopcontract - 

of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans 	

uitgewerkt. 	  

Noch verkoper noch koper kan zich terzake van deze koop en levering nog 	

op een ontbindende voorwaarde beroepen. 	  

RECHT VAN ERFPACHT 	  

Op het recht van erfpacht zijn van toepassing: 	  

A. de "Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1915", 	 

vastgesteld door de Raad van de Gemeente bij zijn besluit van acht 	 

december negentienhonderdvijftien nummer 1271 en gehecht aan de 	

notariële akten van depa en met die akten overgeschreven ten 	 

hypotheekkantore te Amsterdam op tien maart 	  

negentienhonderdzestien in deel 2093 nummer 17, gewijzigd en 	 

aangevuld bij Raadsbesluiten van zesentwintig maart 	  

negentienhonderdvierentwintig nummer 183, overgeschreven op tien 	

oktober negentienhonderdvierentwintig in deel 2501 nummer 120 en 	

van één juni negentienhonderd zevenentwintig nummer 452, 	 

overgeschreven op zeven juni negentienhonderdzevenentwintig in deel - 

262 nummer 96; 	  

B. de navolgende bijzondere bepalingen waarvoor ten deze wordt 	 

verwezen naar: 	  

I. 	  

een akte van uitgifte in erfpacht op vijfentwintig februari 	  

achttienhonderdnegenennegentig voor C. Miseroy, destijds notaris te 	

Amsterdam, verleden, bij afschrift destijds overgeschreven ten 	 

hypotheekkantore te Amsterdam (thans ingeschreven in register 	 

Hypotheken ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 	 

Openbare Registers) op acht maart daarna in deel 1647 nummer 51, en 

een akte van conversie erfpacht op zestien juli 	  

negentienhonderdnegentien voor A. Scheltema  Beduin,  destijds notaris - 

te Amsterdam, verleden, bij afschrift destijds overgeschreven ten 	 

hypotheekkantore te Amsterdam (thans ingeschreven in register 	 

Hypotheken 4 ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 	 

Openbare Registers) op diezelfde dag in deel 2231 nummer 131, in 	 

welke laatstgemelde akte onder meer staat vermeld, woordelijk luidend- 

als volgt: 	  

"1. Het is geoorloofd op de bij deze in erfpacht uitgegeven terreinen 	

woningen te bouwen voor meer dan één gezin. 	  
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3. De bebouwing der terreinen moet geschieden volgens door 	 

Burgemeester en Wethouders in alle opzichten (ook wat het 	 

uiterlijk betreft) goedgekeurde plannen en voltooid zijn binnen 	 

twee jaren na heden. 	  

4. Zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders van 	 

Amsterdam mag niet van de breedte der perceelen zoals die op 	 

gemelde kaart is aangegeven, worden afgeweken. 	  

5. De jaarlijkse erfpachtscanon zal bij vooruitbetaling in twee 	 

halfjaarlijksche termijnen op den eerste maart en den eerste 	 

september in elk jaar en telkens voor de helft worden betaald. 	 

6. De baten en lasten van den bij deze in erfpacht uitgegeven grond 	

zijn voor rekening der erfpachters vanaf den eerste maart 	 

achttienhonderd negenennegentig." 	  

Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke 	

verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt 	

een en ander bij deze door koper aanvaard. 	  

Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, 	

worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden 	 

aangenomen. 	  

Erfpachtbepalingen 	  
Het recht van erfpacht is voortdurend en het huidige tijdvak van vijftig (50) - 

jaar loopt van één maart negentienhonderd vierenzeventig tot en met 	 

negenentwintig februari tweeduizend vierentwintig. 	  

De vaste jaarlijkse erfpachtcanon van vierhonderd euro en drieëntwintig - 

cent (€ 400,23) dient in halfjaarlijkse termijnen te worden betaald, te weten- 

op één maart en één september van elk jaar. 	  

VOLMACHT DOORHALING HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN 	 

Partijen geven volmacht aan ieder van de medewerkers van mij, notaris, zo - 

aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk, met de macht van 	 

substitutie, om zonodig namens hen de afstand van hypotheekrechten aan 	

te nemen, voor zover deze thans nog ten laste van anderen dan koper 	 

mochten zijn ingeschreven op het verkochte en voorts terzake alles meer te - 

doen wat ten deze noodzakelijk mocht zijn. 	  

SLOTVERKLARINGEN 	  

Koper verklaarde de (eventueel) de aanwezige huurcontracten te hebben 	

ontvangen. 	  

WOONPLAATSKEUZE 	  

Verkoper en koper verklaarden dat zij voor de uitvoering van deze akte, 	 

waaronder begrepen de inschrijving daarvan en voor aangelegenheden 	 

betreffende de overdrachtsbelasting woonplaats kiezen ten kantore van de 	

bewaarder van deze akte. 	  

SLOT 	  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze 	

akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de 	 
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daartoe bestemde documenten vastgesteld. 	  

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in het ---- 

hoofd dezer akte vermeld. 	  

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de 	 

comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte 

tijdig tevoren te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan - 

geen prijs te stellen. 	  

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en 	

mij, notaris, ondertekend om tien uur en vijfenveertig minuten. 	  

(Waarna ondertekening volgt) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

door mij, mr. Evelien van Thienen, als 

waarnemer van mr. Hermanus Jacobus 

Maria van den Eerenbeemt, notaris te 

Amsterdam. 

Amsterdam, 2 mei 2018 

De ondergetekende, mr. Evelien van Thienen, als waarnemer van mr. 

Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeennt, notaris te Amsterdam, 

verklaart dat op de onroerende zaak waarop de vervreemding in dit stuk 

betrekking heeft, geen aanwijzing of voorlopige aanwijzing van toepassing is 

in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten. 



kadaster/ 

k 
Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers 

Aan 

Notariskantoor Spier & Hazenberg 
AMSTERDAM 

Bewijs van inschrijving 

Onderwerp 

0Z4 73123/54 

Uw kenmerk 

M-119812Iev 

Geachte relatie, 

Op 2-5-2018 om 13.47 uur is ingeschreven het stuk 0Z4 73123/54. 

De ondertekenaar van dit stuk is: Evelien van Thienen 

De inschrijving betreft de volgende stukken: 

1 	Stuk (Digitaal) : M 119812.01.pdf 

Met vriendelijke groeten,  

Mr.  B.H.J. Roes 
Bewaarder van het kadaster en de openbare registers 
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Gemeente 
4 Amsterdam 

Directeur Ruimte &Duurzaamheid Gemeente Amsterdam 
t.a.v drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam 

14 JUNI 2018 

ontvangen  

Betreft zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Oud West 2018 mbt: 
P in T op de plankaart ten Kateschoolplein verwijderen ipv handhaven. 

10 juni 2018 

Geachte Directeur en medewerkers Ruimte & Duttrzaarnheid Gemeente Amsterdam, 

Beste Marcel Zwaagman, 

P in T op de plankaart ten Kateschoolplein verwijderen ipv handhaven. 

In het voorontwerp bestemmingsplan was de P van parkeren wegbestemd uit de T van Tuin 
bij het ten Kateschoolplein. Een plein dat in 40 jaar tot een kleine groen oase was uitgegroeid 
voor de buurt. Het was een gebruiks- en kijktuin die bijdroeg aan plezierig wonen en/of 
werken in de Bellamybuurt. 

Bewoners van het schoolgebouw en buurtgenoten hebben zich de afgelopen jaren ingezet via 
klankbordgroep, inspreken bij AB West, gesprekken met politici en ambtenaren voor behoud 
van Flora en Fauna op het schoolplein. Het was treurig dat DB en AB West, ondanks 
waarschuwingen uit de buurt niet voorkwamen, oktober 2017, dat bomen en struiken 
verwijderd en/of drastisch gesnoeid werden met alle verlies van de Flora en Fauna. 

Het was voor de buurt een teleurstelling te zien in maart 2018 dat AVI  Group  B.V. en J 
Bakker Holding B.V., middels het Bestemmingsburo, in dat najaar 2017 vroegen om herstel 
van de P in de T terwijl zij in het proces van doorverkoop aan Stedelijk Ontwikkel 
Maatschappij (SOM) zaten en dat hun verzoek door stadsdeel West werd gehonoreerd, zoals 
blijkt uit: 

Nota van beantwoording participatiereacties voorontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. 
Reacties op het voorontwerpbestemmingsplan 

5. Het Bestemmingsburo namens ,4171  Group  B. V en J. Bakker Holding B. Y.-  aangaande het 
adres Ten Katestraat 8/Wenslauerstraat 1 (voormalige Ten Kateschool); 

Ad 5 Ten Katestraat 8/Wenslauerstraat I, voormalige Ten Kateschool 
In het voorontwerp worden bestaande bebouwings- en gebruiksmogelijkheden wegbestemd. In 
het vigerende bestemmingsplan is op grond van de bestemming rentrumdoeleinden' met de 
nadere aanduiding 'wonen' een woonfunctie toegestaan op de begane grond en in het 
souterrain In het voorontwerp is het gebouw bestemd voor 'Gemengd-) 'zonder een nadere 
aanduiding voor wonen. Dit heeft als consequentie dat een woonfunctie nog slechts op de 
hoger gelegen bouwlagen mogelijk is. 
De onbebouwde grond is onder het vigerende bestemmingsplan bestemd voor "Tuinen en erf' 
met als nadere aanduiding 'parkeren'. Parkeren is daarom onder het huidige planologische 
regime toegestaan. In het voorontwerp komt de panteerfinretie te vervallen. 
Verzocht wordt om de wijziging in het voorontwerp te Imestbellen en her gebouw als ook her 
parkeergebruik van het onbebouwde deel van het perceel le bestemmen overeenkomstig het 
vigerende bestemmingsplan 
Beantwoording 
Er is geen aanleiding om de rechten uit het bestemmingsplan Oud-West van 2005 te beperken 
of weg te nemen. Het gebouw krijgt conform de gebruiksdoeleinden van het bestemmingsplan 
iit 2005 de bestemming Gemengd - I met de aanduiding Wonen'. De onbebouwde delen van 

het perceel krijgen de bestemming Tuin met de aanduiding "parkeerterrein' ten behoeve van 
ongebouwde parkeervoorzieningen, in - en uitritten en toegangsvoorzieningen. 
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Hoe onwenselijk dit verstenen en ingebruik nemen van het schoolplein/tuin als parkeerterrein voor 9 
auto is verwijs ik naar het ter inzage gelegde bestemmingsplan Oud West 2018. Tevens had de 
gemeente bij het verlenen van de omgevingsvergunningen OLO 3228889 en OLO 3379379 en via het 
erfpachtrecht groen eisen aan het schoolplein/tuin kunnen stellen. 

5.Z2 Uitwerking 
Waterkeringen 
Waterkwaliteit: riolering hemelwaterafvoer en gebruik materialen 

Door het aanbrengen van bebouwing of tuinverhardmg komt neerslag versneld tot afvoer. 
Dat leidt tot wateroverlast op naburige percelen of in de openbare ruimte. De versnelde 
afvoer kan worden tegengegaan door het reaks eren van een waterberging die vertraagd wordt 
geleegd. In overleg met Waternet is ervoor gekozen om alleen bij het bouwen van bouwwerken 
(in de praktijk van West: sloop en nieuwbouw van panden) een verplichting op te leggen via 
het bestemmingsplan Dan kan er bij de aartvr aag P.W2 de mwgeningsak,,Irgoimpi,vg hn1.99'02 

worden getoetst of de juiste maatregelen worden genomen. 
Voor tuinen is het wenselijk om de hoeveelheid tuinverharding zoveel mogelijk te beperken 
Bewoners worden door de gemeente voorgelicht over dit onderwerp en verleid om de 
hoeveelheid tuinverharding te beperken. Dit wordt onder andere in het kader van het project 
Amsterdam  Rainproof  al gedaan, waarbij bewoners concrete handvaten krijgen aangereikt om 
de hein "regenbestendig" in te richten 

5.8 Flora en fauna 
Voor de bescherming van diersoorten is per 1 januari 2017 de Wet Natuurbescherming in 
werking getreden. In deze wet zijn de Natuurbeschermingswet 98, Flora en faunawet en 
Boswet geïntegreerd tot één wet. 
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van nieuwe bouwwerken en/of andere activiteiten 
zal rekening warden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten en 
diersoorten Indien uit gegevens  dowel  onderzoek blijkt dat er sprake is van (een) 
beschermde soort(en) en het bouwwerk en/of de activiteit beschadiging ofvernieling van 
voortplantings- of rustplaatsen dan wel ontworteling of vernieling veroorzaakt, zal de 
betreffende bouwwerkzaamheid c.q. activiteit pas kunnen plaatsvinden na ontheffing c.q. 
vergunning. 

Buurtgenoten hadden een lijst met Flora en Fauna aan het DB, AB en de buurtambtenaren 
toegestuurd toen in oktober 2017 nog ingegrepen kon worden en bovendien de 
bovengenoemde vergunningen nog niet verleend of in behandeling waren. Tegen beide 
vergunningen lopen bezwaar procedures uit de buurt. 

Nog staat het de gemeente open in te grijpen en dit schoolplein/tuin te ontdoen van zijn P in 
de T en herstel te bevorderen van groen, werkelijk groen voor de meest versteende buurt van 
Nederland, Oud West, en vooral de BellamyBuurt. 

Genoemde zienswijze en gronden wil ik gaarne toelichten in een hoorzitting. 

Met vriendelijke groet, 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam,  

Lay. drs. M. Zwaagman 

N, 
bewonersvereniging  

Gemeente 
34 Amsterdam 

X 	1 5 JUNI 2018 

Amsterdam, 12-06-2018 	 Ontvangen 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 ( 13 pagina's) 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 
bekendgemaakt. 
"Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang 
van donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 
2018 ter inzage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam." 

Hierbij maakt Bewonersvereniging Rond de Hallen haar zienswijze kenbaar over dit 
ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. 
Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde 

1) Bestemminqsbeschriivincien  

Gemengde doelen een tot en met zes, beschreven in de artikelen vier tot en met negen 
zijn te ruim geformuleerd. 
Wij maken daar bezwaar tegen omdat het bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van 
bestemmingmogelijkheden 

Overwegingen om tot dat bezwaar te komen; 
Het vervallen van alle bestemmingen die volgen op het woord 'alsmede' impliceert dat (in 
bijv. artikel 6.1/GD3) de volgende mede-bestemmingen uit de doeleindenomschrijving 
moeten vervallen en dat alleen nog de genoemde hoofdbestemmingen zijn toegestaan: 

alsmede voor 

1. detailhandel, niet zijnde een supermarkt, inclusief bijbehorende ondergeschikte horeca in 
de eerste bouwlaag, kelder en souterrain uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 
'detailhandel'; 

2. horeca van categorie 1 en horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de 
functieaanduiding 'horeca van categorie 1' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

3. horeca van categorie 3 en horeca van cate  one  4 uitsluitend ter plaatse van de 
functieaanduiding 'horeca van categorie 3' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

4. horeca van categorie 4 uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca van 
categorie 4' in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

5. sportschool/fitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding "sportschool" in de 
eerste bouwlaag, kelder en souterrain; 

1 
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6. woningen gelegen achter een functie zoals genoemd in artikel 4.1 onder a. t/m e. in de 
eerste bouwlaag uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
gemengd 4'; 

7. sportschool/fitness uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
gemengd 3' in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en souterrain; 

8. onder a. t/m f. genoemde functies in de eerste en tweede bouwlaag, kelder en souterrain 
uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd 61; 

9. gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder, het souterrain en de eerste bouwlaag met 
inbegrip van bijbehorende technische ruimten, bergingen, in- en uitritten, 
toegangsvoorzieningen en uitwegen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'parkeergarage'; 

In par. 6.3.2 van de toelichting valt over hoofd- en medebestemmingen in relatie tot de 
bestemmingen Gemengde Doeleinden 3 (artikel 6 van de planregels) het volgende te 
lezen: 

6.3.2 Hoofdbestemmingen 
Hieronder wordt een korte toelichting gegeven wat onder een specifieke hoofdbestemming 
is geregeld in dit bestemmingsplan met focus op toegestane gebruik. Voor de specifieke en 
volledige regeling wordt verwezen naar het juridisch bindende deel van het 
bestemmingsplan, namelijk de planregels en de verbeelding. 
Algemeen uitgangspunt met betrekking tot gebruik van niet-woonfuncties is dat 
ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca is toegestaan. 
Ondergeschikte detailhandel is niet-zelfstandige detailhandel, die wordt of is gerealiseerd 
binnen een andere hoofdfunctie, tot een maximum van 20% van het vloeroppervlakte van de 
hoofdfunctie tot maximaal 100 m2. 

Artikel 6 Gemengde doeleinden 3 (GD3/(Licht) Gemengde woonstraten: beschermen 
niet-woonfunctie in plint) 
Locaties met een GD3-bestemming zijn bedoeld voor panden die langs de woonstraten zijn 
gevestigd, waarbij doel is de niet-woonfunctie in de plint te beschermen, zodat een bepaalde mate van 
functiemenging in de woonomgeving geborgd blijft. Uitgangspunt is om 
een bepaalde mate van functiemenging te beschermen door bestaande niet-woonfuncties in 
de plint toe te staan en te borgen voor zover het gaat om: 
1. middelgrote bedrijfspanden (denk aan garagebedrijven/opslagloodsen) 
2. hoekpanden 
3. (aaneengesloten) cluster van economische / niet-woon functies langs straat/-wand 
4. langs een plein 
Daarnaast zijn locaties in een gemengde woonstraten waar in de bestaande situatie al 
sprake is van gebruik door niet-wonen op de begane grond/onderste bouwlagen deze 
positief bestemd onder de GD3 bestemming voor zover deze niet solitair in de 
woonomgeving voorkomen. 
Grote publieksaantrekkende functies en zware bedrijvigheid zijn niet toegestaan ter 
bescherming van de woon- en leefklimaat binnen deze gemengde woonbuurten. De 
ruimtelijke uitstraling van een functie in de plint kan variëren van open tot en met gesloten. 
Ook hier geldt voor de toegestane niet-woonfuncties een maximum vestigingsgrootte van 
250 m2bvo, tenzij de vestigingsgrootte in de bestaande situatie al groter is, wordt deze 
positief bestemd; verdere uitbreiding is niet toegestaan. Dezelfde niet-woonfuncties zoals 
onder GD2 zijn toegestaan, worden mogelijk gemaakt onder GD3, met uitzondering van 
detailhandel. Uitgangspunt is namelijk publieksgerichte functies primair onder 
GD1/winkelstraten en secundair langs GD2/zijstraten van winkelstraten te bestemmen om 
het woon- en leefklimaat in de gemengde woongebied te beschermen. 

Binnen deze hoofdbestemming komen een aantal uitzonderingen voor die worden 
aangeduid, het gaat hier primair om positief bestemde horecavestigin gen. Met deze 
aanduidingen wordt bedoeld dat bij uitzondering de functie ook is toegestaan op het adres, 
omdat deze rechtmatig aanwezig zijn. Dit overigens in aanvulling op de functies die onder 
deze bestemming al bij recht zijn toegestaan. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de 
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functieaanduiding op de verbeelding niet is aangegeven op een betreffende adres dat de 
aanvullende functie niet is toegestaan. 
Verder is onder GD3 op de bovenliggende verdiepingen uitsluitend de woonfunctie 
toegestaan. Hierdoor worden de bestaande woningen beschermd. 
Ook is onder GD3 is een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen om onder voorwaarden maximaal 
één kinderdagopvangvootziening per bouwblok te faciliteren. 

De gemeente heeft bewust een keuze gemaakt om binnen de bestemming GD3 de niet-
woonfuncties in de plint te beschermen om een bepaalde mate van functiemenging te 
beschermen door niet-woonfuncties in de plint toe te staan en te borgen (onder de in de 
planregels genoemde voorwaarden). Binnen die hoofdbestemmingen komt vervolgens een 
aantal uitzonderingen voor die worden aangeduid (als medebestemming, FL), waarbij 
volgens de gemeente het primair gaat om positief bestemde horecavestigingen. Het gaat 
daarbij om bestaande horecabedrijven. De toelichting rept echter niet over bestaande 
sportscholen/fitness die positief bestemd zouden zijn. Voor zover er geen sprake is van 
dergelijke bestaande bedrijven voorziet de regeling in een uitbreiding daarvan. 

2) Wonen en werken aan huis  

In het vigerend  BP  staat dat maximaal 40% van de woning voor bedrijf of beroep gebruikt 
mag worden. Een harde grens. In het ontwerpbestemmingsplan is dit percentage 
losgelaten. Het gevolg van het weglaten van dit percentage brengt het risico me zich mee 
dat woningen op termijn veranderen in bedrijfsruimten (woningonttrekking) Wij vinden "in 
overwegende mate" uit Art. 1.64 Begrippen te vaag. 
Wij overwegen het volgende en maken bezwaar. 

In de inspraaknota wordt hierover het volgende opgemerkt: 

Ad. 22 beroep aan huis 
Adressant ziet een risico in het weglaten van het maximale percentage voor bedrijf en beroep aan huis. 
Beantwoording 
Beroep en bedrijf aan huis zijn in een woning toegestaan. Daarvoor wordt geen maximum percentage 
of maximum oppervlak in de bestemmingsregels opgenomen, omdat op zichzelf een percentage 
moeilijk te handhaven is en vooral omdat het niet van wezenlijk belang is. De bedoeling van de regeling 
is dat de woonfunctie voorop staat en dat binnen een woning ondergeschikt aan die woonfunctie een 
beroep of bedrijf uitgeoefend kan worden. Het gaat dus om de ondergeschiktheid, zonder dat aan een 
percentage te koppelen; de woning moet als woning in gebruik zijn en blijven. Daar is eenvoudiger op 
te handhaven. 

De weerlegging van de gemeente dat uit de rechtspraak volgt dat de uitoefening van een 
beroep ondergeschikt moet zijn aan de woonfunctie en dat daarover uitvoerige 
jurisprudentie bestaat, neemt niet weg dat dit vaak wordt begrensd door het opnemen van 
een maximum percentage van het totale woonoppervlak of door het stellen van een 
maximum metrage aan vierkante meters. 

3) Percentages huur en koop 

In het bestemmingsplan moet in de regels opgenomen worden dat bij nieuwbouw en 
transformatie de 40-40-20 regeling van toepassing is. 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-
economie/wonen/woonbeleid/woonagenda-2025/  
De 40-40-20% regeling bij nieuwbouw en transformatie staat wel in de toelichting. 
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http://www.ruimteliikeplannen.nl/web-roo/transform/NLIMR0.0363.E1503BPSTD-
OW01/pt  NL. IMR0.0363.E1503BPSTD-OW01.xml#NL.IMRO.PT.s567  

In de inspraaknota wordt hierover het volgende opgemerkt: 

Ad. 22 percentages huur en koop 
De percentages sociale huur, vrije sector huur en koop dienen opgenomen te worden. 
Beantwoording 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bor) maakt het mogelijk om regels op te nemen "met betrekking tot 
sociale huurwoningen, geliberaliseerde woningen voor middenhuur, sociale koopwoningen of particulier 
opdrachtgeverschap. Blijkens de toelichting bij het Bor is deze mogelijkheid opgenomen "met 
betrekking tot de in het plangebied of het project te realiseren woningbouwcategorieën". De regeling is 
niet bedoeld voor bestaande woningen. 

Dat deze regeling (art. 3.1.2, lid 1 Bor) niet bedoeld is voor bestaande woningen is 
duidelijk, maar dat wordt ook niet gevraagd. Wij handhaven dit bezwaar, omdat het zeker 
wel kan worden toegepast voor nieuwbouw in de vorm van inbreidingslocaties en 
transformatieprojecten. 

4) Fietsparkeren  

Over beleid voor fietsparkeren staat niets in hoofdstuk 4.5 Stadsdeel-beleid van de 
toelichting terwijl er wel beleid is vastgesteld middels de Fiets-parkeer-nota 2012-2014 van 
Stadsdeel West https://fietsersbond.amsterdam/ media/2011/fietsparkeernota-
sd west dec20110.pdf en het Kader Fietsparkeren, 
https://www.amsterda  rn . nl/parkeren-verkeer/fiets/kader-fietsparkeren/vastgesteld op 9 
september 2015 door de Gemeenteraad en meer recentelijk de nota 
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/865242/nota_parkeernormen_fiets_en_scooter_2  
018.pdf. 

Deze laatste nota moet zeker opgenomen worden in het  BP.  En er moeten 
fietsenstallingen in de bouwregels opgenomen worden bij nieuwbouw en op de plankaart 
locaties aangegeven, waar die toegestaan zijn. 

De gemeente kan fietsparkeernormen als zodanig opnemen in het bestemmingsplan en is 
dat ook van plan zo staat in de inspraaknota: 

Ad. 22 fietsparkeren 
Door de adressanten wordt geconstateerd dat er geen beleid voor fietsparkeren is opgenomen en er 
geen bouwregels zijn toegelaten voor fietsenstallingen.. 
Beantwoording 
In het voorontwerpbestemmingsplan zijn geen normen voor het fietsparkeren opgenomen. De 
gemeente deelt de zorgen van de adressanten echter wel over dit punt en is bezig met het 
voorbereiden van de Nota Parkeren voor fiets en scooters. Naar verwachting wordt deze nota 
vastgesteld voordat het bestemmingsplan Oud-West 2018 wordt vastgesteld. De normen zullen in dat 
geval op dat moment dan ook worden verwerkt in dit bestemmingsplan. 

5) Brandweer 

Een bestemmingsplan kan niet vastgesteld worden als het niet getoetst is door de 
brandweer. 
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In de toelichting staat bij 8.2.1 Wettelijk vooroverleg artikel 3.1.1. dat de Brandweer NIET 
heeft gereageerd. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web- 
roo/transform/N L. I MR0.0363. E1503BPSTD-OW01/pt NL. I MR0.0363. E1503BPSTD-
OW01.xm l#N L. I MRO. PT.s829 

Burgemeester en wethouders overleggen met relevante bestuursorganen (art. 3.1.1 Bro). Het 
resultaat hiervan staat in de toelichting (art. 3.1.6 Bro). Indien er met een of meerdere instanties 
geen vooroverleg heeft plaatsgevonden, dan is het plan vastgesteld in strijd met het Bro. Dit blijkt 
onder meer uit de volgende uitspraak van de ABRvS inzake ECLI:NL:RVS:2010:B04227: 

2.4.3. Volgens de nota van toelichting bij artikel 3.1.1. van het Bro (blz. 54; Stb. 2008, 145) is de overlegverplichting 

anders vormgegeven dan onder het voorgaande Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (hierna: Bro 1985). In artikel 10 

van het Bro 1985 was voorgeschreven dat waar nodig overleg moest plaatsvinden met het bestuur van gemeenten wier 

belangen rechtstreeks in het geding zijn en met betrokken diensten van Rijk en provincie. In artikel 3.1.1. van het Bro zijn 

de woorden 'waar nodig' geschrapt. De reden hiervoor is dat aan de provincie en het Rijk in het kader van de Wro 

nieuwe sturingsinstrumenten zijn toegekend, die alleen kunnen worden toegepast indien er sprake is van een provinciaal 

onderscheidenlijk een nationaal belang. Het overleg over een ontwerp-plan dient er toe de gevolgen van het plan voor 

deze belangen te bespreken. 

Verder is in de nota van toelichting weergegeven dat het overleg beperkt dient te blijven tot die overheidsinstanties 

waarmee overleg werkelijk noodzakelijk is om te voorkomen dat de taak of verantwoordelijkheid van het andere 

overheidsorgaan ontoelaatbaar wordt beperkt, of dat het door dat orgaan te behartigen belang aantoonbaar wordt 

geschaad. Indien het gaat om een bestemmingsplanherziening van geringe omvang dan wel van in planologisch opzicht 

ondergeschikt belang, waarbij niet of in geringe mate herschikking van betrokken belangen aan de orde is, zou kunnen 

worden volstaan met een simpel overleg of zal wellicht zelfs geen overleg behoeven plaats te vinden, aldus de nota van 

toelichting (blz. 29; Stb. 2008, 145). 

2.4.4. Gelet op artikel 3.1.1, eerste lid, van het Bro is de raad in het kader van de bestemmingsplanprocedure verplicht 

overleg te voeren met de diensten van de provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening. Uit 

hetgeen hierboven is weergegeven met betrekking tot de nota van toelichting volgt dat slechts bij hoge uitzondering, 

indien het duidelijk gaat om een herziening van geringe omvang dan wel van in planologisch opzicht ondergeschikt 

belang, geen overleg zal hoeven plaats te vinden. Een dergelijke uitzondering doet zich in dit geval niet voor, aangezien 

BCB ten gevolge van het plan naar een andere locatie zal moeten uitzien met mogelijk andere gevolgen voor het milieu 

dan bij hervestiging van een betonmortelcentrale ter plaatse en gelet op het meer dan geringe belang van BCB bij een 

mogelijkheid van hervestiging aldaar. Verder is niet gebleken dat het college te kennen heeft gegeven dat in dit geval 

geen overleg is vereist. Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat overleg met de betrokken diensten van 

de provincie in het onderhavige geval ten onrechte achterwege is gelaten. 

5) Milieuaspecten  

In dit Oniwerpbestemmingsplan nog te weinig aandacht is voor milieuaspecten waaronder 
de klimaatbestendigheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De Vereniging Nederlandse 
Gemeenten geeft in een uitgebreide brochure 

https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Milieu/Gemeente%20Milieu%20Wro.pdf  

Van deze zeer concrete aanbevelingen van de VNG ten aanzien van Verkeer, Geluid en 
Groen en Luchtkwaliteit zien we niets terug in het Ontwerp Bestemmingsplan. Ook staan 
er te weinig maatregelen in voor de klimaatbestendigheid. 

Het VNG-rapport geeft zelf aan welke wettelijke verplichtingen en mogelijkheden er zijn en 
op welke manier milieu-aspecten kunnen doorwerken in het bestemmingsplan. 
Pagina 39 en 40 

Onderzoek en milieuparagraaf 
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Voorgeschreven is dat de gemeente bij de voorbereiding van een bestemmingsplan onderzoekt welke waarden in het 
geding zijn en wat de gevolgen van het plan zijn voor deze waarden. De basis hiervoor zijn de artikelen 3:2 Awb en 3.1.6 
Bro. De resultaten van deze onderzoeken moeten worden beschreven in de toelichting bij het bestemmingsplan. Dit kan 
in een aparte milieuparagraaf of geïntegreerd in de overige onderdelen van de toelichting. De mate waarin voor de 
diverse aspecten aandacht nodig is, verschilt per plan. Soms is dit in specifieke wetgeving voorgeschreven (habitattoets, 
mer, externe veiligheid). 
Het bestemmingsplan moet gebaseerd zijn op de meest actuele toepasselijke milieuregelgeving en 
richtlijnen, zoals bepalingen uit de provinciale planologische verordening en de provinciale milieuverordening. Bovendien 
kunnen landelijke regels zoals het Besluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen (BEVI) en de Wet geluidhinder in het plan 
doorwerken. Ook de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' werkt volgens bestendige jurisprudentie door in de 
ruimtelijke inrichting, mits gemotiveerd toegepast. 

Verplichte milieuthema's in bestemmingsplan (niet uitputtend, en wanneer relevant) Wettelijke grondslag, zoals: 
- Externe veiligheid (Bevi) 
- Luchtkwaliteit (Wet luchtkwaliteit, Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, NSL) 
- Geluid (Wet geluidhinder) 
- Watertoets (Bro) 
- Natuurtoets (Natuurbeschermingswet) 
- Archeologie (Monumentenwet - Wet op dearcheologische monumentenzorg) 
- Bodem (Bro) 
Geurhinder Ammoniak Lichthinder Windhinder Afval Mobiliteit 
Soms verplicht: planMER, besluitMER 
Bedrijven en milieuzonering (richtlijn, jurisprudentie) 
Beleid Rijk, provincie, gemeente 
Eventuele relevante jurisprudentie 

De milieuparagraaf bevat een beschrijving van de milieuaspecten die een rol spelen in het bestemmingsplan. Het geeft 
de resultaten weer van het milieukundig en wateronderzoek dat heeft plaatsgevonden. Wat in deze paragraaf is 
opgenomen, dient ertoe het bestemmingsplan te onderbouwen. Het geeft aan welke milieuaspecten in de afweging bij 
het leggen van bestemmingen en het bepalen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden een rol hebben gespeeld. 
Wanneer zich in een gebied milieuknelpunten voordoen, is het zaak die knelpunten en tevens de oplossingen aan te 
geven. Het is voor een gemeente vaak niet direct mogelijk om dat knelpunt meteen op te 
lossen, bijvoorbeeld vanwege het ontbeken van financiële middelen. Dergelijke beperkingen maken 
het rechtstreeks wegbestemmen van het knelpunt onmogelijk. Een andere bestemmingsmogelijkheid ligt dan meer in de 
rede, door bijvoorbeeld de bestaande situatie positief te bestemmen en via een wijzigingsbevoegdheid een andere 
ontwikkeling (bijvoorbeeld de opheffing van het milieuknelpunt) mogelijk maken. 

Milieukwaliteitseisen in het bestemmingsplan? 
Het bestemmingsplan is het resultaat van een integrale ruimtelijke afweging, waarbij alle milieuaspecten worden 
meegewogen. In het bestemmingsplan kunnen kwaliteitsaspecten worden opgenomen, voor zover zij relevant zijn voor 
de fysieke leefomgeving, dus een fysiek element' bevatten (artikel 3.1 juncto artikel 3.26 Wro). Voorwaarde is dat de 
(milieu)kwaliteitseis zich richt tot het bevoegd gezag (de gemeenteraad of het college van burgemeester 
en wethouders). Dat betekent dat dergelijke eisen in principe alleen geregeld kunnen worden in een voorwaardelijke 
bestemming (zoals uftwerkingsverplichting, wijzigingsbevoegdheid, nadere eisen, ontheffingsbevoegdheid). Daarbij kan 
worden gedacht aan bepalingen gericht op het realiseren van een bepaald type woonmilieu, sociale veiligheid of 
beeldkwaliteit. De regels in het bestemmingsplan moeten rechtstreeks 
betrekking hebben op het ruimtebeslag van de gronden zelf of effect hebben op het grondgebruik 
van nabijgelegen gronden. 

Wat kan: 
• Ruimtelijk structurerende aspecten, zoals ecologische structuur, water- verkeers of energiesysteem, kunnen geregeld 
worden in het bestemmingsplan. Zowel waar het gaat om de realisatiemogelijkheid als om de bescherming ervan. 
• In het bestemmingsplan kunnen milieubelastingnormen (milieukwaliteitseisen) opgenomen worden 
die op grond van de wet of jurisprudentie (vrijwel) volledig bindend zijn. 
• Opname van milieukwaliteitseisen waarbij een effectgerichte kwaliteitsnormstelling wordt gesteld, lijkt mogelijk: 
- als kader voor wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan of het verlenen of binnenplanse ontheffing en het 
stellen van nadere eisen of vergunningverlening, indien bij de uitoefening van deze bevoegdheden de bepalingen van 
het bestemmingsplan als (mede)-toetsingskader betrokken kunnen worden; én 
- bij effecten van activiteiten of bronnen binnen het bestemmingsplangebied op de omgevingskwaliteit van dat gebied, 
waarbij die effecten uitsluitend toegeschreven moeten kunnen worden aan bronnen binnen het bestemmingsplangebied; 
én 
- die activiteiten of bronnen beïnvloedbaar of beheersbaar zijn door het treffen van bron- of effectgerichte maatregelen 
door de bestemmingsplanautoriteit. 
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6) Klimaatbestendiqheid  

Door klimaatverandering stijgt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. 
Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast. Door hitte zetten 
spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur uit. Ook raakt hitte de gezondheid van 
kwetsbare mensen, zoals ouderen, longpatiënten en jonge kinderen. Wateroverlast door 
hevige buiten staat volop in de belangstelling. De riolering kan zulke zware regenbuien 
niet verwerken. Daar komt bij dat het verharde oppervlak de laatste jaren is toegenomen, 
waardoor niet al het water kan wegzakken in de bodem. 

Door verharding en bebouwing blijft minder ruimte over voor groen en water. Hierdoor blijft 
de temperatuur in steden ook hoger dan in het omringende gebied. De stad verandert in 
een hitte-eiland, wat kan leiden tot hitte-stress bij bewoners. Het klimaat verandert en het 
is zaak dat de ruimtelijke inrichting meebeweegt. In dit  BP  is op geen enkele wijze 
opgenomen hoe de klimaatbestendigheid wordt geborgd. 

Wij verwijzen de gemeente naar de website van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 
waarop een handboek is opgenomen voor het realiseren van klimaatbestendige 
maatregelen, ook op het niveau van het bestemmingsplan: 

https://ruimteliikeadaptatie.nl/handreikinci/handreikin 	 en/ 

Over de juridische borging op gemeentelijk niveau wordt het volgende opgemerkt: 

• Juridische borging 

Gebruik juridische instrumenten waar ze voorgeschreven zijn, zoals geldt voor het gemeentelijk bestemmingsplan 

en voor de keur van het waterschap. Daarnaast kunt u naar wens andere juridische instrumenten gebruiken, zoals 

verordeningen. In regionale, bovengemeentelijke knelpunten in het stedelijk gebied kunnen zowel provincies als 

het Rijk optreden. 

Overheden kunnen ook juridisch bindende afspraken aangaan met derden in contracten en convenanten 

(privaatrechtel(k). 

0 	Gemeente: het bestemmingsplan regelt gebiedsgericht de ruimtelijke bestemmingen. In de Toelichting is veel 

ruimte voor het klimaatadaptatie-beleid. In Voorschriften en Plankaart zijn vooral de bestemmingen water, 

groen, wegen/verharding en tuin/erf belangrijk. Via de Bouwverordeningkunnen gemeentebrede kaders 

worden opgenomen ter aanvulling op het bouwbesluit. 

Als voorbeeld van een juridische borging in het bestemmingsplan wordt een plan van de 
gemeente Nijmegen genoemd: 
Nijmegen heeft klimaatadaptatie in het bestemmingsplan van "de Stelt"  opgenomen in de toelichting, waarbij concrete 
maatregelen zijn beschreven. 

7) Groen 

De bestemming "Groen" is nu een te algemene en te brede omschrijving. Het "natuurlijke 
groen" (bomen, struiken en planten) is van groot belang voor waterberging (Amsterdam  
Rainproof),  klimaatbeheersing in de stad, het opvangen van fijnstof en de CO2-reductie, 
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biodiversiteit en de aanwezigheid van groen en een groene omgeving dragen bij aan het 
welzijn en de gezondheid van bewoners. Het belang van Groen in de wijk wordt bij 
bewonersbijeenkomsten als één van de speerpunten genoemd. De gebieden die nu 
bestemming groen hebben zijn feitelijk natuurzones en/of waardevol groengebied waar 
gebruiks- en bouwbeperkingen nog voor moeten vastgesteld. Dit komt onvoldoende tot 
uitdrukking in het ontwerp  BP.  
In het  BP  kunnen de huidige oppervlakten ("'natuurlijk groen") met mogelijkheden tot 
uitbreiding in  BP  aangeven worden. 
De bestemming van deze natuurlijke groene zones kunnen met specifieke regels voor 
medegebruik vastgesteld worden en bepaalde functies w.o. terrassen kunnen uitgesloten 
worden. In bestemmingsplan (toelichting) het stimuleren van gevelbegroeiing opnemen. 
Wij maken er ook bezwaar tegen dat daar waar het water in Oud-West in het vigerend 
bestemmingsplan als onderdeel gezien moest worden van "het groen" in de wijk dit in het 
nieuwe bestemmingsplan niet meer zo is en dat daarmee het groen met een groot 
oppervlak is verminderd. Dit komt ook tot uiting in de toename van vaste ligplaatsen met 
name voor passagiersvaartuigen. 

Zie uitspraak ABRvS 11 juni 2008 inzake  Bp  De Pijp: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2008:BD3586  

8) Bestemminq Tuin 

De binnenterreinen in Oud-West slibben steeds meer dicht en dat heeft grote ruimtelijke 
gevolgen, ook voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Uit onderzoek binnen het 
plangebied blijkt dat de afgelopen 10 jaar achtentwintig binnenterreinen gemiddeld 56% 
versteend zijn geraakt in de Bellamybuurt, waarvan het gedeelte dat meer dan 50% 
versteend is zienderogen is toegenomen. Verstening (bebouwing, betegeling, verharding 
en ontgroening) heeft sterke negatieve gevolgen op de waterafvoer (riolen loven over), 
geluidsreductie, hitte-stress  (urban  heat  island),  luchtkwaliteit, warmtereductie in de 
zomer,  etc.  

De binnenterreinen in Oud-West omvatten ongeveer een kwart van het grondgebied en 
zijn misschien wel het belangrijkste dagelijks groen voor de vele bewoners. Zonder 
passende maatregelen in het bestemmingsplan is het niet onwaarschijnlijk dat (onder 
andere door het vergunningvrije uitbouwen tot 4 meter de binnentuin in) de 
binnenterreinen in de planperiode van 10 jaar tot wel 75% zullen verstenen. Daarom zijn 
heldere maatregelen nodig in het bestemmingsplan om deze ongewenste verstening te 
vermijden. 

Onderstaande regels zijn reeds opgenomen in het bestemmingsplan De Pijp en dienen ter 
bescherming van het woon, werk en leefmilieu op, aan en rondom de (binnen)tuinen. 
Aangezien in Oud-West de hoeveelheid verharding vergelijkbaar is met die van De Pijp 
zijn dezelfde bestemmingsplan maatregelen nodig. De toelichting van De Pijp over de 
binnenterreinen is integraal ook van toepassing op Oud-West. We verzoeken 
onderstaande punten op te nemen in het bestemmingsplan oud-West. 

In de bestemming Tuin, conform het bestemmingsplan De Pijp opnemen: verbod op 
bijbehorende bouwwerken, anders dan bestaand ten tijde van inwerkingtreding 
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bestemmingsplan. Sloop-nieuwbouw van deze bouwwerken blijft toegestaan. Verbeelding 
voorziet niet in bouwvlakken. 

Toelichting: bovenstaande regels bewerkstelligen dat: 
er niets meer bijgebouwd kan worden zonder af te wijken van het bestemmingsplan. 
Initiatiefnemers zijn gehouden aan de vergunningsvrije bouwmogelijkheden; 
er een verschil is met het overgangsrecht, waarin sloop-nieuwbouw alleen kan na een 
calamiteit. 

Zienswijze 
Voor de bestemming Tuin opnemen: bouwrecht voor uitbouw van 2,5 meter achter 
voorgevel, onder voorwaarden. 

Bovenstaande bouwrecht is gegeven voor bijbehorende bouwwerken: 
niet hoger dan 5 meter/ 0,3 m. boven scheidingsconstructie 1e verdieping en/of het 
hoofdgebouw 
die niet leidt tot meer dan 50% bebouwing van de tuin 
uitgevoerd wordt met een groen (begroeid) dak 
het waterbergend vermogen van het bouwwerk minsten 60 ml per uur bedraagt 

Zienswijze 
Voor de bestemming Tuin opnemen: afwijking voor de bouwregels, onder voorwaarde dat: 
het deel van het bebouwd oppervlak dat groter is dan 50 % van het oppervlak van het 
perceel met minimaal 50 % afneemt; 
het bijbehorend bouwwerk wordt uitgevoerd met een groen (begroeid) dak; 
niet meer teruggebouwd mag worden wat aanwezig was ten tijde van de inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan. 

Zienswijze 
Voor de bestemming Tuin de dubbelbestemming Waarde — Landschap opnemen, als 
`gronden die mede een ander planologisch doel dienen': 
de gronden zijn bestemd ten behoeve van instandhouding en ontwikkeling van het 
waardevolle groene en open karakter van de (binnen)tuinen; 
de dubbelbestemming primair is ten opzichte van de andere aan deze gronden 
toegekende bestemmingen; 
op en onder de aangewezen gronden is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning nieuwe verharding aan te brengen; 
de gronden inclusief bouwwerken een waterbergend vermogen hebben van de tuin 
minstens 60 millimeter per uur bedraagt; 
de gronden inclusief bouwwerken voor niet meer dan 50% worden verhard. 

In een recente uitspraak van 21 februari 2018 inzake Steenbergen heeft de Afdeling nog 
eens bevestigd dat bij een bestemmingsplan de regeling voor vergunningvrij bouwen op 
erven in achtererfgebied kan worden ingeperkt. Daarbij is in aanvulling op eerdere 
jurisprudentie een meer expliciete bestemmingsplanregel tot uitsluiting van gronden als erf 
niet als onaanvaardbare doorkruising van de regeling voor vergunningvrij bouwen 
aangemerkt. 

Bij de vergunningvrije bouwmogelijkheden op grond van het Bor is de definitie voor het 
begrip erf (artikel 1, lid 1, Bor), die samenhangt met de definitie voor achtererfgebied, van 
belang. De definitie luidt als volgt: 
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"erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing 
is, deze die inrichting niet verbieden." 

In artikel 2 van bijlage  II  bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is de regeling voor 
vergunningvrij bouwen opgenomen. Die wettelijke regeling in bestemmingsplannen niet 
zomaar worden doorkruist. Gemeenten kunnen in beginsel bij een bestemmingsplan de 
"feitelijke inrichting van het perceel (erf) bij een hoofdgebouw ten dienste van het gebruik 
van dat gebouw" niet verbieden. 

Uitgangspunt is volgens de Afdeling dat het gehele perceel bij een hoofdgebouw in 
beginsel als erf kan worden aangemerkt. Echter uit de systematiek van een 
bestemmingsplan of beheersverordening kan voortvloeien dat bepaalde verder van het 
hoofdgebouw af gelegen delen van een perceel niet als erf aangemerkt kunnen worden. 

Om de vergunningvrije bouwmogelijkheden in te perken, is het zaak om bij een 
bestemmingsplan (delen van) een perceel bij een woning niet meer als "erf" aan te 
merken. 

In dit licht kon de Afdeling zich eerder vinden in vergunningvrij bouwen inperkende 
bestemmingsplannen waarbij voor een perceel bij een woning en de daarvoor geldende 
woonbestemming was voorzien in: 

1. Een dubbelbestemming (zie ECLI:NL:RVS:2017:3267); 

2. een aanduiding (zie ECLI:NL:RVS:2013:228) (en ook TBR 2013/116, m.nt. B. Rademaker), waar 
B&W vanwege de aanduiding "landschapswaarden" een bouwstop mochten opleggen bij de 
bouw van een garage); of 

3. een andere bestemming (zie ECLI:NL:RVS:2013:340) (en ook TBR 2013/131, m.nt. B. 
Rademaker), waar het dagelijks bestuur van een stadsdeel van Amsterdam vanwege een 
bestemming "Groenvoorzieningen (Rg)" voor rondom de woning gelegen openbaar gebied een 
handhavend mocht optreden tegen een aanbouw. 

De Afdeling wijst bij deze jurisprudentie en ook bij de uitspraak van 21 februari 2018 op de 
Nota van Toelichting van het Bor en de daarin beschreven mogelijkheid om via het 
bestemmingsplan, uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, het vergunningvrij 
bouwen van percelen met een bijzondere stedenbouwkundige of landschappelijke 
waarden in te perken. 

In de uitspraak van 21 februari 2018 ging het om een bestemmingsplan voor 9 woningen 
op een inbreidingslocatie in Steenbergen. Rondom de woonbestemming voor deze 
woningen inclusief hun erven is aan een smalle strook gronden aan drie zijden de 
bestemming "Tuin" toegekend. In de bijhorende planregel is onder meer expliciet bepaald: 
"deze gronden dienen niet te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van bijlage  
II  behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de 
datum van inwerkingtreding van dit plan." 

Anders dan in de hiervoor onder 1 t/m 3 genoemde gevallen is met deze andere 
bestemming "Tuin" en de planregel die desbetreffende gronden van het plangebied als erf 
uitsluiten, nog geen (begin van een) ruimtelijke onderbouwing van de inperking van de 
vergunningvrije bouwmogelijkheden gegeven. 
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De Afdeling overweegt hierover dan ook — in lijn met een voorbeeld voor een 
tuinbestemming in de Nota van Toelichting - dat een dergelijke planregeling zonder deze 
aan de hand van locatiespecifieke omstandigheden ruimtelijk te onderbouwen, een 
onaanvaardbare doorkruising van de regeling in het Bor voor vergunning vrij bouwen zou 
betekenen. 

In dit geval bleef het bestemmingsplan in stand. De gemeenteraad had de inperking 
voldoende onderbouwd door te wijzen op de locatiespecifieke omstandigheden van veel 
bestaande bebouwing in de omgeving en een door reeds aanwezige bebouwing 
ingeklemd en kleinschalig binnenterrein. Met het oog op de stedenbouwkundige structuur 
ter plaatse en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kon de raad middels voornoemde 
expliciete planregel de mogelijkheid van het zowel in de breedte als diepte volbouwen van 
dit binnenterrein beperken door de inrichting van een klein deel van het plangebied als erf 
uit te sluiten. 

Opnieuw bevestigt de Afdeling dus dat bij een bestemmingsplan vergunningvrij bouwen 
kan worden beperkt. Om onaanvaardbare doorkruising van de regeling vergunningvrij 
bouwen te voorkomen moet - logischerwijs - een ruimtelijke onderbouwing worden 
gegeven voor de inperking waarbij de redengevende locatiespecifieke omstandigheden 
inzichtelijk moeten worden gemaakt. 

In Steenbergen heeft de raad de inperking vormgegeven door een "andere" bestemming 
samen met een planregel waarbij (onderbouwd) expliciet plandelen zijn uitgesloten als erf 
in de zin van het Bor en (dus) de daaraan verbonden vergunningvrije bouwmogelijkheden. 
Met het oog op de rechtszekerheid kan deze variant de voorkeur genieten boven de 
dubbelbestemming of aanduiding voor plandelen zonder expliciete uitsluiting van gronden 
als erf in de zin van bijlage 2 van het Bor en waaruit dus "slechts" kan worden afgeleid dat 
ter plaatse vergunningvrij bouwen niet is toegestaan. 

In de nota van beantwoording concludeert de gemeente dat bij het opstellen van het 
bestemmingsplan is onderzocht of de binnenterreinen in Oud-West een bijzondere 
stedenbouwkundige, cultuurhistorische, landschappelijke of ecologische waarde 
vertegenwoordigen die een uitzondering op en een beperking van de landelijke wetgeving 
zou kunnen rechtvaardigen. De gemeente concludeert dat er geen juridisch houdbare 
onderbouwing kan worden opgesteld die de toets van de Raad van State zou kunnen 
doorstaan. 

Navraag door ons bij o.a. stadsdeel West en de RVE Ruimte en Duurzaamheid levert op 
dat er geen gestructureerd en locatiespecifiek onderzoek is uitgevoerd naar de bijzondere 
landschappelijke of ecologische waarden van de binnenterreinen in Oud-West. Evenmin 
zijn de gevolgen van bebouwing en aspecten als hitte-eiland vorming en gezondheid voor 
de binnenterreinen in Oud-West onderzocht. Het is dus de vraag of het onderzoek waar de 
nota van beantwoording naar verwijst, haar conclusie kan dragen. In ieder geval is dat 
onvoldoende gemotiveerd. 

Er heeft wel een cultuurhistorisch onderzoek plaatsgevonden voor heel Amsterdam. 

In oktober 2017, dus ruim vóór de ter inzagelegging van het Ontwerp, heeft de afdeling 
Monumenten en Archeologie van de gemeente een cultuurhistorische analyse van de 
Amsterdamse (binnen-)tuinen gemaakt. Enkele conclusies zijn: dat groenvoorzieningen 
zoals de (binnen-)tuinen integraal onderdeel zijn van het gedachtengoed over en de 
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ontwikkeling van een gezonde, leefbare stad (pg. 2), dat (binnen-)tuinen evident 
stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden vertegenwoordigen (pg. 6) en dat de 
onbebouwde tuinruimte een belangrijk onderdeel vormt van de kwalitatief goede 
leefomgeving (pg. 105). 

De gemeente had de uitkomsten van dit onderzoek in het Ontwerp moeten meenemen 
maar heeft dat ten onrechte en ongemotiveerd nagelaten. 

9) Onderkelderinq  

Kelders onder hoofdgebouwen en kelders onder aan- of bijgebouwen in de 
binnenterreinen zorgen voor veel (bouw-)overlast en zijn schadelijk voor de 
klimaatbestendigheid, waterafvloeiing, grondwaterstand  etc.  De maatregelen die het 
Ontwerp heeft opgenomen om deze problemen te voorkomen zijn onvoldoende. Wij 
pleiten primair voor een algeheel verbod op onderkeldering, zowel onder het hoofdgebouw 
als onder de (bouwvergunningsvrije) aan- of bijgebouwen. 

Als onderkeldering onder het hoofdgebouw toch blijft bestaan in het Ontwerp, dan pleiten 
we er secundair voor om aan deze onderkelderingen de volgende beperkingen op te 
leggen: 
Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. 
Het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het 
toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil. 
De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter 
onder peil, met dien verstande dat een voorziening ten behoeve van de waterhuishouding 
tot maximaal 6 meter onder peil gebouwd mag worden. 

10) Energie 

In het bestemmingsplan wordt (nog)geen rekening gehouden wordt met 
duurzaamheidaspecten voor wat betreft de energievoorziening. Dat is zeker van belang nu 
de Gemeente Amsterdam de ambitie heeft uitgesproken de stad aardgasvrij te willen 
maken. 
In het bestemmingsplan kan in de toelichting een paragraaf worden opgenomen over 
duurzaamheid in zijn algemeen en energie in het bijzonder. Hierin kan worden vermeld 
welke extra maatregelen in het kader van het bestemmingsplan worden geleverd op het 
thema energie. In de toelichting van het bestemmingsplan kan worden aangegeven dat bij 
de planontwikkeling is gedacht aan: 
1) zongericht bouwen: Het zodanig inrichten van een woongebied dat zoveel mogelijk 
passieve en actieve zonne-energie wordt benut. Dit kan passief bijvoorbeeld door 
opwarming door de zon van het gebouw of actief. Voorbeelden van het actief benutten van 
zonne-energie zijn zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en zonneboilers voor 
warmwater. 
2) warmteopwekking door een kleinschalige warmte- krachtinstallatie. Dit betreft het 
gebruik maken van overige duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld aardwarmte, koude-
of warmteopslag in de bodem, zonne-energie, biomassacentrales en warmtepompen. 
Verder kunnen in de regels en de verbeelding stedenbouwkundige eisen worden 
opgenomen, die tevens bijdragen aan een energiebewust' plan. Hieronder staan enkele 
voorbeelden genoemd. 
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Het is mogelijk om als randvoorwaarde vast te leggen dat de bebouwing, dakhelling, 
nokrichting in zuidelijke richting zijn georiënteerd. Dit kan bijvoorbeeld door de rooilijnen 
vast te leggen. Op deze manier kan passieve zonne-energie beter benut worden. De 
onderlinge oriëntatie van bebouwing kan zo worden vorm gegeven dat beschaduwing 
wordt vermeden. In het bestemmingsplan kan ook ruimte worden gereserveerd voor 
collectieve en/of decentrale warmtelevering. 

11) Verkeer 
In het belang van de verkeersveiligheid verzoeken wij het Bestuur een 15 km zone vast te 
stellen voor alle gebieden rond scholen, verzorgingstehuizen en smalle zijstraten van Oud-
West. 

12) Kiosken  

Er zijn in Oud-West een aantal kiosken, die nog nooit verhuurd zijn geweest en alleen 
maar in de weg staan, zoals die aan het Surinameplein. Wij willen graag dat deze 
ongebruikte kiosken weer verwijderd worden. In de nota van beantwoording is op dit punt 
geantwoord dat het paraplubestemmingsplan kiosken dat zou verhinderen. Echter het 
paraplubestemmingsplan kiosken geeft geen termijn aan de houbaarheidsduur van 
kiosken. Bovendien vinden wij dat het huidige aantal kiosken al meer dan voldoende is en 
dat verdere uitbreiding van het aantal kiosken achterwege blijft. 

13) Bilderdijkstraat 205H 

Op de plankaart heeft Bilderdijkstraat 205 de bestemming Gemengd 1 met 
functieaanduiding van horeca 3. 
Dit is onterecht. Wij maken bezwaar tegen deze toegevoegde functieaanduiding. 
Op 02 juni 2016 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie west een 
omgevingsvergunning verleent met kenmerk 2265205. 
In deze vergunning is de voorwaarde opgenomen dat de gronden op Bilderdijkstraat 205h 
niet als zelfstandige horeca gebruikt mag worden. 
citaat uit de vergunning; 
"Voorwaarde bij deze uitbreiding is dat het perceel Bilderdijkstraat 205 niet als zelfstandige 
horeca gebruikt mag worden." 

Wij gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

Hanna Klomp, voorzitter Bewonersvereniging Rond de Hallen 

Bilderdijkkade 828 
1053 VN Amsterdam 
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Woonplaats: 	  

Afgeleverd op 

Bestemd voor: 1?4'0,111:fit-dy/ 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 	 1,  a , v_ 	k/o2p,  atio  wife  

Adres: 	Ct-(61- 	200  
„ilk)  

Handtekening: 

In ontvangst genomen door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst clenomen van portier oor 	(naam medewerker postkamer) 

Op 	/ 	/20  

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

• Organisatie. 	  

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13 7 0 9 
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Handtekening: 

In ontvangst genomen,•door de portier van het stadhuis: 

Naam: 

Handtekening: 

Poststuk in ontvangst genomen van portier door.

Op 	 /20 	 om 	uur 

Handtekening: 

n te vullen.  door  Div.  

(naam medewerker postkamer) 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1100 PN Amsterdam 

Postbus  202 
1000 AE Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 
X Facilitair Bureau 

Ontvangstbewijs 

Ontvangstbewijs poststukken stadhuis Amsterdam. 

Het betreft een ontvangstbewijs dat wordt verstrekt indien de portier een poststuk in ontvanst neemt. 

Poststuk ontvangen van: 

Naam: 

Adres: 

 

• .11) 	.4 
(7) Lr 	r  

   

   

Woonplaats: 

, Afgeleverd op 	/ 	/20 	 om 	uur 

Bestemd voor: C{ •  

Poststuk in ontvangst genomen van postkamer door 	 (naam Div.medewerker) 

Organisatie. 	  

Op 	/20 	 om 	uur 

Handtekening: 

Poststuknummer: 13 6 6 5 
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Gemeente van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 13 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad, 

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt. Hierbij 
maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerpbestemmingsplan. Oud-west is een buurt waar het prettig 
wonen is door de gemêleerde samenstelling van de bewoners. ik zie een aantal risico's in beleid die dit 

samenwonen kunnen doen aantasten en mogelijk zelfs verdwijnen. 

• Er is weinig groen en het groen dat er is, is vaak betegeld. Ook in de binnentuinen kan gebouwd worden. 

Natuur is van belang voor de mentale en fysieke gezondheid, zeker in een buurt met zeer hoge 

bevolkingsdichtheid. Mijn kinderen konden niet rond het huis buiten spelen, natuur is rustgevend. 

(Vroeger werd er gevoetbald op het Staringplein door jongere kinderen). De luchtkwaliteit is ronduit 

ongezond volgens de maatstaven van de  World Health Organisation.  

Graag specifiek uitgeschreven normen over wat 'groen' inhoudt, namelijk groene natuur. 

• Buurtgenoten maken zich zorgen over nieuwbouw: omdat verdichting in Amsterdam beleid is zijn er 

plannen om in de hoogte woningen bij te maken. Dit zal het karakter van deze al dichtbevolkte buurt 

aantasten. Aangeven van een toegestane hoogte bij nieuwbouw zal geruststellen. 

• Buurtgenoten maken zich ook zorgen over het toenemen van mogelijkheden tot tijdelijk verhuren van 

woonruimte waardoor er veel mensen zijn die verder geen binding hebben met de buurt, bijvoorbeeld 

hotels. Dit leidt tot onrust. 

Graag specificatie dat de functie 'wonen' permanent wonen inhoudt. 

• In de Jacob van Lennepkade liggen woonboten en bootjes van buurtgenoten. Verhuur van ligplaatsen van 

in het centrum commercieel uit te baten boten past niet bij de woonfunctie van de buurt. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Oud-West 

2018. Ik verzoek u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerp gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758 
1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 13 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

Geachte raad,  

IV -  BEDRIJFSVOERING  

1 It JUB 2018  

INGEKOMEN  

In de Staatscourant van 02-05-2018 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt, verder 
afgekort als Ontwerp. Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit Ontwerp. 

Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan bod. 
De zienswijzen dien ik in als voorzitter van de WE Overtoom 444— 450, 3.054.1WAmsterdam. 

1.) Beschermd stadsgezicht 

Welstand kent aan de Overtoom een Zone A toe: "te beschouwen als dragende structuur van een (potentieel) 
beschermd (stadsgezicht)".1  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Amsterdam Zuid inclusief 
de Overtoom/Vondelparkbuurt in 2012 als beschermd stadsgezicht aangewezen.2  

De bestuurscommissie West heeft echter in 21013 besloten geen beschermd stadsgezicht aan te vragen omdat: 
"de maatregelen die dan genomen moeten worden leiden mogelijk tot hogere huren. Het is echter wel een 
mooie buurt die inderdaad die extra aandacht van het DB waard is en dat moet meewegen bij de komende 
bestemmingsplannen".3  De relatie beschermd stadsgezicht en hogere huren is nooit gebleken. Inmiddels is de 
realiteit dat die hogere huren er toch zijn gekomen en er gen beschermde status is. 

Zowel de Overtoom als de Vondelparkstrook worden in de Cultuurhistorische verkenning4  een hoge 
cultuurhistorische waarde en betekenis toegekend. De Ontwerp plankaart kent de Waarde Archeologie toe 
aan deze gebieden. De nota van beantwoording bevestigif"dat vergunningsvrij bouwen niet van toepassing is 
op gebieden die van rijkswege zijn aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht".5  

De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht vindt zijn grondslag in de Erfgoedwet (tot 1juli 2016 in de 
Monumentenwet 1988). Zodra er een aanwijzing van Rijkswege is gedaan, en dat heeft de RCE gedaan in 
2012, dan heeft de gemeenteraad de verplichting om deze aanwijzing te vertalen in het bestemmingsplan. 

De gemeente heeft in het bestemmingsplan een redelijk uitgebreid instrumentarium van specifieke 
bestemmingsregelingen voor beschermde stadsgezichten en aanvullend ook de mogelijkheid om 
welstandseisen in het beschermende bestemmingsplan op te nennen.6  Het bestemmingsplan dient recht te 
doen aan de cultuurhistorische waarden. De gemeenteraad kan zelfs voordat de aanwijzing een feit is een 
beschermend plan opstellen! Het Ontwerp doet geen recht aan de cultuurhistorische waarden van de 
Overtoom/Vondelparkstrook en de Admiralenbuurt. 

lAtlas van de 3.9de  eeuwse ring, pagina 63 

ligehni9lEi§tád§piiEht Afii§t@FEláivtii{1;  Kt;  ih FIEN11113ff 3813; 	hitly1FM31§Faid 
3  Notulen, Politieke Avond dinsdag 24 september 2o3.3, regel 310 t/m 430 
4  Bijlage a, Cultuurhistorische Verkenning, pag. 26 
5  Bijlage 3, Nota van beantwoording participatiereacties, pag. 3.3 
6  ABRvS 26 september 2oo7, nr. 200703448h 
7  ABRvS 21 februari 2007, nr. 200601037/1 
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Het bestemmingsplan beoogt het gebied in stand te houden en recht te doen aan de cultuurhistorische 
waarden. Wij willen nieuwe bebouwing in dit drukst bevolkte gebied van Amsterdam zoveel mogelijk 
tegengaan, met name nieuwe (vergunningvrije) bouwwerken in de binnenterreinen. Verdere bebouwing hier 
zal tot ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden leiden, ook wat betreft 
klimaatadaptatie. Daarom pleiten we ervoor dat: 

> De Admiralenuurt en Overtoom/Vondelparkbuurt als beschermd stadsgezicht wordt opgenomen 

a) Archeologische waarden 

Uit het advies van Bureau en Archeologie blijkt verder dat voor het hele gebied op en rond de Overtoom een 
hoge archeologische verwachting bestaat. Dit past volgens ons ook bij de rol die de Overtoom al sinds 1350 
voor Amsterdam speelt. 

De Noordelijke Overtoomstrook heeft in het Ontwerp de Waarde: Archeologie 2 gekregen. Dat moet volgens 
ons Archeologie i zijn: dezelfde waarde als de Zuidelijke Overtoomstrook en de Vondelparkstrook. Hetzelfde 
geldt voor de Bellamybuurt. Het Ontwerp doet onvoldoende recht aan de archeologische waarde van de 
Noordelijke Overtoomstrook en de Bellamybuurt. Daarom pleiten we ervoor dat: 

> De Noordelijke Overtoomstrook en de Bellamybuurt Waarde Archeologie 1 krijgen 

3) Bestemming Tuin 

De binnenterreinen in Oud-West slibben steeds meer dicht. Dat heeft grote ruimtelijke gevolgen, ook voor de 
leefbaarheid van mijn en onze woonomgeving. Uit onderzoek binnen het plangebied blijkt dat de afgelopen zo 
jaar achtentwintig binnenterreinen gemiddeld 56% versteend zijn geraakt in de Bellamybuurt, waarvan het 
gedeelte dat  so%  tot z00% versteend is geraakt in zo jaar, zienderogen is toegenomen.8 Verstening 
(bebouwing, betegeling, verharding en ontgroening) heeft sterke negatieve gevolgen op de waterafvoer 
(riolen lopen over), geluidsoverlast, hitte-stress  (urban  heat), luchtkwaliteit, warmtereductie in de zomer,  etc.  

De binnenterreinen in Oud-West omvatten ongeveer een kwart van het grondgebied en zijn misschien wel hét 
belangrijkste dagelijks groen voor de vele bewoners, waaronder wijzelf. Zonder passende maatregelen in het 
bestemmingsplan is het niet onwaarschijnlijk dat (onder andere door het vergunningvrije uitbouwen tot 4 
meter de tuin in) de binnenterreinen in de planperiode van zo jaar tot wel 75% zullen verstenen. Daarom zijn 
heldere regenmaatregelen nodig in het bestemmingsplan om deze ongewenste verstening te vermijden. 

Onderstaande regels zijn reeds opgenomen in het bestemmingsplan De Pijp en dienen ter bescherming van 
het woon, werk en leefmilieu op, aan en rondom de (binnen)tuinen. Aangezien in Oud-West de hoeveelheid 
verharding vergelijkbaar is met die van De Pijp, zijn dezelfde bestemmingsplan maatregelen nodig. De 
toelichting van bestemmingsplan De Pijp (zie link9) over de binnenterreinen is integraal van toepassing op 
Oud-West. We verzoeken daarom om onderstaande punten op te nemen in het bestemmingsplan Oud-West. 

> In de bestemming Tuin conform het bestemmingsplan De Pijp (zie link') opnemen: verbod op 
bijbehorende bouwwerken, anders dan bestaand ten tijde van inwerkingtreding bestemmingsplan. Sloop-
nieuwbouw van deze bouwwerken blijft toegestaan. Verbeelding voorziet niet in bouwvlakken. 

Toelichting: bovenstaande regel bewerkstelligt dat: 
• er niets meer bijgebouwd kan worden zonder af te wijken van het bestemmingsplan. Initiatiefnemers zijn 

gehouden aan de vergunningsvrije bouwmogelijkheden; 
• er een verschil is met het overgangsrecht, waarin sloop-nieuwbouw alleen kan na een calamiteit. 

Zienswijze 

8  Inventarisatie binnenterreinen Bellamybuurt, R. Stuyver, oktober 2016 
9  Voor de toelichting van het bestemmingsplan De Pijp 2018, zie: bitlyidepijp2ol8toelichting 
10  Voor het artikel Tuin in de regels van bestemmingsplan De Pijp 2018, zie: bit.ly/depijp2o18tuin 
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D Voor de bestemming Tuin opnemen: bouwrecht voor uitbouw van 2,5 meter achter voorgevel, onder 
voorwaarden. 

Bovenstaande bouwrecht is gegeven voor bijbehorende bouwwerken: 
• niet hoger dan 5 meter/ 0,3 m. boven scheidingsconstructie le verdieping en/of het hoofdgebouw 
• die niet leidt tot meer dan  so%  bebouwing van de tuin 
• uitgevoerd wordt met een groen (begroeid) dak 
• het waterbergend vermogen van het bouwwerk minsten 6o ml per uur bedraagt 

Zienswijze 
> Voor de bestemming Tuin opnemen: afwijking voor de bouwregels, uitsluitend onder voorwaarde dat: 
• het deel van het bebouwd oppervlak dat groter is dan 50% van het oppervlak van het perceel met 

minimaal 50% afneemt; 
• het bijbehorend bouwwerk wordt uitgevoerd met een groen (begroeid) dak; 
• niet meer teruggebouwd mag worden wat aanwezig was ten tijde van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan. 

Zienswijze 
• Voor de bestemming Tuin de dubbelbestemming Waarde — Landschap (zie  line)  opnemen, als 'gronden 

die mede een ander planologisch doel dienen'; 
• de gronden zijn bestemd ten behoeve van instandhouding en ontwikkeling van het waardevolle groene en 

open karakter van de (binnen)tuinen; 
• de dubbelbestemming primair is ten opzichte van de andere aan deze gronden toegekende 

bestemmingen; 
• op en onder de aangewezen gronden is het verboden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning nieuwe verharding aan te brengen; 
• de gronden inclusief bouwwerken een waterbergend vermogen hebben van de tuin minstens 6o 

millimeter per uur bedraagt; 
• de gronden inclusief bouwwerken voor niet meer dan  so%  worden verhard. 

In een recente uitspraak van 21 februari 2018 inzake Steenbergen heeft de Afdeling nog eens bevestigd dat 
bij een bestemmingsplan de regeling voor vergunningvrij bouwen op erven in achtererfgebied kan worden 
ingeperkt. Daarbij is in aanvulling op eerdere jurisprudentie een meer expliciete bestemmingsplanregel tot 
uitsluiting van gronden als erf niet als onaanvaardbare doorkruising van de regeling voor vergunningvrij 
bouwen aangemerkt. 

Bij de vergunningvrije bouwmogelijkheden op grond van het Bor is de definitie voor het begrip erf van belang 
(artikel 1, lid 1, Bor), die samenhangt met de definitie voor achtererfgebied. De definitie luidt als volgt: 
"erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een 
bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden." 

In artikel 2 van bijlage  II  bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is de regeling voor vergunningvrij bouwen 
opgenomen. Die wettelijke regeling kan in een bestemmingsplan niet zomaar worden doorkruist. Gemeenten 
kunnen in beginsel bij een bestemmingsplan de "feitelijke inrichting van het perceel (erf) bij een hoofdgebouw 
ten dienste van het gebruik van dat gebouw" niet verbieden. 

Uitgangspunt is volgens de Afdeling dat het gehele perceel bij een hoofdgebouw in beginsel als erf kan 
worden aangemerkt. Echter uit de systematiek van een bestemmingsplan of beheersverordening kan 
voortvloeien dat bepaalde verder van het hoofdgebouw af gelegen delen van een perceel niet als erf 
aangemerkt kunnen worden. 

11Zie bestemmingsplan De Pijp 2018, Waarde Landschap: bitlyklepijp2018waardelandschap 
12 

ECLENLRVS:2018:571 
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Om de vergunningvrije bouwmogelijkheden in te perken, is het zaak om bij een bestemmingsplan (delen van) 
een perceel bij een woning niet meer als "erf" aan te merken. 

In dit licht kon de Afdeling zich eerder vinden in vergunningvrij bouwen inperkende bestemmingsplannen 
waarbij voor een perceel bij een woning en de daarvoor geldende woonbestemming was voorzien in: 
i. 	een dubbelbestemming' ; 
2. een aanduiding, waar B&W vanwege de aanduiding "landschapswaarden" een bouwstop mochten 

opleggen bij de bouw van een garage; of 
3. een andere bestemming' waar het dagelijks bestuur van een stadsdeel van Amsterdam vanwege een 

bestemming "Groenvoorzieningen (Rg)" voor rondom de woning gelegen openbaar gebied 
handhavend mocht optreden tegen een aanbouw. 

De Afdeling wijst bij deze jurisprudentie en ook bij de uitspraak van 21 februari 2018 op de Nota van 
Toelichting van het Bor16  en de daarin beschreven mogelijkheid om via het bestemmingsplan, uit oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening, het vergunningvrij bouwen van percelen met een bijzondere 
stedenbouwkundige of landschappelijke waarden in te perken. 

In de uitspraak van 21 februari 2018 ging het om een bestemmingsplan voor 9 woningen op een 
inbreidingslocatie in Steenbergen. Rondom de woonbestemming voor deze woningen inclusief hun erven is 
aan een smalle strook gronden aan drie zijden de bestemming "Tuin" toegekend. In de bijhorende planregel is 
onder meer expliciet bepaald: "deze gronden dienen niet te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 
van bijlage  II  behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum 
van inwerkingtreding van dit plan." 

Anders dan in de hiervoor onder t/m 3 genoemde gevallen is met deze andere bestemming "Tuin" en de 
planregel die desbetreffende gronden van het plangebied als erf uitsluiten, nog geen (begin van een) 
ruimtelijke onderbouwing van de inperking van de vergunningvrije bouwmogelijkheden gegeven. 

De Afdeling overweegt hierover dan ook— in lijn met een voorbeeld voor een tuinbestemming in de Nota van 
Toelichting —dat een dergelijke planregeling zonder deze aan de hand van locatiespecifieke omstandigheden 
ruimtelijk te onderbouwen, een onaanvaardbare doorkruising van de regeling in het Bor voor vergunningvrij 
bouwen zou betekenen. 

In dit geval bleef het bestemmingsplan in stand. De gemeenteraad had de inperking voldoende onderbouwd 
door te wijzen op de locatiespecifieke omstandigheden van veel bestaande bebouwing in de omgeving en een 
door reeds aanwezige bebouwing ingeklemd en kleinschalig binnenterrein. Met het oog op de 
stedenbouwkundige structuurter plaatse en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kon de raad middels 
voornoemde expliciete planregel de mogelijkheid van het zowel in de breedte als diepte volbouwen van dit 
binnenterrein beperken door de inrichting van een klein deel van het plangebied als erf uit te sluiten. 

Opnieuw bevestigt de Afdeling dus dat bij een bestemmingsplan vergunningvrij bouwen kan worden beperkt. 
Om onaanvaardbare doorkruising van de regeling vergunningvrij bouwen te voorkomen moet - logischerwijs - 
een ruimtelijke onderbouwing worden gegeven voor de inperking waarbij de redengevende locatiespecifieke 
omstandigheden inzichtelijk moeten worden gemaakt. 

In Steenbergen heeft de raad de inperking vormgegeven door een "andere" bestemming samen met een 
planregel waarbij (onderbouwd) expliciet plandelen zijn uitgesloten als erf in de zin van het Bor en (dus) de 
daaraan verbonden vergunningvrije bouwmogelijkheden. Met het oog op de rechtszekerheid kan deze variant 
de voorkeur genieten boven de dubbelbestemming of aanduiding voor plandelen zonder expliciete uitsluiting 
van gronden als erf in de zin van bijlage 2 van het Bor en waaruit dus "slechts" kan worden afgeleid dat ter 
plaatse vergunningvrij bouwen niet is toegestaan. 

13  ECLI:NL:RVS:2017:3267 
ECLI:NL:RVS:2013:228 en ook TBR 2013/116, m.nt. B. Rademaker 

15  ECLI:NL:RVS:2013:340) en ook TBR 2013/131, m.nt. B. Rademaker 
3.6 zie Stb. 2010, nr. 143, 13. 134-145 en Stb. 2014, 333, P. 43-45 
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In de nota van beantwoording van het Voorontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 concludeert de 
gemeente dat bij het opstellen is onderzocht of de binnenterreinen in Oud-West een bijzondere 
stedenbouwkundige, cultuurhistorische, landschappelijke of ecologische waarde vertegenwoordigen die een 
uitzondering op en een beperking van de landelijke wetgeving zou kunnen rechtvaardigen. De gemeente 
concludeert dat er geen juridisch houdbare onderbouwing kan worden opgesteld die de toets van de Raad van 
State zou kunnen doorstaan. 

Navraag door ons bij o.a. stadsdeel West en de RVE Ruimte en Duurzaamheid levert op dat er geen 
gestructureerd en/of locatiespecifiek onderzoek is uitgevoerd naar de bijzondere landschappelijke of 
ecologische waarden van de binnenterreinen in Oud-West. Evenmin zijn de gevolgen van binnentuin 
bebouwing op aspecten als hitte-eiland vorming en gezondheid voor bewoners in Oud-West specifiek 
onderzocht. In de toelichting staat over ecologische waarden, flora en fauna: "het bestemmingsplan gaat niet 
uit van nieuwe ontwikkelingen op basis waarvan een ecologisch onderzoek nodig is".' 

Het is dus de vraag of het onderzoek waar de nota van beantwoording naar verwijst, haar conclusie kan 
onderbouwen. In ieder geval is dat onvoldoende gemotiveerd. 

Er heeft wel een cultuurhistorisch onderzoek plaatsgevonden voor heel Amsterdam. 

In oktober 2017, dus ruim vóór de ter inzagelegging van het Ontwerp, heeft de afdeling Monumenten en 
Archeologie van de gemeente een cultuurhistorische analyse van de Amsterdamse (binnen-)tuinen gemaakt. 
Enkele conclusies daarin zijn: dat groenvoorzieningen zoals de (binnen-)tuinen integraal onderdeel zijn van 
het gedachtengoed over en de ontwikkeling van een gezonde, leefbare stad (pg. 2), dat (binnen-)tuinen 
evident stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden vertegenwoordigen (pg. 6) en dat de onbebouwde 
tuinruimte een belangrijk onderdeel vormt van de kwalitatief goede leefomgeving (pg. 105). 

De gemeente had de uitkomsten van dit onderzoek in het Ontwerp moeten meenemen maar heeft dat ten 
onrechte en ongemotiveerd nagelaten. 

4) Onderkeldering 

Kelders onder hoofdgebouwen en kelders onder aan- of bijgebouwen in de binnenterreinen zorgen voor veel 
(bouw-)overlast en zijn schadelijk voor de klimaatbestendigheid, waterafvloeiing, grondwaterstand  etc.  De 
maatregelen die het Ontwerp heeft opgenomen om deze problemen te voorkomen zijn onvoldoende. 

> Wij pleiten primair voor een algeheel verbood op onderkeldering, zowel onder het hoofdgebouw als onder 
de (bouwvergunningsvrije) aan- of bijgebouwen. 

> Als onderkeldering onder het hoofdgebouw toch blijft bestaan in het Ontwerp, dan pleiten we er 
secundair voor om aan deze onderkelderingen de volgende beperkingen op te leggen: 

i. 	ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 
2. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan 

bouwwerken boven peil; 

3. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter onder peil, met 
dien verstande dat een voorziening ten behoeve van de waterhuishouding tot maximaal 6 meter onder 
peil gebouwd mag worden. 

5) Groen en klimaatbestendigheid 

Het weinige (openbare) groen dat Oud-West kent zou naar onze mening beter beschermd dienen te worden. 
Veel bestemmingen die nu onder Artikel 10 'Groen` vallen hebben niets met groen te maken. De bestemming 
Groen is naar onze mening primair bestemd voor a) plantsoenen, b) parken en c) groenvoorzieningen. 
> Aileen  c) komt nu voor in het Ontwerp, dat dient aangevuld te worden. 

17  Ontwerpbestemmingsplan Oud-West, Toelichting, hoofdstuk 5 en pg. 74 
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> Vervolgens zouden alle secundaire onderdelen onder 'alsmede voor' dienen te vallen, om er voor te 
zorgen dat deze geen ongebreidelde verkleining van het toch al minimale groenoppervlak in Oud-West 
veroorzaken. Hieronder vallen: fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen, kunstwerken en bruggen. 

> Naar onze mening is Groen niet bedoeld voor: ondergronds parkeren, parkeeruitwegen, 
afvalinzamelingssystemen, nutsvoorzieningen en horecaterrassen. Deze dienen niet als Groen in het 
bestemmingsplan te staan. Ook voor de bestemming Water is een aparte bestemming beschikbaar. 

> Wat betreft bouwen in Groen zouden geen kiosken in Groen dienen te worden gebouwd (artikel 10.2.2) 
en zijn bruto bouwoppervlakten (10.2.3) van maximaal 25 m2  veel te groot; die dienen teruggebracht naar 
maximaal 25 m2. Artikel 10.2.4 b. zou geheel geen parkeervoorzieningen moeten toestaan in de 
bestemming Groen. 

> Verder zou er onderscheid gemaakt kunnen worden is soorten groen: buurt, speel, kijk, educatie en/of 
ecologisch groen. Bestemmingsplanregels kunnen dan beter op maat gemaakt worden om deze 
verschillende soorten groen te beschermen en bij voorkeur uitte breiden. 

Het is voor iedereen duidelijk dat er gerechtvaardigde zorgen zijn over klimaatveranderingen. In een stedelijke 
omgeving als Amsterdam is het van groot belang om rekening te houden met intensieve neerslag en hitte. Het 
eerste verschijnsel vraagt om een adequate (piek-)berging van incidenteel regenwater. Hittestress vereist een 
zorgvuldige conservering van groen en bij voorkeur een uitbreiding. 

Het huidige college van B&W geeft serieuze aandacht aan de klimaatbestendigheid. In het coalitieakkoord 
staat onder het kopje Duurzame stad: 
• Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er 

wat aan kan doen. Als we willen dat Amsterdam bij haar achthonderdste verjaardag nog altijd in blakende 
gezondheid verkeert, moeten we nu stevige keuzes durven maken. We streven ernaar om de groene 
koploper van Nederland en Europa te worden (pg. 6); 

• De uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam. Daarom bouwen 
wij niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen we de stad (pg. 36); 

• Amsterdam onderzoekt welke belemmeringen regelgeving geeft om radicaal te verduurzamen en te 
vergroenen. Er wordt een meldpunt opgestart waar Amsterdammers deze 'vieze regels' kunnen 
aanmelden (pg. 41). 

6) Tuin, horecaterrassen en groene daken 

Artikel 16.3 onder a. stelt samengevat: dat onbebouwde gronden slechts gebruikt mogen worden als tuin [...] 
en ten behoeve van de doeleinden die [...] in direct aangrenzende hoofdbebouwing zijn toegestaan, zulks met 
uitzondering van terrassen behorend bij horeca. Dus terrassen bij horeca zijn in het ontwerp uitgezonderd van 
Tuingebruik. 

Echter, onder artikel 16.3 onder b. wordt een uitzondering gemaakt voor horecaterrassen die gerealiseerd zijn 
of kunnen worden op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

> 	Dit tweede gedeelte b. dient naar onze mening verwijderd te worden aangezien dit een onterechte 
verruiming geeft van de huidige rechten. 

Immers, artikel 9 lid 5 van het huidige bestemmingsplan (2005) rekent het aanleggen of het gebruik voor 
terrassen ten behoeve van een horecafunctie op Tuinen en Erven (T) tot strijdig gebruik en lid 4 geeft geen 
vrijstelling voor aanbouwen aan horeca functies op Tuinen en Erven (T). 

Het huidige bestemmingsplan (2005) stelt in artikel 9 lid 4 onder f. dat het dak van een uitbreiding in Tuinen en 
Erven (T) zodanig geconstrueerd dient te zijn dat deze de aanleg en instandhouding van tuinen en erven niet 
vermindert. Dit onderdeel is destijds opgenomen om er voorte zorgen dat uitbouwen van een groen dak 
worden voorzien. Dat is ook verstandig gezien de klimaatbestendige uitdaging die we in de verdichte urbane 
gebieden hebben, zoals in oud-West. 
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Ook vorige bestemmingsplannen (bijv. Noordelijke Overtoomstrook,1984) hadden een artikel (12) waarin 
bepaald was dat uitbouwen in het binnenterrein (c) plat moesten worden afgedekt en (d) de afdekking moet 
worden afgestemd op groenaanleg. 

In het Ontwerp is deze groen dak bepaling voor uitbouwen in de binnenterreinen vervallen. Dat is een groot 
gemis. Daarom pleiten wij ervoor om voor het bouwen van bouwwerken in de binnentuin op een afstand van 
niet meer dan 2,5 meter de eis te stellen: 

D 	dat aan- of uitbouwen of bijbehorende bouwwerken voorzien dienen te worden van een groen (begroeid) 
dak. 

7) Procedurele zaken 

In de bekendmaking in de Staatscourant op 2 mei 2018 is een verkeerd postbus nummer vermeld voor het 
naar voren brengen zienswijzen (postbus 2578). Er is een rectificatie geplaatst in de Staatscourant op 7 mei 
2018 waarin het juiste postbusnummer werd vermeld (postbus 2758). Ook werd vermeld dat de 
terinzageternnijn onveranderd blijft. Wij vinden het vreemd dat de termijn bij rectificaties hetzelfde blijft. 

Vreemder wordt het dat op de website Ruimtelijkeplannen.nl alleen de foute bekendmaking (2 mei) wordt 
weergegeven onder 'bekendmakingen van dit plan' de rectificatie (7 mei) geheel niet wordt getoond. Dat is in 
de hele terinzagetermijn het geval geweest. 

Onwerkbaar wordt het als de website Ruimtelijkeplannen.nl  geheel geen informatie geeft betreffende het 
Ontwerp. Daarvan is sprake geweest van donderdag 24 mei t/m zaterdag 26 mei. In de bekendmaking staat 
dat de stukken digitaal raadpleegbaar zijn via ruimtelijkeplannen.nl, maar daarvan was dus in de periode 24 
t/m 26 mei geen sprake. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maakt de VVE bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud-
West 2018. We verzoeken u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerpbestemmingsplan te 
wijzigen op basis van bovenstaande argumenten en zienswijzen. 

We gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt. Uiteraard zijn we bereid verdere 
toelichting te geven. 

Hoogachtend  
Ralph  5tu ver, 
Voorzitt r VE Overtoom 444-450, Amsterdam 

IL 2102o 61630t32. o6Sos-1 jce 6--  s- 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
Postbus 2758  
woo CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Amsterdam, 13 juni 2018 
Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 

IV -  BEDRIJFSVOERING  

1 4 JUNI 2018 

INGEKOMEN 

Geachte raad,  

In de Staatscourant van 02-05-203.8 is het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 bekendgemaakt, verder 
afgekort als Ontwerp. Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit Ontwerp. 

Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan bod. 
De zienswijzen dien ik in als bestuurslid (penningmeester) van de Bewonersvereniging Overtoom (BV0)„ 
statutair gevestigd te Overtoom 321, lose,JL Amsterdam. De statuten zijn meegeleverd. 

1.) Beschermd stadsgezicht 

Welstand kent aan de Overtoom een Zone A toe: "te beschouwen als dragende structuur van een (potentieel) 
beschermd (stadsgezicht)".1  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Amsterdam Zuid inclusief 
de Overtoom/ Vondelparkbuurt in 2012 als beschermd stadsgezicht aangewezen.2  

De bestuurscommissie West heeft echter in 2013 besloten geen beschermd stadsgezicht aan te vragen omdat: 
"de maatregelen die dan genomen moeten worden leiden mogelijk tot hogere huren. Het is echter wel een 
mooie buurt die inderdaad die extra aandacht van het DB waard is en dat moet meewegen bij de komende 
bestemmingsplannen".3  De relatie beschermd stadsgezicht en hogere huren is nooit gebleken. Inmiddels is de 
realiteit dat die hogere huren er toch zijn gekomen en er gen beschermde status is. 

Zowel de Overtoom als de Vondelparkstrook worden in de Cultuurhistorische verkenning4  een hoge 
cultuurhistorische waarde en betekenis toegekend. De Ontwerp plankaart kent de Waarde Archeologie toe 
aan deze gebieden. De nota van beantwoording bevestigd "dat vergunningsvrij bouwen niet van toepassing is 
op gebieden die van rijkswege zijn aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht".5  

De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht vindt zijn grondslag in de Erfgoedwet (tot 3_ juli 2016 in de 
Monumentenwet 3.988). Zodra er een aanwijzing van Rijkswege is gedaan, en dat heeft de RCE gedaan in 
2012, dan heeft de gemeenteraad de verplichting om deze aanwijzing te vertalen in het bestemmingsplan. 

De gemeente heeft in het bestemmingsplan een redelijk uitgebreid instrumentarium van specifieke 
bestemmingsregelingen voor beschermde stadsgezichten en aanvullend ook de mogelijkheid om 
welstandseisen in het beschermende bestemmingsplan op te nemen.6  Het bestemmingsplan dient recht te 
doen aan de cultuurhistorische waarden. De gemeenteraad kan zelfs voordat de aanwijzing een feit is een 
beschermend plan opstellen.' Het Ontwerp doet geen recht aan de cultuurhistorische waarden van de 
Overtoom/Vondelparkstrook en de Admiralerthuurt. 

'Atlas van de 3.9de eeuwse ring, pagina 63 
'Beschermd stadsgezicht Amsterdam-Zuid, RCE, 3.6 november 2012, Zie: bitlyirceplanzuid 
3  Notulen, Politieke Avond dinsdag 24 september 2o13, regel 310 t/m 430 
"Bijlage 1, Cultuurhistorische Verkenning, pag. 26 
5  Bijlage 3, Nota van beantwoording participatiereacties, pag. 13 

6  ABRvS 26 september 2oo7, nr. 200701448/1 
7  ABRvS 21 februari 2007, nr. 200601037/1 
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Het bestemmingsplan beoogt het gebied in stand te houden en recht te doen aan de cultuurhistorische 
waarden. Wij willen nieuwe bebouwing in dit drukst bevolkte gebied van Amsterdam zoveel mogelijk 
tegengaan, met name nieuwe (vergunningvrije) bouwwerken in de binnenterreinen. Verdere bebouwing hier 
zal tot ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden leiden, ook wat betreft 
klimaatadaptatie. Daarom pleiten we ervoor dat: 

> De Admiralenuurt en Overtoom/Vondelparkbuurt als beschermd stadsgezicht wordt opgenomen 

2) Archeologische waarden 

Uit het advies van Bureau en Archeologie blijkt verder dat voor het hele gebied op en rond de Overtoom een 
hoge archeologische verwachting bestaat. Dit past volgens ons ook bij de rol die de Overtoom al sinds 3.350 
voor Amsterdam speelt. 

De Noordelijke Overtoomstrook heeft in het Ontwerp de Waarde:Archeologie 2 gekregen. Dat moet volgens 
ons Archeologie 3. zijn: dezelfde waarde als de Zuidelijke Overtoomstrook en de Vondelparkstrook. Hetzelfde 
geldt voor de Bellamybuurt. Het Ontwerp doet onvoldoende recht aan de archeologische waarde van de 
Noordelijke Overtoomstrook en de Bellamybuurt. Daarom pleiten we ervoor dat: 

> De Noordelijke Overtoomstrook en de Bellamybuurt Waarde Archeologie 3. krijgen 

3) Bestemming Tuin 

De binnenterreinen in Oud-West slibben steeds meer dicht. Dat heeft grote ruimtelijke gevolgen, ook voor de 
leefbaarheid van mijn en onze woonomgeving. Uit onderzoek binnen het plangebied blijkt dat de afgelopen 10 

jaar achtentwintig binnenterreinen gemiddeld 56% versteend zijn geraakt in de Bellamybuurt, waarvan het 
gedeelte dat  so%  tot l00% versteend is geraakt in 10 jaar, zienderogen is toegenomen.8  Verstening 
(bebouwing, betegeling, verharding en ontgroening) heeft sterke negatieve gevolgen op de waterafvoer 
(riolen loven over), geluidsoverlast, hitte-stress  (urban  heat), luchtkwaliteit, warmtereductie in de zomer,  etc.  

De binnenterreinen in Oud-West omvatten ongeveer een kwart van het grondgebied en zijn misschien wel hét 
belangrijkste dagelijks groen voor de vele bewoners, waaronder wijzelf. Zonder passende maatregelen in het 
bestemmingsplan is het niet onwaarschijnlijk dat (onder andere door het vergunningvrije uitbouwen tot 4 
meter de tuin in) de binnenterreinen in de planperiode van 3.o jaar tot wel 75% zullen verstenen. Daarom zijn 
heldere regenmaatregelen nodig in het bestemmingsplan om deze ongewenste verstening te vermijden. 

Onderstaande regels zijn reeds opgenomen in het bestemmingsplan De Pijp en dienen ter bescherming van 
het woon, werk en leefmilieu op, aan en rondom de (binnen)tuinen. Aangezien in Oud-West de hoeveelheid 
verharding vergelijkbaar is met die van De Pijp, zijn dezelfde bestemmingsplan maatregelen nodig. De 
toelichting van bestemmingsplan De Pijp (zie link') over de binnenterreinen is integraal van toepassing op 
Oud-West. We verzoeken daarom om onderstaande punten op te nemen in het bestemmingsplan Oud-West. 

• In de bestemming Tuin conform het bestemmingsplan De Pijp (zie link') opnemen: verbod op 
bijbehorende bouwwerken, anders dan bestaand ten tijde van inwerkingtreding bestemmingsplan. Sloop-
nieuwbouw van deze bouwwerken blijft toegestaan. Verbeelding voorziet niet in bouwvlakken. 

Toelichting: bovenstaande regel bewerkstelligt dat: 
• er niets meer bijgebouwd kan worden zonder af te wijken van het bestemmingsplan. Initiatiefnemers zijn 

gehouden aan de vergunningsvrije bouwmogelijkheden; 
• er een verschil is met het overgangsrecht, waarin sloop-nieuwbouw alleen kan na een calamiteit. 

Zienswijze 

8  Inventarisatie binnenterreinen Bellamybuurt, R. Stuyver, oktober 2016 
9  Voor de toelichting van het bestemmingsplan De Pijp 2018, zie: bitly/depijp2o18toelichting 
18  Voor het artikel Tuin in de regels van bestemmingsplan De Pijp 2018, zie: bit.ly/clepijp2o1.8tuin  
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> 	Voor de bestemming Tuin opnemen: bouwrecht voor uitbouw van 2,5 meter achter voorgevel, onder 
voorwaarden. 

Bovenstaande bouwrecht is gegeven voor bijbehorende bouwwerken: 
• niet hoger dan s meter/ 0,3 m. boven scheidingsconstructie le verdieping en/of het hoofdgebouw 
• die niet leidt tot meer dan  so%  bebouwing van de tuin 
• uitgevoerd wordt met een groen (begroeid) dak 
• het waterbergend vermogen van het bouwwerk minsten 6o ml per uur bedraagt 

Zienswijze 
> 	Voor de bestemming Tuin opnemen: afwijking voor de bouwregels, uitsluitend onder voorwaarde dat: 

het deel van het bebouwd oppervlak dat groter is dan  so%  van het oppervlak van het perceel met 
minimaal  so  % afneemt; 
het bijbehorend bouwwerk wordt uitgevoerd met een groen (begroeid) dak; 
niet meer teruggebouwd mag worden wat aanwezig was ten tijde van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan. 

Zienswijze 
▪ Voor de bestemming Tuin de dubbelbestemming Waarde — Landschap (zie link') opnemen, als 'gronden 

die mede een ander planologisch doel dienen'; 
• de gronden zijn bestemd ten behoeve van instandhouding en ontwikkeling van het waardevolle groene en 

open karakter van de (binnen)tuinen; 
• de dubbelbestemming primair is ten opzichte van de andere aan deze gronden toegekende 

bestemmingen; 
• op en onder de aangewezen gronden is het verboden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning nieuwe verharding aan te brengen; 
• de gronden inclusief bouwwerken een waterbergend vermogen hebben van de tuin minstens 6o 

millimeter per uur bedraagt; 
• de gronden inclusief bouwwerken voor niet meer dan  so%  worden verhard. 

In een recente uitspraak van 21. februari 2018 inzake Steenbergen" heeft de Afdeling nog eens bevestigd dat 
bij een bestemmingsplan de regeling voor vergunningvrij bouwen op erven in achtererfgebied kan worden 
ingeperkt. Daarbij is in aanvulling op eerdere jurisprudentie een meer expliciete bestemmingsplanregel tot 
uitsluiting van gronden als erf niet als onaanvaardbare doorkruising van de regeling voor vergunningvrij 
bouwen aangemerkt. 

Bij de vergunningvrije bouwmogelijkheden op grond van het Boris de definitie voor het begrip erf van belang 
(artikel 1, lid 1, Bor), die samenhangt met de definitie voor achtererfgebied. De definitie luidt als volgt: 
"erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een 
bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden." 

In artikel 2 van bijlage  II  bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is de regeling voor vergunningvrij bouwen 
opgenomen. Die wettelijke regeling kan in een bestemmingsplan niet zomaar worden doorkruist. Gemeenten 
kunnen in beginsel bij een bestemmingsplan de "feitelijke inrichting van het perceel (erf) bij een hoofdgebouw 
ten dienste van het gebruik van dat gebouw" niet verbieden. 

Uitgangspunt is volgens de Afdeling dat het gehele perceel bij een hoofdgebouw in beginsel als erf kan 
worden aangemerkt. Echter uit de systematiek van een bestemmingsplan of beheersverordening kan 
voortvloeien dat bepaalde verder van het hoofdgebouw af gelegen delen van een perceel niet als erf 
aangemerkt kunnen worden. 

Zie bestemmingsplan De Pijp 2018, Waarde Landschap: bitly/depijp2018waardelandschap 
12 ECLI:NL:RVS:2018:571 
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Om de vergunningvrije bouwmogelijkheden in te perken, is het zaak om bij een bestemmingsplan (delen van) 
een perceel bij een woning niet meer als "erf" aan te merken. 

In dit licht kon de Afdeling zich eerder vinden in vergunningvrij bouwen inperkende bestemmingsplannen 
waarbij voor een perceel bij een woning en de daarvoor geldende woonbestemming was voorzien in: 
i. 	een dubbelbestemming'; 
2. 	een aanduiding', waar B&W vanwege de aanduiding "landschapswaarden" een bouwstop mochten 

opleggen bij de bouw van een garage; of 

3- 	een andere bestemming' waar het dagelijks bestuur van een stadsdeel van Amsterdam vanwege een 
bestemming "Groenvoorzieningen (Rg)" voor rondom de woning gelegen openbaar gebied 
handhavend mocht optreden tegen een aanbouw. 

De Afdeling wijst bij deze jurisprudentie en ook bij de uitspraak van 21 februari 2018 op de Nota van 
Toelichting van het Bor 16  en de daarin beschreven mogelijkheid om via het bestemmingsplan, uit oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening, het vergunningvrij bouwen van percelen met een bijzondere 
stedenbouwkundige of landschappelijke waarden in te perken. 

In de uitspraak van 21. februari 2018 ging het om een bestemmingsplan voor 9 woningen op een 
inbreidingslocatie in Steenbergen. Rondom de woonbestemming voor deze woningen inclusief hun erven is 
aan een smalle strook gronden aan drie zijden de bestemming "Tuin" toegekend. In de bijhorende planregel is 
onder meer expliciet bepaald: "deze gronden dienen niet te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 
van bijlage  II  behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum 
van inwerkingtreding van dit plan." 

Anders dan in de hiervoor onder it/m 3 genoemde gevallen is met deze andere bestemming "Tuin" en de 
planregel die desbetreffende gronden van het plangebied als erf uitsluiten, nog geen (begin van een) 
ruimtelijke onderbouwing van de inperking van de vergunningvrije bouwmogelijkheden gegeven. 

De Afdeling overweegt hierover dan ook— in lijn met een voorbeeld voor een tuinbestemming in de Nota van 
Toelichting —dat een dergelijke planregeling zonder deze aan de hand van locatiespecifieke omstandigheden 
ruimtelijk te onderbouwen, een onaanvaardbare doorkruising van de regeling in het Bor voor vergunningvrij 
bouwen zou betekenen. 

In dit geval bleef het bestemmingsplan in stand. De gemeenteraad had de inperking voldoende onderbouwd 
door te wijzen op de locatiespecifieke omstandigheden van veel bestaande bebouwing in de omgeving en een 
door reeds aanwezige bebouwing ingeklemd en kleinschalig binnenterrein. Met het oog op de 
stedenbouwkundige structuur ter plaatse en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kon de raad middels 
voornoemde expliciete planregel de mogelijkheid van het zowel in de breedte als diepte volbouwen van dit 
binnenterrein beperken door de inrichting van een klein deel van het plangebied als erf uit te sluiten. 

Opnieuw bevestigt de Afdeling dus dat bij een bestemmingsplan vergunningvrij bouwen kan worden beperkt. 
Om onaanvaardbare doorkruising van de regeling vergunningvrij bouwen te voorkomen moet - logischerwijs - 
een ruimtelijke onderbouwing worden gegeven voor de inperking waarbij de redengevende locatiespecifieke 
omstandigheden inzichtelijk moeten worden gemaakt. 

In Steenbergen heeft de raad de inperking vormgegeven door een "andere" bestemming samen met een 
planregel waarbij (onderbouwd) expliciet plandelen zijn uitgesloten als erf in de zin van het Bor en (dus) de 
daaraan verbonden vergunningvrije bouwmogelijkheden. Met het oog op de rechtszekerheid kan deze variant 
de voorkeur genieten boven de dubbelbestemming of aanduiding voor plandelen zonder expliciete uitsluiting 
van gronden als erf in de zin van bijlage 2 van het Bor en waaruit dus "slechts" kan worden afgeleid dat ter 
plaatse vergunningvrij bouwen niet is toegestaan. 

13  ECLI:NL:RVS:2017:3267 
ECLI:NL:RVS:2o13:228 en ook TBR 2013/116, m.nt. B. Rademaker 

15  ECLI:NL:RVS:2o13:340) en ook TBR 2013/131, m.nt. B. Rademaker 
16  zie Stb. 2010, nr. 141 P. 134-145 en Stb. 2014, 333, P. 43-45 
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In de nota van beantwoording van het Voorontwerpbestemmingsplan Oud-West 2012 concludeert de 
gemeente dat bij het opstellen is onderzocht of de binnenterreinen in Oud-West een bijzondere 
stedenbouwkundige, cultuurhistorische, landschappelijke of ecologische waarde vertegenwoordigen die een 
uitzondering op en een beperking van de landelijke wetgeving zou kunnen rechtvaardigen. De gemeente 
concludeert dat er geen juridisch houdbare onderbouwing kan worden opgesteld die de toets van de Raad van 
State zou kunnen doorstaan. 

Navraag door ons bij o.a. stadsdeel West en de RVE Ruimte en Duurzaamheid levert op dat er geen 
gestructureerd en/of locatiespecifiek onderzoek is uitgevoerd naar de bijzondere landschappelijke of 
ecologische waarden van de binnenterreinen in Oud-West. Evenmin zijn de gevolgen van binnentuin 
bebouwing op aspecten als hitte-eiland vorming en gezondheid voor bewoners in Oud-West specifiek 
onderzocht. In de toelichting staat over ecologische waarden, flora en fauna: "het bestemmingsplan gaat niet 
uit van nieuwe ontwikkelingen op basis waarvan een ecologisch onderzoek nodig is".' 

Het is dus de vraag of het onderzoek waar de nota van beantwoording naar verwijst, haar conclusie kan 
onderbouwen. In ieder geval is dat onvoldoende gemotiveerd. 

Er heeft wel een cultuurhistorisch onderzoek plaatsgevonden voor heel Amsterdam. 

In oktober 2017, dus ruim vóór de ter inzagelegging van het Ontwerp, heeft de afdeling Monumenten en 
Archeologie van de gemeente een cultuurhistorische analyse van de Amsterdamse (binnen-)tuinen gemaakt. 
Enkele conclusies daarin zijn: dat groenvoorzieningen zoals de (binnen-)tuinen integraal onderdeel zijn van 
het gedachtengoed over en de ontwikkeling van een gezonde, leefbare stad (pg. 2), dat (binnen-)tuinen 
evident stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden vertegenwoordigen (pg. 6) en dat de onbebouwde 
tuinruimte een belangrijk onderdeel vormt van de kwalitatief goede leefomgeving (pg. 1.05). 

De gemeente had de uitkomsten van dit onderzoek in het Ontwerp moeten meenemen maar heeft dat ten 
onrechte en ongemotiveerd nagelaten. 

4) Onderkeldering 

Kelders onder hoofdgebouwen en kelders onder aan- of bijgebouwen in de binnenterreinen zorgen voor veel 
(bouw-)overlast en zijn schadelijk voor de klimaatbestendigheid, waterafvloeiing, grondwaterstand  etc.  De 
maatregelen die het Ontwerp heeft opgenomen om deze problemen te voorkomen zijn onvoldoende. 

> Wij pleiten primair voor een algeheel verbood op onderkeldering, zowel onder het hoofdgebouw als onder 
de (bouwvergunningsvrije) aan- of bijgebouwen. 

• Als onderkeldering onder het hoofdgebouw toch blijft bestaan in het Ontwerp, dan pleiten we er 
secundair voor om aan deze onderkelderingen de volgende beperkingen op te leggen: 

i. 	ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 
2. 	het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan 

bouwwerken boven peil; 
3- 	de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter onder peil, met 

dien verstande dat een voorziening ten behoeve van de waterhuishouding tot maximaal 6 meter onder 
peil gebouwd mag worden. 

5) Groen en klimaatbestendigheid 

Het weinige (openbare) groen dat Oud-West kent zou  near  onze mening beter beschermd dienen te worden. 
Veel bestemmingen die nu onder Artikel 3.0 'Groen' vallen hebben niets met groen te maken. De bestemming 
Groen is naar onze mening primair bestemd voor a) plantsoenen, b) parken en c) groenvoorzieningen. 
• Alleen c) komt nu voor in het Ontwerp, dat dient aangevuld te worden. 

17  0 ntwerpbestemmingsplan Oud-West, Toelichting, hoofdstuk 5 en pg. 74 
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> Vervolgens zouden alle secundaire onderdelen onder 'alsmede voor' dienen te vallen, om er voor te 
zorgen dat deze geen ongebreidelde verkleining van het toch al minimale groenoppervlak in Oud-West 
veroorzaken. Hieronder vallen: fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen, kunstwerken en bruggen. 

> Naar onze mening is Groen niet bedoeld voor: ondergronds parkeren, parkeeruitwegen, 
afvalinzamelingssystemen, nutsvoorzieningen en horecaterrassen. Deze dienen niet als Groen in het 
bestemmingsplan te staan. Ook voor de bestemming Water is een aparte bestemming beschikbaar. 

> Wat betreft bouwen in Groen zouden geen kiosken in Groen dienen te worden gebouwd (artikel 10.2.2) 
en zijn bruto bouwoppervlakten (10.2.3) van maximaal 25 rre veel te groot; die dienen teruggebracht naar 
maximaal 15 m2. Artikel 10.2.4 b. zou geheel geen parkeervoorzieningen moeten toestaan in de 
bestemming Groen. 

> Verder zou er onderscheid gemaakt kunnen worden is soorten groen: buurt, speel, kijk, educatie en/of 
ecologisch groen. Bestemmingsplanregels kunnen dan beter op maat gemaakt worden om deze 
verschillende soorten groen te beschermen en bij voorkeur uit te breiden. 

Het is voor iedereen duidelijk dat er gerechtvaardigde zorgen zijn over klimaatveranderingen. In een stedelijke 
omgeving als Amsterdam is het van groot belang om rekening te houden met intensieve neerslag en hitte. Het 
eerste verschijnsel vraagt om een adequate (piek-)berging van incidenteel regenwater. Hittestress vereist een 
zorgvuldige conservering van groen en bij voorkeur een uitbreiding. 

Het huidige college van B&W geeft serieuze aandacht aan de klimaatbestendigheid. In het coalitieakkoord 
staat onder het kopje Duurzame stad: 
• Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er 

wat aan kan doen. Als we willen dat Amsterdam bij haar achthonderdste verjaardag nog altijd in blakende 
gezondheid verkeert, moeten we nu stevige keuzes durven maken. We streven ernaar om de groene 
koploper van Nederland en Europa te worden (pg. 6); 
De uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam. Daarom bouwen 
wij niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen we de stad (pg. 36); 
Amsterdam onderzoekt welke belemmeringen regelgeving geeft om radicaal te verduurzamen en te 
vergroenen. Er wordt een meldpunt opgestart waar Amsterdammers deze 'vieze regels' kunnen 
aanmelden (pg. 41). 

6) Tuin, horecaterrassen en groene daken 

Artikel 16.3 onder a. stelt samengevat: dat onbebouwde gronden slechts gebruikt mogen worden als tuin L.] 
en ten behoeve van de doeleinden die [...] in direct aangrenzende hoofdbebouwing zijn toegestaan, zulks met 
uitzondering van terrassen behorend bij horeca. Dus terrassen bij horeca zijn in het ontwerp uitgezonderd van 
Tuingebruik. 

Echter, onder artikel 16.3 onder b. wordt een uitzondering gemaakt voor horecaterrassen die gerealiseerd zijn 
of kunnen worden op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

> 	Dit tweede gedeelte b. dient naar onze mening verwijderd te worden aangezien dit een onterechte 
verruiming geeft van de huidige rechten. 

Immers, artikel 9 lid 5 van het huidige bestemmingsplan (2005) rekent het aanleggen of het gebruik voor 
terrassen ten behoeve van een horecafunctie op Tuinen en Erven (T) tot strijdig gebruik en lid 4 geeft geen 
vrijstelling voor aanbouwen aan horeca functies op Tuinen en Erven (T). 

Het huidige bestemmingsplan (2005) stelt in artikel 9 lid 4 onder f. dat het dak van een uitbreiding in Tuinen en 
Erven (T) zodanig geconstrueerd dient te zijn dat deze de aanleg en instandhouding van tuinen en erven niet 
vermindert. Dit onderdeel is destijds opgenomen om er voor te zorgen dat uitbouwen van een groen dak 
worden voorzien. Dat is ook verstandig gezien de klimaatbestendige uitdaging die we in de verdichte urbane 
gebieden hebben, zoals in oud-West. 
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Ook vorige bestemmingsplannen (bijv. Noordelijke Overtoomstrook, 1984) hadden een artikel (12) waarin 
bepaald was dat uitbouwen in het binnenterrein (c) plat moesten worden afgedekt en (d) de afdekking moet 
worden afgestemd op groenaanleg. 

In het Ontwerp is deze groen dak bepaling voor uitbouwen in de binnenterreinen vervallen. Dat is een groot 
gemis. Daarom pleiten wij ervoor om voor het bouwen van bouwwerken in de binnentuin op een afstand van 
niet meer dan 2,5 meter de eis te stellen: 

D 	dat aan- of uitbouwen of bijbehorende bouwwerken voorzien dienen te worden van een groen (begroeid) 
dak. 

7) Procedurele zaken 

In de bekendmaking in de Staatscourant op 2 mei 2018 is een verkeerd postbus nummer vermeld voor het 
naar voren brengen zienswijzen (postbus 2578). Er is een rectificatie geplaatst in de Staatscou  rant  op 7 mei 
2018 waarin het juiste postbusnummer werd vermeld (postbus 2758). Ook werd vermeld dat de 
terinzagetermijn onveranderd blijft. Wij vinden het vreemd dat de termijn bij rectificaties hetzelfde blijft. 

Vreemder wordt het dat op de website Ruimtelijkeplannen.nialleen de foute bekendmaking (2 mei) wordt 
weergegeven onder 'bekendmakingen van dit plan' de rectificatie (7 mei) geheel niet wordt getoond. Dat is in 
de hele terinzagetermijn het geval geweest. 

Onwerkbaar wordt het als de website Ruimtelijkeplannen.nl geheel geen informatie geeft betreffende het 
Ontwerp. Daarvan is sprake geweest van donderdag 24 mei t/m zaterdag 26 mei. In de bekendmaking staat 
dat de stukken digitaal raadpleegbaar zijn via ruimtelijkeplannen.nl, maar daarvan was dus in de periode 24 
t/m 26 mei geen sprake. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maakt de VVE bezwaartegen het ontwerpbestemmingsplan Oud-
West 2018. We verzoeken u, met inachtneming van mijn zienswijze, het ontwerpbestemmingsplan te 
wijzigen op basis van bovenstaande argumenten en zienswijzen. 

We gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt. Uiteraard zijn we bereid verdere 
toelichting te geven. 
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STATUTEN VAN DE BEWONERSVERENIGING OVERTOOM 

NAAM, ZETEL EN VERENIGINGSJAAR 

Artikel 1. 
1. De vereniging is een onafhankelijke organisatie van bewoners en zelfstandige ondernemers van de 

Overtoom en zijn naaste omgeving (te weten: de eerste parallelstraten van de Overtoom en de 
zijstraten van de Overtoom tot aan deze parallelstraten of het Vondelpark), draagt de naam 
Bewonersvereniging Overtoom en wordt verder in deze statuten genoemd: "de vereniging" 

2. De vereniging is gevestigd in Amsterdam. 
3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

DOEL 

Artikel 2. 
1. De vereniging heeft tot doel de Overtoom als woon- en leefstraat te verbeteren voor de bewoners en 

zelfstandige ondernemers van de Overtoom en zijn naaste omgeving en ijvert daartoe voor een mooie, 
lommerrijke, leefbare en prettig bedrijvige Overtoom met speciale aandacht voor de behoeften van 
kinderen, ouderen en minder vafiden. 

2. De vereniging streeft onder meer naar: 
a. versterking van de bomenrij door behoud van grote bomen, aanplant van meer bomen en 

verbetering van hun groeicondities; 
b. bescherming van het stadsbeeld en behoud van de historische en monumentwaardige bebouwing; 
c. bestrijding van de vervuiling en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte; 
d. aanleg van brede en veilige stoepen met voldoende ruimte voor terrassen; 
e. beperking van verkeersoverlast, luchtverontreiniging en lawaai vanwege het doorgaande 

autoverkeer en het zware vrachtverkeer; 
f 	verbetering van de verkeersveiligheid; 
g. drastische beperking van het vliegverkeer over deze dichtbevolkte buurt; 
b. bescherming van het groen op de binnenterreinen en sanering van de grondvervuiling aldaar; 
i. betere mogelijkheden tot het stallen van fietsen en parkeren van wagens voor bewoners en 

zelfstandige bedrijven; en 
j. versterking van de bewonersinvloed op het beleid van overheden en derden (zoals 

woningcorporaties, projectontwikkelaars en grote ondernemingen). 
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MIDDELEN 

Artikel 3. 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het door het bestuur vertegenwoordigen van de leden in overlegsituaties met overheden op elk niveau 

en met derden inzake onderwerpen overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging; 
b. het voorlichten en raadplegen van de bewoners van de Overtoom en zijn naaste omgeving; 
c. het organiseren of ondersteunen van acties van bewoners en betrokkenen bij de Overtoom ter 

verwezenlijking van het doel of onderdelen daarvan en het daartoe benutten van de publieke media; 
d. het zonodig verrichten of doen verrichten van onderzoeken naar aspecten die van belang zijn voor de 

verbetering van de Overtoom als woon- en leefstraat; 
e. het nastreven van volledige participatie van de bewoners, met name in de vernieuwing of herziening 

van de bestemmingsplannen voor de Overtoom en zijn naaste omgeving en in de te wijzigen 
stedelijke functies van de Overtoom op het gebied van het doorgaande verkeer en de ondergrondse 
infrastructuur; 

f. het samenwerken met landelijke, regionale, stedelijke of lokale organisaties die hetzelfde of een op 
onderdelen overeenkomend doel nastreven; 

g. het aanwenden van alle overige wettelijke middelen die ten dienste staan van de vereniging; en 
h. het verwerven en beheren van goederen die het doel van de vereniging ten goede komen. 

Artikel 4. 

	

1. 	De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies van de leden; 
b. bijdragen en schenkingen; en 
c. renten en tegoeden. 
De vereniging wenst geen subsidies of bijdragen te ontvangen die de onafhankelijkheid van de 
vereniging kunnen aantasten. 

	

2. 	Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening op over het 
afgelopen boekjaar en legt deze binnen vier maanden na afloop van het boekjaar ter goedkeuring voor 
aan de algemene vergadering. 

	

3. 	De geldmiddelen van de vereniging worden gecontroleerd door een door de algemene vergadering 
benoemde kascommissie, bestaande uit drie personen die ieder ten hoogste tweemaal herkiesbaar zijn. 

LEDEN EN BEGUNSTIGERS 

Artikel 5. 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn bewoners en zelfstandige ondernemers van de Overtoom en zijn 

naaste omgeving en bij de Overtoom als woon- en leefstraat betrokken natuurlijke personen wonend 
buiten dit gebied, die zich schriftelijk hebben aangemeld en als lid zijn aangenomen door het bestuur. 
In geval van afwijzing door het bestuur beslist de algemene vergadering op verzoek van de betrokkene 
alsnog over toelating of afwijzing. 

2. Begunstigers van de vereniging zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig bij het 
bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij steunen de vereniging met een 
jaarlijkse financiële bijdrage. 

Artikel 6. 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. schriftelijke opzegging door de betrokkene, die ten allen tijde kan geschieden; 
b. ontzetting uit het lidmaatschap door een besluit van de algemene vergadering op voordracht van het 

bestuur of ten minste den leden, wanneer het betrokken lid de belangen van de vereniging heeft 
geschaad; de betrokkene heeft het recht ter vergadering verweer te voeren; 
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e. 	opzegging door een besluit van het bestuur wanneer het betrokken lid weigert de contributie te 
betalen; 

d. verhuizing naar een gebied buiten de Overtoom en zijn naaste omgeving, tenzij het betrokken lid 
schriftelijk verzoekt het lidmaatschap voort te zetten; of 

e. overlijden. 

BESTUUR 

Artikel 7. 

	

1. 	Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuursleden wordt, op voorstel van het 
bestuur, vastgesteld door de algemene vergadering. 

	

2. 	De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de algemene vergadering. 

	

3. 	De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door de algemene vergadering. 
Overige bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 

	

4. 	Jaarlijks treedt ten minste één bestuurslid af volgens een door het bestuur bekend te maken rooster. 
Het bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden 
zijn terstond herkiesbaar. 

	

5. 	Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt door het bestuur tot aan de eerstkomende algemene 
vergadering voorzien. 

	

6. 	Voor vacatures in het bestuur kunnen kandidaten worden gesteld door het bestuur en door ieder lid. 
Tenminste vier weken voor elke verkiezing stelt het bestuur de leden in kennis van het aantal 
vacatures. 

	

7. 	Een kandidaatstelling voor het bestuur, anders dan door het bestuur gedaan, dient aan de volgende 
eisen te voldoen: 
a. de kandidaat verklaart schriftelijk de kandidatuur te aanvaarden; 
b. de kandidaatstelling vermeldt naam, voornamen en adres van de kandidaat en de functies van de 

kandidaat die van belang zijn voor het doel van de vereniging; 
c. de kandidaatstelling vermeldt naam, voornaam en adres van de voorsteller(s); 
d. de kandidaatstelling is uiterlijk twee weken voor de verkiezing ingediend bij de secretaris. 

	

8. 	Indien het bestuur zelf kandidaten stelt, vermeldt het bestuur dit in de kennisgeving als bedoeld in het 
lid 6 van dit artikel met inachtneming van de eisen zoals vermeld in lid 7 onder a, b en d van dit 
artikel. Het bevestigt elke uitgebrachte kandidaatstelling aan de kandidaat en de voorsteller(s). 

	

9. 	Het bestuur stelt na afloop van de termijn een lijst op van de kandidaten van het bestuur en de 
kandidaten die op de vereiste wijze zijn aangemeld door andere leden. De kandidatenlijst wordt 
meegezonden met de oproep voor de algemene vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden. 

Artikel 8. 
1. Een bestuurslid dat naar de mening van de leden het belang van de vereniging heeft geschaad of zijn 

taken niet naar behoren vervult, kan door de algemene vergadering worden ontslagen. Een besluit 
daartoe moet met ten minste tweederde (2/3) meerderheid van het totaal aantal geldige stemmen 
worden genomen. 

2. Een voor ontslag voorgedragen bestuurslid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot 
ontslag wordt behandeld en mag daarover het woord voeren. 

Artikel 9. 
1. Een in functie gekozen bestuurslid wordt bij verhindering vervangen door een, door het bestuur aan 

te wijzen, medebestuurslid. 
2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur en kan ook worden vertegenwoordigd door 

de voorzitter en een door het bestuur aan te wijzen tweede bestuurslid. 
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Artike110. 
1. Het bestuur vergadert ten minste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls één van de bestuursleden de 

overige bestuursleden daartoe oproept, tenzij het bestuur anders bepaalt. 
2. De voorzitter stelt de agenda vast en dient op verzoek van een bestuurslid een bepaald onderwerp op 

de agenda te plaatsen. 
3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Als de stemmen 

staken, vindt één keer herstemming plaats. Als deze stemming zonder resultaat blijft, heeft de 
voorzitter een beslissende stem. 

4. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste meer dan de helft van de 
bestuursleden aanwezig is. 

5. Het bestuur kan werkgroepen instellen die zich richten op een bepaald onderdeel van het doel van de 
vereniging. Aan een dergelijke werkgroep neemt ten minste één bestuurslid deel. Een werkgroep 
brengt ten minste éénmaal per jaar verslag uit aan de algemene vergadering. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 11. 
1. Ten minste éénmaal per jaar wordt - binnen vier maanden na afloop van het boekjaar - een 

algemene vergadering gehouden, de jaarvergadering. 
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden als het bestuur daartoe besluit. 
3. Voorts wordt een algemene vergadering gehouden op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden 

dan wel een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende (1/10) gedeelte van 
de stemmen. In het verzoek worden de te behandelen onderwerpen en het spoedeisende karakter 
toegelicht. Het bestuur is gehouden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een algemene 
vergadering bijeen te roepen. 

4. Een vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van 
tenminste tien dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden 
meegerekend 

Artikel 12. 

	

1. 	De agenda van een algemene vergadering wordt opgesteld door het bestuur en meegezonden met de 
schriftelijke oproeping. 

	

2. 	Tot uiterlijk vijf dagen voorafgaande aan de vergadering kunnen leden onderwerpen voor de agenda 
indienen bij de secretaris. 

	

3. 	De agenda wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

	

4. 	De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende onderwerpen: 
a. verkiezing van bestuursleden; 
b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar, rekening en verantwoording door het 

bestuur over het bestuur zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd; 
c. verslag van de bevindingen van de kascommissie; en 
d. benoeming kascommissie. 

	

5. 	De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 

Artikel 13. 
1. De besluitvorming op de algemene vergadering geschiedt bij eenvoudige meerderheid van stemmen, 

tenzij deze statuten anders bepalen. 
2. Bij het staken van de stemmen is het voorstel verworpen. 
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij het staken van de stemmen over personen vindt één 

keer herstemming plaats; staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. 
4. De vergadering is bevoegd personen zonder schriftelijke stemming bij acclamatie te verkiezen of te 

herkiezen. 
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5. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

REGLEMENTEN 

Artikel 14. 
1. Het bestuur kan reglementen opstellen welke worden vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken door de 

algemene vergadering. 
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. 

WIJZIGING EN ONTBINDING 

Artikel 15. 
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts genomen 

worden in een speciaal daartoe belegde algemene vergadering met tenminste tweederde (2/3) 
meerderheid van het aantal geldige stemmen. 

2. In geval van wijziging van de statuten dienen de voorstellen tot wijziging tenminste vier weken 
voorafgaande aan de vergadering aan de leden te worden toegezonden en op een daartoe geschikte 
plaats ter inzage te worden gelegd. 

3. In geval van ontbinding van de vereniging, wordt het dan zittende bestuur belast met de vereffening 
van de vereniging tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanwijst. 

4. De bij de vereffening aanwezige baten worden aangewend voor doeleinden die naar het oordeel van 
de algemene vergadering het meest met het doel van de vereniging overeenkomen. 

SLOTBEPALING 

Artike116 

1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, tenzij hierin door een 
reglement wordt voorzien. 
2. Over een zodanig besluit informeert het bestuur de algemene vergadering achteraf. 

Na aldus de statuten van de vereniging op 22 december 2000 notarieel te hebben vastgelegd, 
verklaren de comparanten, dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het bestuur: 

• Verhoog, Monica Cornelia Maria (voorzitter) 
• Soutenclijk, Sibe (secretaris) 
• Vos, Antonia Maria (penningmeester) 
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>t Gemeente 
Amsterdam 

13 JUNI 2018 

Ontvangen 

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST 

Gemeenteraad van Amsterdam 

p/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018, Schimmelstraat 5 hs 

Datum: 12 juni 2018 

Geachte raad, 

Op 2 mei 2018 heeft u kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Oud West. 

Gedurende de periode van terinzagelegging van donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 is 

het mogelijk om schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen. 

ik maak graag gebruik van de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen met betrekking tot de 

bestemming c.q. het toegestane gebruik van de Schimmelstraat 5hs.  van deze ruimte en als 

zodanig ben ik belanghebbende. 

De timmerwerkplaats op Schimmelstraat 5  HS  is op het ogenblik in gebruik. Als ik mijn bedrijf 

beëindig zal een invulling als werkplaats onder andere door de milieuregelgeving op beperkingen stuiten. 

Daarbij komt nog dat voor de voortzetting als (timmer-)werkplaats een goede bereikbaarheid in verband met 
aan- en afvoer van (grote) goederen extra belangrijk is. 

Verder is de verkoop of verhuur van dergelijke ruimtes als bedrijfsruimte uitermate moeizaam. Als een ruimte 
als deze verhuurd kan worden, blijkt de huurder in veel gevallen onbetrouwbaar te zijn, veroorzaakt overlast, is 

slecht van betalen of de huur wordt ruim voor het verstrijken van de overeengekomen huurperiode opgezegd. 

Dat leidt vaak tot leegstand, inkomstenderving en tot onvoorziene extra investeringen om de ruimte opnieuw 
te kunnen verhuren. 

Terwijl een bedrijfsmatige invulling van deze ruimte niet vanzelfsprekend een succes zal worden en niet per se 
bijdraagt aan de leefbaarheid van de buurt, kan verbouw tot woning zal in deze tijd waarin de vraag naar 

woningen het aanbod ruim overtreft wel succesvol zijn. Deze functie rechtvaardigt dan ook een serieuze 
investering in deze ruimte. 

Voor de eerste bouwlaag van Schimmelstraat is de bestemming 'Gemengd - 3 (artikel 6 

ontwerpbestemmingsplan Oud West) voorzien. Dat betekent dat in de eerste bouwlaag op dit adres de 

bestemmingen 'consumentverzorgende dienstverlening', 'publieksgerichte zakelijke dienstverlening', 'kantoor', 

'maatschappelijke voorzieningen' met uitzondering van 'geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen' en 

'bedrijf zijn toegestaan. ik stel vast dat het realiseren van de woonfunctie binnen geen van deze 
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Met vriendelijke gro 

bestemmingen mogelijk is. lk verzoek u dan ook om bij de vaststelling van dit bestemmingsplan de 

bestemming van het bestemmingsvlak Schimmelstraat 5  (HS)  zodanig gewijzigd vast te stellen, dat naast de nu 

toegestane functies op de eerste bouwlaag ook de woonbestemming mogelijk is. Binnen de systematiek van dit 

bestemmingsplan is dat  óf  de bestemming 'Wonen (artikel 19) of de bestemming 'Gemengd - 4 dan wel 

'Gemengd - 6', die naast bedrijfsmatige invullingen ook de woonfunctie op elke bouwlaag mogelijk maken. 

Het mogelijk maken van de woonfunctie op dit adres sluit aan op de woonvisie van stadsdeel West en op een 

belangrijke ambitie uit het actuele coalitieakkoord Amsterdam 2018 'Een Nieuwe Lente en een nieuw geluid', 

het realiseren van 7.500 nieuwe woningen per jaar. Dat zijn 2.500 woningen meer dan de toch al stevige 

ambitie van het voorgaande bestuur. 

Uit de toelichting in hoofdstuk 6 van het ontwerp bestemmingsplan Oud West blijkt de achtergrond van de 
bestemming 'Gemengd -3' het beschermen van kleinschalige bedrijvigheid c.q. de aanwezige functiemenging is. 

De beleidsmatige basis ligt in de 'Beleidsnotitie Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in West'. Hierin is beleid 

vastgelegd om te voorkomen dat kleinschalige bedrijfsruimten hun functie ten gunste van de woonfunctie 
verliezen. Op basis van de beleidsnotitie is een 'beslisboom' (zie bijlage) gemaakt, aan de hand waarvan 

bepaald kan worden of kleinschalige bedrijfsruimten al dan niet in aanmerking komen voor een 

functiewijziging. Uit deze beslisboom volgt dat 'solitaire bedrijfsruimten' die in een 'woonstraat' en niet in de 

directe omgeving van 'economische functies' liggen, direct voor omzetting in aanmerking komen. 

De zijde van het blok in de Schimmelstraat is in de plint alleen  timmerwerkplaats gevestigd, verder heeft 
de hele plint een woonbestemming. Daarmee is sprake van een solitaire vestiging. De invulling van de eerste 

bouwlaag/plint aan de overkant van de straat (bestemming 'Gemengd-3') met een voor deze buurt vrij 

grootschalige maatschappelijke bestemming (kinderopvang) doet daar niet aan af. Hoewel het natuurlijk 
discutabel is wat de gemeente onder 'directe omgeving' verstaat, kan mijns inziens gesteld worden dat hier in 

de directe omgeving geen 'economische functies' zijn, waarmee een succesvolle interactie kan worden 

verwacht. 

Het voorgaande betekent dat er geen beleidsmatige argumenten zijn om de woonbestemming op de eerste 

bouwlaag van Schimmelstraat 5 niet mogelijk te maken. Ik reken er dan ook op dat u de woonbestemming op 

de eerste bouwlaag van Schimmelstraat 5 alsnog mogelijk maakt. 



Vraag naar omzetting 
kleinschalige 

(bedrijfs)ruimten naar 
wonen 

• Panden 
doorgaande 
route 

• Panden in 
nabijheid 
economische 
functies 

Garages 
Solitaire SMOG-
panden op 
zichtlocaties 

In eerste instantie 
negatief advies. 

•  
Direct positief 
op omzetting 
naar wonen 

Incourante bedrijfspanden 

• Solitaire bedrijfsruimten 
• èn in woonstraat 
• en niet in directe nabijheid 

economische functies 

Courante bedrijfspanden 

• Zichtlocaties: hoekpanden, 
pleinen 

• Bedrijfsverzamelgebouwen 
• Aaneengesloten bedrijfsplint 

•  
Direct negatief 
op omzetting 
naar wonen 

Paglna 4 van 4  Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel West 

Eigenaar accepteert negatief 
advies niet en kan aantonen dat 
(deze checklist zal hem worden 
toegestuurd): 
1. Pand langer dan een jaar 

leeg staat 
2. Markconforme huurprijs is 

gevraagd 
3. Eigenaar aantoonbaar 

inspanningen verricht om 
pand marktconform te 
verhuren (zichtbaar te huur 
gezet, makelaar 
ingeschakeld, advertenties 
geplaatst) 

Er is geen aantoonbare behoefte 
vanuit buurt/wijk (via 
wijken/ACM) 

Omzetten naar wonen 
mogelijk maken 

Eigenaar accepteert afwijzing 
Of 
Eigenaar kan onvoldoende 
aantonen dat: 
1. Pand langer dan een jaar 

leeg staat 
2. marktconforme huurprijs is 

gevraagd 
3. Pand zichtbaar te huur/te 

koop is aangeboden 
En/of 
. Uit andere bronnen blijkt dat 

pand courant te verhuren is 
(vraag bekend bij stadsdeel) 

• Er is aantoonbaar behoefte 
aan pand vanuit buurt/wijk 
(via wijken) 

Omzetten naar wonen 
niet mogelijk maken 

Bij SMOG => 
verruimen 
bestemming naar 
ander niet-wonen 
functies mogelijk 
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INTERNETUITGEVERIJ VAN HAASTER B.V. & STICHTING BEHEER 'T FIJNHOUT 

p/a JACOB VAN LENNEPKADE 334 A 1053  NJ  AMSTERDAM 

De Gemeenteraad van Amsterdam 

Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, 

t.a.v. de heer  Drs  M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 

X 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Datum: 12 juni 2018 

Betreft: zienswijze concept bestemmingsplan Oud West 

kenmerk NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01 

Geachte heer Zwaagnnan, 

Hierbij dien ik mijn zienswijze in voor wat betreft het concept bestemmingsplan Oud West, Jacob van 

Lennepkade 334a, Lootsstraat 35 t/m 41 en Jacob van Lennepstraat 305 A, B en C (Fijnhoutcomplex). 

Met referte aan uw email van 16 april 2018 doe ik u bijgaand mijn zienswijze voor het nieuwe 

bestemmingsplan Oud West toekomen. In de bijlage het structuurontwerp voor het Fijnhoutcomplex. 

In ons plan wordt het huidige restaurant Jacob van Lennepkade 334d alsmede de kleine zaal en de 

grote theaterzaal van het Fijnhoutcomplex gesloopt. Op het terrein dat daardoor ter beschikking komt 

wordt de beganegrond gebruikt als poort naar de binnentuin, kantoren en woningen alsmede 

bedrijfsruimte, theater en gestapelde parkeervoorziening. Daarboven worden tot een 

bebouwingshoogte van 17 meter starterswoningen voor een of twee personen gecreëerd in de 

huursector. Per woning wordt gedacht aan een maximaal 6 bouwlagen met een maximale hoogte van 

17 meter. Het ensemble van het Fijnhoutcomplex wordt esthetisch in balans gebracht. De schoorsteen 

zal behouden worden en de kern worden van het nieuwe Fijnhoutcomplex. Voor de bewoners zal het 

mogelijk worden gemaakt om mee te doen in een deelautoproject met electrische auto's, die worden 

gestald in een mechanische bovengrondse stalling. Op de daken van alle woningen komen 

zonnepanelen teneinde zelfvoorzienend te zijn voor wat betreft electraverbruik. De woningen worden 

gasloos verwarmd en er zullen diverse innovatieve materialen worden toegepast. 

Wat het bestemmingsplan betreft zouden wij graag zien dat het gehele complex de bestemming krijgt 

van wonen, werken, cultuur, horeca en maatschappelijke doeleinden. Aantal vierkante meters per 

bestemming nader te bepalen. 

Het structuurplan is ontwikkeld door ir. A. Van der Vlist van the-ifc-factory BV gevestigd te Amersfoort 

bereikbaar per email: aart@the-ifc-factory.eu.  

Voor eventuele vragen en toelichting kunt u met hem contact opnemen. 
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Met vriendelijke groet, 

Stichting Beheer Het Fijnhout B.V. 

Internetuitgeverij van Haaster B.V. 

Woningstichting Het Fijnhout i.o. 

Voor deze:  

Mr. Drs.  J.A.F. van Haaster 

Bijlage: A3 papierformaat d.d. 1 	18 
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Gemeente Amsterdam 
Afdeling Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2578 
1000  CT  Amsterdam 

AGrnernst:erdnatem  

- 7 JUNI 2018' 

Ontvangen 

project Gerard Brandtstraat 3 Amsterdam 
betreft Zienswijze t.a.v. ontwerpbestemmingsplan 2018 

datum Amsterdam, 04 juni 2018 

Geachte heer Zwaagman, 

Hierbij dienen  Gerard Brandtstraat 3 huis een zienswijze in t.a.v. 
het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 (planidentificatienr.: NL.IMRO. 0363. 
El 503BPSTD-OW01).  Gerard Brandtstraat 3 huis constateren 
dat een deel van de huidige bebouwing op tuinen en erven (gebruiksfunctie: Wonen) 
niet als zodanig is aangegeven op de plankaart. 
Het betreffende deel is in onderstaande kaart als een rood vlakje aangegeven. 

Gerard Brandtstraat 3 huis verzoeken om dit aan te passen. 

+ 
+ + ++ + + 

	

+ + + + + + 	+ + + + 
+ + 

	

+ + + + + + 	+ + 	+ + + + + 
-+ + + + + --I + + + ± + ± + + + 	+ + 

+ 	+ + -I- + 	+ + + + + + + +++++ 
+ ++++++++++++++++++ 
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+ 	++-+++++++++-4-++ 
+ 	+ + + + + + + + + + + + 	+ + 
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+ + + 
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1 + 	+ 	+ + ++++++++++ 

+ + 	+ 	++++++ 
+ +' 	+++ + + + + + + + 

+ + + 	++++ 
• + + + + + + 

 

............... 

   

    

Onderlegger: Plankaart ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

11 ontbrekende deel van bestaande bebouwing (gebruiksfunctie: Wonen) op tuinen en erven 

Met vriendelijke groet, 
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Gem ee n ttn 
Amsterdam 

12 211 2018 

Ontvangen 

Aan: 

Gemeenteraad van Amsterdam. 

Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2578 

1000  CT  Amsterdam, 

t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

Betreft: 

Zienswijze Bestemmingsplan Oud- West Amsterdam: Fout in plankaart uitbouw Jan 
Hanzenstraat 51 en 49 

Van: 

Datum: Amsterdam 11 juni 2018 

Graag correctie fout op plankaart. 

Op de plankaart is de uitbouw van  Jan Hanzenstraat nummer 51 en dat van  op 
nummer 49 onjuist ingetekend. Vermoedelijk is dit ook in de vorige plankaart al een foutje geweest 
maar wij vragen dit nu te corrigeren. Helaas is het bouwarchief van onze panden niet meer op orde. 
Allerlei stukken ontbreken, waaronder bijvoorbeeld de uitvoerige stukken omtrent een renovatie 
met grote subsidie van de gemeente. (ca 100.000 gulden) in 1998. Of er ooit een vergunning voor 
de uitbouw is afgegeven of dat het oorspronkelijk altijd zo gebouwd is valt dus niet te checken. 

Gezien het feit dat de uitbouw al is te zien op een foto uit 1929 (vast aan het huis en dus geen 
losstaand schuurtje) zou dat laatste ook het geval kunnen zijn. Veel van de panden uit dezelfde tijd 
waren en zijn hier sowieso van voor tot achter doorgebouwd tussen Jan Hanzenstraat en 
Wenslauerstraat. Vaak ook ivm de bedrijvigheid die zich op het achterterrein afspeelde toen 
Wenslauerstraat nog geen straat was. (zie ook het nog bestaande brandgangetje naast nummer 47 
aan de Jan Hanzenstraat. Dit is/was de ingang voor Wenslauerstraat 22). 
De panden 51 en 49 en 47 zijn ontworpen samen met het achterliggende perceel Wenslauerstraat 22. 
Wenslauerstraat 22 (ook genoemd Jan Hanzenstraat numnmer 45) was de metaalwarenfabriek en 
47, 49 en 51 de bijbehorende woon/winkelhuizen. Uit de oorspronkelijke bouwtekeningen blijkt dat 
het gehele achtererf een gewapend betonnen vloer had, dus van de woonhuizen tot de fabriek. In 
1949 wordt een vergunning verleend voor het losstaande kantoorgebouwtje van de fabriek. Deze 
blijkt er al te staan maar in de correspondentie is duidelijk dat bouw en woningtoezicht vindt dat 
daar ivm de interne verbouwing van de fabriek alsnog een vergunning voor moet komen en die 
wordt afgegeven. Kennelijk is dit de reden dat de uitbouw van W 22 wel op de plankaart staat. Als 
rechthoek ingetekend. Feit is echter dat met de sloop van W 22 duidelijk werd dat dit kantoortje 
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vast zat met een gemeenschappelijke muur aan onze uitbouwen. Daarmee nogmaals een bevestiging 
dat uitbouwen 49 en 51 er al ruim voor 1949 zaten. 

Ter bewijs voor de werkelijke vorm die ingetekend zou moeten zijn op de plankaart stuur ik u 
volgende bijlages: 

1) Luchtfoto van Dotka, uit 1967 plus foto vroegere appelboom 

2) foto uit Beeldbank 1929 (de panden zijn uit 1914) 

3) Officiele renovatiesubsidie ontvangen in 1998. Daarbij moest pand aan de strengste eisen 
voldoen. Architecten buro Hooyschuur en Reinbergen heeft alle tekeningen van het pand gemaakt. 
Alles moest 10 jaar onderhoudsvrij worden met hoogste duurzaamheidseisen destijds. Op de 
tekeningen van het architecten buro staat duidelijk de uitbouw in met de naam "serre". Het had 
destijds ook nog die ouderwetse glasplaten als dak zoals ook op de oude foto op andere plekken nog 
te zien is (aan de andere kant bijvoorbeeld de loopbrug). Diverse keren tijdens de volledige 
renovatie is bouw en woningtoezicht komen kijken om te zien of alles volgens de regels was. 
Anders zou de subsidie niet worden verleend. Zij hebben toen expliciet de uitbouw goed gekeurd 
omdat duidelijk was dat deze er oorspronkelijk al was, zo zeiden zij. 

4)Officiele samenvoeging van Begane grond en 1 hoog, nummer 51 in 2008. Daarbij is bouw en 
woningtoezicht weer gekomen om te controleren en heeft wederom de uitbouw goed gekeurd. De 
tekeningen van de architect die voor de samenvoeging gebruikt zijn waren dezelfde als de 
tekeningen van Hooyschuur en Reinbergen van de volledige renovatie in 98, met daarop slechts de 
nieuwe trap ingetekend. Zie nogmasals tekening uitbouw ( "serre") 

5) De vorm van de uitbouw zoals die op de plankaart nu zou moeten warden ingetekend. Het zou 
dus per pand een L vormige uitbouw moeten zijn, met 51 en 49 samen een U vorm, tegen de 
perceelgrens aan. Foto's huidige situatie van bovenaf genomen. Daarbij ook een foto van hoe de 
uitbouw vast zat aan het inmiddels gesloopte pand Wenslauerstraat 22. 

6) foto's van de vergunning en inspectierapporten van het gebouwtje op erf van Wenslauerstraat 22 
(dus tegen onze uitbouw aan) Uit 1949. 

Ik verzoek u met deze zienswijze de plankaart aan te passen en de uitbouwen van Jan Hanzenstraat 
51 en 49 juist in te tekenen. 

Hartelijke groet, 



BIJLAGE 1 
Luchtfoto besteld op Dotka uit 1967: zie duidelijk de u vormige uitbouw, bij nummer 49 wit vlak, 
nummer 51 in de hoek boven de uitbouw vermoedelijk de kruin van de toenmalige appelboom. 
Toen wij het huis kochten was deze appelboom er nog (maar inmiddels dood). De grote stam was er 
nog en de kruin moet dus zeker in 1967 al enige omvang gehad hebben. 
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Nog aanwezige stam/takken van de appelboom. Dit is nog voor de grote renovatie in 1998, zie nog 
oude tuindeuren (bij de renovatie vervangen door dubbel glas). De appelboom was toen al dood. De 
stam onder in was heel dik, nog net te zien op de foto. De boom was ooit gesnoeid geweest bij de 
stam daardoor de nieuwere uitlooptakken er boven een stuk dunner dan de stam.  

DH 
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BIJLAGE 2 

Foto uit Beeldbank 1929: 

https://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/23?  
q searchfield=jan+hanzenstraat&limit=8   

cijfer 1 is JanHanzenstraat nummer 51 
cijfer 2 is Jan Hanzenstraat nummer 49 
cijfer 3 is Wenslauerstraat 3, voormalige fabriek 
Ook hier is al te zien dat de uitbouwen van JH 49 en 51 vast aan het hoofdgebouw zaten. 

- S- -1_ 



BIJLAGE 5 
situatie Jan Hanzenstraat 51 (eerste foto)) 
Jan hanzenstraat 49 en 51 samen. , u vorm samen. 
Zie gezamenlijke muur (met de hand losprepareren bij sloop), en gewapend betonnen, gezamenlijke 
vloer waarop de uitbouwen staan/stonden zowel van JH 51/49 als Wenslauerstraat 22 



BIJLAGE 6 

Foto's vergunning Bijgebouw Wenslauerstraat 22 uit 1949. 

Kennelijk was de uitbouw er al maar voldeed niet aan brandweereisen en iemand klaagde dat er 
geen vergunning voor was, daarna dus alsnog een vergunning verleend in 1949. zie foto's onder 

Duidelijk wordt hiermee dat de uiteindelijke verlening van deze vergunning heeft geleid tot het 
rechthoekig intekenen van dit bijgebouw op de vorige plankaart. 

De achtermuur van dit bijgebouw van Wenslauerstraat 22 staat op de erfgrens en is gezamenlijk met 
onze achtermuur uitbouw, wat nogmaals bevestigt ook op deze wijze, dat onze uitbouw er in 1949 
ook al was. 

Onderstaand eerst nog een document uit 1914 over de gezamenlijke bouw van de panden Jan 
Hanzenstraat 47,49 en 51, tegelijk met het pand Wenslauerstraat 22 (destijds, en nu nog steeds ook 
genoemd Jan Hanzenstraat 45) 3 woningen/winkels plus op achterterrein de fabriek. Ter illustratie 
van het feit dat dit als geheel is gebouwd/ontworpen, voor en achterterrein vanuit de Jan 
Hanzenstraat 

i*  i.N W1~-111,EICS VA7 ~A1,:nDA?q, 
• *Oat ear.. Inkt.e.men 11!  Meert  191. .ez 

J.  .7. y,  
ver  vericunn tugs  wordt  w.,aoaht tot het vo3.42,,anoi.d a hAt  rStitt  

waarop  atatteohe borokentng e.1eld9t,  •V SkX- 

» 	tot hat ovr1ohton date 0.ww,wywn rormoode1y9 tenummoren mot  Jan J.Tanxruatraa,,  
01. Mel; bi,M$41~1nu van *11c poro,o1 tot 'vier araonderi,:/1,,e 

• p01-09el, op hat gaunter dame  para  aster. gel.g.n 
• to  nummeren  mat Jan Hansmnatraat 415 7  mat beetemminal  daar  

t 	-orkplaaimon met dentoor on Iterpleatown, 
t ,-1 ,..ark  bouw  vorutbonAne word wart...land by non beech tics  ir.  xaacn 

Pex 191,3, r- 11971,w _9,T./7931 P,W, (191.5)weilte ezartgune 
.,r,an 13,1j 
,t Anrionten  vara  de held. perotosamn, yermbedm291c 
, riensenetrotat 49  an 51, elk tot wAnicel met wonAng en art. 

bt,v4nW.-111~n; 
laa,-,$)roOtmra von do booete-amettnewn der Arlo oftrotwonoem,  

41enz 
rolaen  va  as bodomufeloltins An loateteonoomd ~noel van 

en 
• nyoiewn ran do tandeorAne run 1detotgenood0 perooel, 
-t 	A. Rou~aordenAna t  
,t op het P_uadebotolutt ran 19 ~somber 1915, -^ 1314,  
▪ gelet  op  hun  bovoneenoomde beenhilt;,Ing, 
,,u &armament to  kennen, dat  hem vortrunnAne wb ,t worleend 
u.Attwomwen  van Gennamas ~ken. owereenicomntios de by doom 

gewowsda duor data Xolormoteur wen het ammeentelyk 
boodheAden, wu1ho met tneehtmemine 

hierundor Oo1dct4 

yaX57,2g,.£1;Xaa 
tuevatoeing ^van  ort.4-Wer Hon~Wrordening wordt de wolgendo 
,n  werloond 

ene  ert_,118. onder le, -Van  hot rooraehrlft„ vervat in 

a. 	qpmgar-yr.~~..a, 
',J.apalsain« van at  i  der .ouirVordrdenlng  oak eons 
-o0h1kkine, warden ~oven met betrekletne tot -We oervent- 

nedat de vereimaante tookeninison on herekoningen dddr kald 
boUWwergunning  dan  don flreotenx van  het ammften-timigk n1ngtomelont yuhisra myn  overgelegd.  

nemonleking okyn govvegda  44en  teadenin45. wadZOb eta a 

"*?nwlvildsnd *foe 
de ~x,etax.lis, 

."' 



k kk  toezichtficiu ee A 	53,1h 	' 

DE H 0  

Uitgereikt aan cie 

XII 44 iirimetT,rerrser.;% no' ••4/#;.44.4,-serte4s.. 
get  

Aanvraag vergunning voor bijgebouw W 22. 15 maart 1949 
"vergunning tot het veranderen van perceel Jan 

771~ 
"vergunning 
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Burgermester  en WeD dent van.Amsterdam 	z  
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Itgekomen 
15 Idasst 1949 
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ten Next van 	 kantoor 	 [clef. 87869  
vergunning  tot het verauderem van  perceel  Jan tianzenstraat 45 

Amsterdam  

Tegenwoordige bestemmIng 	f elbrieksruliartie 

Bestemming na voltooring 	fabrneksruinte 

• wordt 	 ién  tekerring"ar°P 
BIJ deze aznerairg 	 777 	 rMe materialenAmit,gen sterkte- 

berckennag,,gevouwen op  formate  21 0 29.7  em,  

: 	. 

De gemartittrgde Wal e 	de behandeling van de aanvrage  sal  zijo de mede- 

ondergeterkende J.11.'erkbof 	 . 	, 	X1 i il f 

	

wonende 	
.. te Anvto  , d,. 	Jacob  can  Lennepknde 20 	. 

	

ie 	
11 1?  

ten hufr... ,o.ri . 	 I fit 

	

 	.1 
woonplaats kzende 	' . 

telef.117077. 4695  . . 	 "8 

1  Kraeleens are. 10 Iid 1  colder  b der Botivrverordening Is desmvrager verplicht aerree de 

omen. Analerdarn vraonplaau to kiezen. 	 2.0.2. 

51 0.W.T. . 1...s.....%1,..% • t/4.110-14•.0 

Voor zover door het Gemeentelijk Bouw.,  en Woningtoezicht In 
geval van een afwijking als hierboven vernield, de (Windt woede verleend, 
dat een revlsie-tekening ter nadere goedkeuring mag worden ingediend, 
zullen, in geval van niet-goedkeuring  deter  tekening, de reeds gemaakte 
afwijkingen, zo nodig nadat het bouwen eventueel met behulp van de  storks  
arm zal S1111 belet, van gemeentewege ongedaan worden gernaakt. 

Voor zover ten behoeve van de uitvoering van het werk de bestrattng 
op de openbare weg moet worden opgebroken, wordt er de aandacht op 
gevestigd, dat, op grond van art. 36,  Juncos  art. 5, der Algemene Politiever-

ordenIng, hiertoe een afzonderlijko vergunning Is vereist, welke moet  reorder,  
aangevraagd bij de Dienst der Publieke Werken, afdeling 11'9"tl"g"' "ad.  
NO,  lamer  103, tussen 9 en 12 uur. 

." Voorlopige vergunning uitgereikt: .. 	 51:  

bouwvergunning is tot stand gekomen wegens een 
mondelinge nklacht van bouwen zonder 
vergunning.." 
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tekening van de uitbouw W 22 horende bij de vergunning uit 1949 
zie onder aan: "bestaande betonvloer, dikte 15 cm” 

Ter illustratie nogmaals dat beide bijgebouwen, zowel W 22 als JH 49 en 51 op dezelfde betonnen 
vloer staan/stonden dus al voor 1949. 
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BESLUIT TOT IfET VERIENEN VAN SUBSIDIE OP GROND VAN IDLI 
VERORDENING WON1NGGEBONDEN SUBSIDIES VAN HET REGIONAAL ORGAAN AMSTERDAM 

1995 TEN BEHOEVE VAN HET TREFFEN VAN INGRIJPENDE VOORZIENINGEN AAN 
PARTICULIEU HUURWONINGEN 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. 

Gezien de aanvraag om verlening van subsidie van M.A.  Stadler,  voor het treffen van 
ingrijpende voorzieningen aan de navolgende particuliere huurwoningen: 

Jan Hanzcnstraat  

Gelet op de Verordening Woninggebonden Subsidies van het Regionaal Orgaan 
Ainsterdam 1995, laatstelijk gewijzigd per 25 juni 1996; 

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam d.d. 11 maart 1998, nr. 61, het 
Raamraadsbesluit Nieuwbouw en Verbetering 1998; 

Gelet op het voor het Stadsdeel Oud West gereserveerde subsidiebedrag ter uitvoering 
van het eerstgenoemde besluit; 

Gelet op de aanvraag en de verklaring d.d. 20 november 1998 van het bestuur van het 
Stadsdeel Oud West; 

Overwegende; 
• dat de goedgekeurde stichtingskosten van het treffen van de ingrijpende 

voorzieningen aan bovengenoemde woningen meer dan f 50.000 per woning 
bedragen; 

• dat het Stadsdeel Oud \Vest het plan in aanmerking heeft gebracht voor een bijdrage 
in de kosten; 

BESLUITEN:  

in overeenstemming met het verzoek van het Stadsdeel Oud West voor het treffen van 
ingrijpende voorzieningen aan 4 particuliere huurwoningen te verlenen: 

• een subsidie in de vorm van een stimuleringsbijdrage van f19.000,00 per woning, 
zijnde totaal f 76.000,00; 

• een subsidie in de vorm van een toeslag voor plaatselijk verschillende omstandighe-
den van f 5.500,00 per woning, zijnde totaal j.  22.000,00; 

De subsidies worden uitgekeerd als bijdragen-ineens en wel binnen vier weken na het 
besluit tot vaststellen en uitbetalen van de subsidie. 

De bovengenoemde besluiten kunnen geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken in geval 
dat: 

1 

steiteltike woningdienst Amsterdam 

BF,SCITIKKING NUMMER 90202 
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CD2 
a Stadler 	 ra  +31 50 5270886 

sretielipp woningdiensi Atnsterchml 

a. niet is voldaan aan de in de Verordening Woninggebonden Subsidies van het R.egionaal Orga 	 9 
 

an 
 Amsterdam . opgenomen subsidievoorwaarden: b. 

de subsidie is verleend' of vastgesteld op grond van gegevens en gebleken is dat deze zodanig onjuist waren. d 
zijn genomen; 	

at op b
asis van de juiste gegevens een andere beslissing zou 

c. de opdrachtgever meldt dat het plan geen doorgang vindt. d. 
de werkzaamheden niet binnen drie jaar na het besluit tot verlenen van de subsidie zijn gereedgemeld; 

e. 
binnen tien jaar na het besluit tot verlenen van de subsidie de woningen 

 ender  bijzondere titel worden vervreemd. Van een eventuele' 	d eigen omswisse mgi  dent  de Stedelijke Woningdienst Amsterdam ovenvijld in kennis te worden gesteld 
(meldingsplicht). 

f. binnen tien jaar na het besluit tot verlenen van de subsidie de woningen wan de 
bestemming tot huurwoning, worden onttrokken. Van een eventuele 
bestemmingswijziging dient de Stedelijke Woningdienst Amsterdam onverwijld in 
kennis te worden gesteld (meldingsplicht). 

g. binnen tien jaar na het besluit tot verlenen van de subsidie de woningen worden 
gesplitst dan wel een vergunning tot splitsing wordt aangevraagd. Van een eventuele 
(aanvraag tot) spil, 	dient de Stedelijke Woningdienst Amsterdam onverwijld in 
kennis te worden gr.;steld (meldingsplicht). 

h. gedurende tien jaar na het besluit tot vaststellen van de subsidie het onderhoud van de 
woningen niet toereikend is. 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit naar degene • 
tot wie de beschikking-is gericht„te.gzildit bes.luit e1 
indienen hij burgemeester en wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1000  AE  
Amsterdam. Het indienen van dit bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet 
op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschrift procedure een 
voorlopige voorziening warden gevraagd aan de President van de Arrondissements-
rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

Amsterdam, 23 december 1998 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, 
namens dezen: 
de irecteur van de 
St elijke Woningdienst Amsterdam 
v r deze: 
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1c40 BA Amsterdam 
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behandeld door 
J.M. v. Doesburg 

afdeling/telefoon 
Planontw. / 5893.595 
71 urn 777 e r 

9 9 0 8 1 6 6 
uw brief 

datum 

12 mei 1999 
onderwerp 

Aanvullende bijdrage 
woningverbetering 

Geachte mevrouw  

Langs deze weg laat ik u weten dat het Stadsdeel Oud-West goedkeuring heeft gegeven aan een aanvullende 

bijdrage ten behoeve van de werkzaamheden aan het .: 

• een PLUS-bijdrage groot fl 861,43 vpor de in de bijlage aangegeven werkzaamheden 

Zodra de werkzaamheden zijn voltooid en goedgekeurd door de inspecteur van Bouw en Woning Toezicht, 
kunt u middels de daarvoor bedoelde gereedrneldingsformulieren e.e.a. in rekening brengen. 

Met vriendelijke groet, 

mw. Drs.  B.M. van der Pers 
sectorhoofd Wonen + Werken 

bijlage:  overzicht PLUS-bijdrage 



Overzicht PLUS-bijdrage 12 mei 1999 

2  

Jan Hanzenstraat 51 

PLUS-BIJDRAGE 

eenheden prijs p.e. prijs 

gevelreiniging 39 fl 21,45 fl 686,40 

snijvoeg 0 fl 49,50 fl. - 

dakpannen 0 fl. 36,30 fl - 

BTW +  VT  25,5% fl 175,03 

Totaal fl 861,43 

aantal verblijfseenheden 	4 limiet fl 	6.000,00 
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Hooyschuur Reinbergen bna  

PARTICULIERE WONINGVERBETERING 

152.359,13 
7.617,98 5% van A 

169.977,09 
27.995,99 VAN A+ B 

187.973,08 

1.800,00 
1.540,00 

191.313,05 

19.131,11 VAN F 

210.444,38 
58924  VAN  H 

211.031,63 
1.824,96 

PROJECTNO, 980111 

Jan 	 Mat 51  
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23.809,80 
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1.690,00  
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k--, 	 Bezoekadres .. .... 	, Kwakersstraat 3 

1053 WC Amsterdam 

_. 

i•1 Postbus 57129 
1040 BA Amsterdam. 

d c7 .:t 	Telefoon 020 252 3511 
Fax 020 252 3589 
www.oudwestamsterdannl 

Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Oud-West 
Directie Dienstverlening 
Afdeling Vergunningen 

Retouradres:  SOW,  Postbus 57129, 1040 BA Amsterdam 

 
 
 

Datum 	 29 11111 2008 
Ons kenmerk 	 2008/ /0 0 f, t." 
Dossiernr. 	 SV20/ VRG 0229/ 2008 
Behandeld door 	 Mevrouw E.A.M. Meijers 
Doorkiesnummer 	 020-2523511  
E-mail 	 nmeijers©oudwestamsterdannl 

Onderwerp 	 Jan Hanzenstraat 51 

Geachte mevrouw Veenhof, 

Vergunning ex artikel 30 van de Huisvestingswet 

Bijgaand zend ik u de, 

BESCHIKKING KRACHTENS ARTIKEL 30 VAN DE HUISVESTINGSWET 

adm. nr. SV 20/0229/2008 

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-West; 

gelezen het verzoek tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van twee 
zelfstandige woningen tot een zelfstandige woning gelegen op de begane grond en een 
verdieping van het adres Jan Hanzenstraat 51, 

overwegende, 

- dat voor deze samenvoeging bij het stadsdeel een bouwvergunning moet worden 
aangevraagd; 

- dat deze beschikking niet inhoudt dat de bouwvergunning ook gehonoreerd zal 
worden, 

- dat het nuttig woonoppervlak van de samengevoegde woning minder dan 120 m2  
bedraagt; 

- dat het pand niet op in erfpacht uitgegeven grond staat; 
- dat de verkregen toestemming tot samenvoeging geen reden kan zijn om eventue 

nog lopende huurovereenkomsten te kunnen beëindigen; 



unningen 

Hoogachten 
namens 	• 	 • • • 	tadsdeel Oud-West 

Mevrou 
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gelet op artikel 30 van de Huisvestingswet; 

gelet op de door de Stadsdeelraad van het stadsdeel Oud-West vastgestelde Beleidsno; 
Woningonttrekking 2007; 
gelet op de door de Stadsdeelraad van het stadsdeel Oud-West vastgestelde Partiële 
huisvestingsverordening Oud-West 2007: 
gelet op artikel 10 van de vastgestelde Partiële huisvestingsverordening Oud-West 2007 
waarin is opgenomen dat de vergunning tot onttrekking en samenvoeging, onherroepelij 
kan worden ingetrokken, indien niet binnen een jaar na afgifte van deze vergunning 
gebruik wordt gemaakt. 

besluit, 

de samenvoeging van de woningen aan de Jan Hanzenstraat 51, begane grond 
verdieping met de eerste verdieping tot een zelfstandige woning toe te staan. 

Belanghebbenden bij dit besluit kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
binnen zes weken na de bekendmaking tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur 
van het Stadsdeel Oud-West (adres: Postbus 57129, 1040 BA). Het indienen van het bezwaarschrift schorst 
niet de werking van het besluit. Bij onverwijlde spoed, kan op grond van artikel 8:81 van de Awb met een 
afzonderlijk verzoekschrift tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter tE 
Amsterdam. sector Bestuursrecht (adres: Postbus 75850. 1070 AW Amsterdam). 
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4 AUG. 2008 
renddatum 

luit 	 14 augustus 2008 

, kenmerk 	 (2.0-7). e 	1066“ 
lerwerp 	 Reguliere bouwvergunning Jan Hanzenstraat 51 

siernummer 	F0/08/1892 
andeld door 	De heer G. de Reus 
,rkiesnummer 	020 252 3511 
nummer 	 020 252 3695 
endienstinspecteur De heer B. Serné 
,rkiesnummer 	020 252 3572 
ige 	 Gewaarmerkte bescheiden. 

Reguliere bouwvergunning Jan Hanzenstraat 51 

Geachte mevrouw  

Gezien de bouwaanvraag, ingekomen op 18 april 2008 van  om een reguliere 
bouwvergunning tot het bouwkundig veranderen van de beganegrond en le  verdieping 
van het gebouw Jan Hanzenstraat 51 met de bestemming tot één woning; 

overwegende de bouwvergunning: 

dat op 3 juli 2008 aanvullende gegevens zijn gevraagd en deze op 10 juli 2008 bij 
ons zijn ontvangen: 
dat op 17 juli 2008 de aanvraag bouwvergunning is verdaagd tot uiterlijk 1 
september 2008; 
dat het bouwplan ligt in een gebied, waar van kracht is het bestemmingsplan 
"Oud-West" waarbij het terrein is aangewezen voor ''Woongebied 2": 
dat het bouwplan in overeenstemming is met dit bestemmingsplan; 
dat het bouwplan niet is voorgelegd aan Commissie voor Welstand en 
Monumenten omdat er geen uiterlijke verandering plaats vindt; 
dat het aannemelijk is dat het voorgestelde bouwplan, met inachtneming van de 
hierna gestelde voorwaarden, voldoet aan het Bouwbesluit; 
dat het aannemelijk is dat het voorgestelde bouwplan, met inachtneming van de 
hierna gestelde voorwaarden, voldoet aan het Bouwverordening: 
dat niet met slopen, ten behoeve van de bouwvergunning, mag worden begonnen 
voordat een sloopvergunning is aangevraagd: 
dat door ons geen aanvraag sloopvergunning is ontvangen; 
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Is AUG. 2008 
rzenddatum 
.sluit 	 14 augustus 2008 

Is kenmerk 	 f lobt.“ 
iderwerp 	 Reguliere bouwvergunning Jan Hanzenstraat 51 

)ssiernummer 	F0/08/1892 
:handeld door 	De heer G. de Reus 

)orkiesnummer 	020 252 3511 
ixnummer 	 020 252 3695 

litendienstinspecteur De heer B. Serné 
porkiesnummer 	020 252 3572 

jlage 	 Gewaarmerkte bescheiden. 

Reguliere bouwvergunning Jan Hanzenstraat 51 

Geachte mevrouw , 

Gezien de bouwaanvraag, ingekomen op 18 april 2008 van  om een reguliere 
bouwvergunning tot het bouwkundig veranderen van de beganegrond en 1e  verdieping 
van het gebouw Jan Hanzenstraat 51 met de bestemming tot één woning; 

overwegende de bouwvergunning: 

dat op 3 juli 2008 aanvullende gegevens zijn gevraagd en deze op 10 juli 2008 bij 
ons zijn ontvangen: 
dat op 17 juli 2008 de aanvraag bouwvergunning is verdaagd tot uiterlijk 1 
september 2008: 
dat het bouwplan ligt in een gebied, waar van kracht is het bestemmingsplan 
"Oud-West" waarbij het terrein is aangewezen voor "Woongebied 2"; 
dat het bouwplan in overeenstemming is met dit bestemmingsplan; 
dat het bouwplan niet is voorgelegd aan Commissie voor Welstand en 
Monumenten omdat er geen uiterlijke verandering plaats vindt; 
dat het aannemelijk is dat het voorgestelde bouwplan, met inachtneming van de 
hierna gestelde voorwaarden, voldoet aan het Bouwbesluit; 
dat het aannemelijk is dat het voorgestelde bouwplan, met inachtneming van de 
hierna gestelde voorwaarden, voldoet aan het Bouwverordening: 
dat niet met slopen, ten behoeve van de bouwvergunning, mag worden begonnen 
voordat een sloopvergunning is aangevraagd; 
dat door ons geen aanvraag sloopvergunning is ontvangen; 



Dossiernummers: 
'0/08/1892  

Gemeente Amsterdam 
Stadsdeel Oud-West 

besluiten wij: 

een reguliere bouwvergunning te verlenen voor de uitvoering van bovengenoemd 
bouwplan overeenkomstig de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte 
bouwkundige tekeningen, gemerkt B.01 t/m B.03; de zodanig gewaarmerkte 
constructieberekening gemerkt 0.01; 

Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oud-West 

Mevrouw J.H. Mica 
Afdelingsmanager Vergunningen 

Bezwaar 
Belanghebbenden bij dit besluit kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken na de bekendmaking tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-West (adres: 
Postbus 57 129, 1040 BA Amsterdam). Het indienen van het bezwaarschrift schorst niet 
de werking van het besluit Bij onverwijlde spoed, kan op grond van artikel 8:81 van de 
Awb met een afzonderlijk verzoekschrift tevens een voorlopige voorziening worden 
gevraagd aan de voorzieningenrechter te Amsterdam, sector Bestuursrecht (adres: 
Postbus 75 850, 1070 AW Amsterdam). 

Bezwaartermijn en start bouw 
De bouwer wordt stellig aangeraden te wachten met de aanvang van 
bouwwerkzaamheden totdat de termijn om een bezwaarschrift in te dienen is verstreken 
en er geen bezwaarschriften zijn ingediend. indien er wel op een eerder moment met de 
bouw wordt begonnen, zijn de eventuele gevolgen voor eigen risico. 

Bouwbesluit 
Het bouwen moet geschieden in overeenstemming met de bepalingen van het 
Bouwbesluit. 
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Verzenddatum 

	 1 4 AUG. 2008 
Ons kenmerk 	 ole-D8 OG 
Dossiern u m mer 	 12/08/2496 
Behandeld door 	 E.A.M. Meijers 
Doorkiesnummer 	 020 2523 511 
Faxnummer 	 020 2523 695 

Bijlage(n) 	 situatieschets 
oude en nieuwe situatie 

Nummerbeschikking 

Aanleiding: samenvoeging 

Geachte mevrouw  

Naar aanleiding van de verleende bouwvergunning afgegeven onder nummer F0/1892i 
en naar aanleiding van een bericht van de afdeling samenvoegvergunningen, het 
volgende: 

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en hoofdstuk 8.A van de Algemene Plaatselij 
Verordening, besluit het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West: 

1. tot intrekking van de nummering; 
Jan Hanzenstraat 51-h 
Jan Hanzenstraat 51-1 

2. tot vaststelling van de nummering: 
Jan Hanzenstraat 51-h 

overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening; 

3. dat deze nummering in duidelijk leesbaar zwart cijfer/letter, hoog 8,8 cm, op een w 
achtergrond, nabij de ingang, aan en in de richting van het straatgevelvlak en op ee 
hoogte van tenminste 1,75 m. en ten hoogste 2.25 m. boven het aangrenzende terr 
moet worden aangebracht; 
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4. dat aan deze nummerbeschikking geen overige rechten kunnen worden ontleend. 

5. dat de bewoners voor inschrijving op het juiste adres zelf zorg dienen te dragen. 
Voor inlichtingen hierover kan men het bevolkingsregister of de afdeling 
Publiekszaken van het stadsdeel raadplegen. 

Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West 

Mevrouw J.H. Mica 	- 
Afdelingsmanager Vergunningen 

Iedere belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van dit besluit. voor zover dit gericht is 
op de vaststelling van de nummering, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
Dagelijks van Stadsdeel Oud-West, Postbus 57129, 1040 BA te Amsterdam. 

Een bezwaarschrift schort niet de werking van dit besluit op. 
Als onverwijlde spoed dat vereist kan na indiening van een bezwaarschrift bovendien ee, 
voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtband 
Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
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behorende bij nummerbeschikking 12/08/2496 

oude situatie 
Adres Bestemming Ligging/etage 
Jan Hanzenstraat 51-h Woning Begane grond 
Jan Hanzenstraat 51-1 Woning le  verdieping 

nieuwe situatie 
Adres Bestemming Ligging/etage 
Jan Hanzenstraat 51-h Woning Begane grond + le  

verdieping 
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Geachte Marcel Zwaagman, 

uerzeente  
>4t Amsterdam 

13 JUNI 2018 

Aanvulling zienswijze  	 Ontvangen 

Bewijs officieel samenvoeging Jan ganzenstraat 49 met daarop ook de 
goedgekeurde tekening/plattegrond, uitbouw Jan Hanzenstraat 49 

Mvg, 



VERZONDEN 
14 AN 2015 

X Gemeente 
XAmsterdam 
XWest 

Directie Vergunningen en dienstverlening 
Afdeling Vergunningen Bouw 

Bezoekadres 
Bos en Lommerplein 250  
loss  EK Amsterdam 

Postbus57239 
1040 BC Amsterdam  
Telefoon  14 ozo 
Fax 020 253 0727 

Retouradres: Postbus 57239, 1040  BC  Amsterdam 

 
 

  

Datum 

Ons kenmerk 

Behandeld door 

Doorkiesnummer  

E-mail  

Bijlage 

12. januari 2015 
SAM150391.967 
B. Ghovanlo 
020-2531114 
b.ghovanlo@amsterdam.n1 

Onderwei 	p 	 Firianie1e ÖfflpenStÏaVöbr srnenvoegingvergunnin-g-Taff HarïZe-ri-Straat 49hs met in--  — 
en 3h. 

Geachte mevrouw  

U heeft een vergunning-gevraagd voor het samenvoegen van woonruimten van de 
begane grond met de eerste- en de derde verdieping tot één zelfstandige woonruimte 
op de locatie aan de Jan Hanzenstraat 49 in Amsterdam. Wij hebben uw aanvraag om 
samenvoegvergunning in behandeling genomen op 28 november 2014. 

Onlangs hebben wij de vergunning voor het samenvoegen van de woningen verleend. 
Als voorwaarde aan de vergunning is de financiële compensatie vastgesteld op € 
11.280,00. 

U wordt verzocht dit bedrag te voldoen met de acceptgiro die u binnen enkele dagen 
van ons zult ontvangen. Wij wijzen u erop dat er een betalingstermijn geldt van een 
maand na de verzenddatum die op de nota wordt genoemd. Als u binnen deze termijn 
betaalt heeft u voldaan aa il uw verplichting. Daarm,peyporkomt u dat-er 
aanmaningskosten in rekeRing moeten worden gebrácht. 

.2) 

Vragen 
Voor nadere inlichtingen kunt op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 
contact opnemen met de heer B. Ghovanlo op telefoonnummer 020-2531114. 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het Stadsdeel West, namens 
hen, 
J. Koek 
Coërdin 	unningen Bouw 
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De Gemeenteraad van Amsterdam 

de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 

t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

1000  CT  Amsterdam, 

Zienswijze Ontwerpbestemmittmlan Oud West 2018. 

Amsterdam, 30 juni 2018. 

Geachte mevrouw/heer, 

hierbij enkele mogelijke verbeterpunten voor het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan Oud 
West 2018: 

De afgelopen jaren zijn er op een heleboel daken van Oud West dakterrassen gerealiseerd. Dit is 
mogelijk, omdat de meerderheid van de daken in de wijk plat is. 

Wanneer je de je blik laat dwalen over de daken, zie je, dat de dakterrassen+daktoegangsopbouw 
+bijbehorende hekwerken als paddenstoelen uit de grond/het dak zijn omhooggeschoten. Omdat ze 
vrijwel alle in een lichte kleur/wit zijn uitgevoerd, geeft dit een buitengewoon onrustig/chaotisch 
beeld. De lichte witte kleur contrasteert enorm met de kleuren van de daken en nabijgelegen muren. 
De lichte kleuren komen a.h.w. op je af, waardoor de lichte delen groter lijken, dan ze feitelijk zijn. 
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De daken zijn immers vrijwel alle grijs of zwart of donkerrood, wanneer ze zijn uitgevoerd met 
bitumineuze dakbedekking, of grijs of rood, wanneer ze voorzien zijn van dakpannen. De muren 
hebben vrijwel alle een baksteenkleur, dus donker. Bij de panden (nog) zonder dakterras overheerst 
dus een lage kleurintensiteit. 

Mijn voorstellen: 

-de kleurintensiteit van dakterrassen+daktoegangsopbouw+bijbehorende hekwerken mag niet hoger 
zijn dan die van de omgeving.  Daardoor zijn deze veel minder storend en opvallend. Concreet zal 
dit betekenen, dat er bijvoorbeeld veel meer voor middelgrijs of -rood gekozen zal kunnen worden. 

-er zijn nu bijna net zoveel types daktoegangsopbouwen als er dakterrassen zijn. Er zijn maximale 
maten gegeven, maar binnen die grenzen zijn nog allerlei variaties mogelijk. Strakker maken/ 
minder variatie (=onrust) door één of enkele vaste types voor te schrijven of door het principe van 
de trendvolger toe te passen? 

2.  

ik mis in de omschrijving van de daktoegangsopbouwen  de bepaling, dat deze (grotendeels) 
transparant  dienen te worden uitgevoerd. 

3.  

Wat een plat dak  is, is niet gedefinieerd. Is dit maximaal 4 graden? 

4.  

Er zijn regels gesteld voor de maten van het dakterras en daktoegangsopbouwen. Dat zijn 
bestuursrechtelijke regels. Buren, die bezwaar willen maken tegen de maten van een dakterras, 
worden vaak, om hun recht te kunnen halen, gedwongen een civielrechtelijke procedure tegen hun 
buren te beginnen. 

Dat kan er dan (in de hitte van een inmiddels ontstane zeer onaangename burenruzie) toe leiden, dat 
het dakterras volgens civiel recht 2 meter van de erfgrens moet blijven; dit leidt tot erg ongelukkig 
kleine dakterrassen. 

De daktoegangsopbouwen bevinden zich vrijwel altijd boven het traphuis van de onderliggende 
etages. 

Mijn voorstel: 

beperk in ieder geval de breedte van een dakterras, door voor de zijde waar de daktoegangsopbouw 
zich niet bevindt, voor te schijven, dat daar minimaal 1 meter van de erfgrens dient te worden  
gebleven. 

Door het toevoegen van deze bepaling blijven dakterrassen van redelijk formaat mogelijk, maar kan 
het aantal geschillen tussen buren waarschijnlijk worden teruggedrongen. 



Het aan beide zijden 1 meter van de erfgrens af moeten blijven lijkt mij niet realistisch, omdat de 
daktoegang zich vrijwel altijd aan één van de zijkanten bevindt. 

5.  

Als gevolg van de enige jaren verruimde regelgeving m.b.t. uitbouwen in de tuin worden veel 
panden op tuinniveau (dus bij souterrain of begane grond) 4 meter de tuin in verlengd. 

Via de kruimelgevallenregeling wordt op deze uitbouwen veelal een "dakterras" en een trap naar de 
tuin vanaf dit "dakterras" vergund. 

Voor naastliggende panden zonder een dergelijke uitbouw is het al onprettig om tegen een 4 meter 
lange zijmuur te moeten aankijken, maar een "dakterrras" op de uitbouw van de buren is minstens 
zo onaangenaam. De buren kunnen dus vanaf hun "dakterras" naar binnen kijken bij hun buren op 
tuinniveau! Buitengewoon privacy ontnemend. 

Bij naast elkaar gelegen balkons is het plaatsen van een schot tussen twee panden op de erfgrens 
gebruikelijk om de privacy te waarborgen. Dat is bij genoemde uitbouwen geen oplossing, omdat 
dat nog meer licht wegneemt in het niet uitgebouwde buurpand en het gevoel van 'opgesloten zijn' 
vergroot. 

Mijn voorstel: 

-wanneer de verdieping, waar de uitbouw deel van uitmaakt, en de erboven liggende verdieping 
deel uitmaken van één woning een "dakterras" op de uitbouw niet toestaan. Er is immers de 
mogelijkheid gebruik te maken van de tuin. 

-wanneer de verdieping, waar de uitbouw deel van uitmaakt, en de erboven liggende verdieping niet 
deel uitmaken van één woning een "dakterras" op de uitbouw bij voorkeur niet toestaan, dan wel 

-toestaan onder de voorwaarde, dat het "dakterras" niet over de volle breedte gebouwd mag worden, 
maar aan beide zijden minimaal 1 meter van de erfgrens moet blijven. Ook heeft het terras een 
maximale diepte van niet 4, maar 1 meter minder, dus veelal 3 meter (Zoals ook geldt voor 'echte' 
dakterrassen op een dak: 1 meter van de dakrand blijven). Rondom dus een strook van één meter 
zonder terras. Bij een pandbreedte van 6 meter en een uitbouw van 4 meter geeft dit dus een 
"dakterras" van 4 bij 3 meter. 

Bovendien bevindt zich aan de zijkanten een lichtdoorlatende (matglas?), voor de buren-zonder-
uitbouw privacy gevende wand van plusminus 1.80 meter hoogte/schuttinghoogte. 

Wanneer de verdieping, waar de uitbouw deel van uitmaakt, en de erboven liggende verdieping deel 
uitmaken van één woning en een "dakterras" op de uitbouw bij uitzondering wel zou zijn 
toegestaan, dan geen trap naar de tuin toestaan. De buren-zonder-uitbouw aan de zijde, waar deze 
trap geplaatst wordt, hebben dan immers echt last van hinderlijke "inkijk', wanneer iemand de trap 
op loopt. De tuin is ook te bereiken via de onderste etage. 

Trappen vanaf de uitbouw zijn zo dus niet toegestaan. Mocht er bij uitzondering van deze regel 
worden afgeweken, dan dient de trap (met bescheiden breedte) in het midden van het perceel/de 
uitbouw, dus zo ver mogelijk van de erfgrenzen, te worden geplaatst. 



Met vriendeli" groet 

Ook deze regels beschermen buren-zonder-uitbouw, zodat zij niet de civielrechtelijk weg hoeven te 
kiezen om hun privacy te waarborgen. 

Ik kan me overigens voorstellen, dat van deze regels afgeweken mag/kan worden, wanneer de 
buren-zonder-uitbouw hiermee instemmen. Maar zo draai je de zaken dus wel om. 

6. 

Er komt een gas-loze toekomst op ons af. Ook Amsterdam heeft ambitieuze plannen in die richting. 
De huidige generatie gas combi-cvketels, die het hart vormen van de installatie, die verwarmt en 
warm water produceert, is heel erg compact. Veel meer plaats dan b.v. een bananendoos nemen ze 
niet in. De alternatieve technieken met b.v. zonnecollectoren en buffervaten nemen aanzienlijk meer 
plaats in. Hiervoor is in de meeste woningen in Oud West nauwelijks plaats. Voor de hand liggend 
is, dat uitgeweken zal (moeten) worden naar daken, balkons/balkonkasten of zelfs tuinen. N.b.: het 
is zelfs mogelijk, dat de installaties van meerdere woningen binnen één pand zich op één dak zullen 
bevinden. 

Om een wildgroei te voorkomen bij dit soort installaties lijkt het mij verstandig hier regels voor op 
te stellen. Vorm en plaats van de installaties hebben immers ook een mogelijke impact op de buren/ 
buurt. 

Ik beschik niet over de bekwaamheid om hier iets verstandigs voor te stellen, maar regelgeving lijkt 
mij gepast; een bestemmingsplan geldt immers voor 10 jaar en in de komende 10 jaar zal deze 
ontwikkeling waarschijnlijk heel snel gaan. 
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Aan de directeur van ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. Dhr. M. Zwaagman
Postbus Z 7 58
1000 CT Amsterdam

Aalsmeer, 11 juni 2018 

Betreft: bezwaar ontwerp bestemmingsplan Amsterdam Oud West 

Geachte heer Zwaagman, 

Gemeente 
)( Amsterdam 

)C 1 3 JUNI 2018 

Ontvangen 

Aangaande het ontwerp bestemmingsplan heb ik (tijdig) mijn zienswijze ingediend tegen 
het voorontwerp bestemmingsplan. 
Deze zienswijze is niet in behandeling genomen, zoals u reeds bekend door een foute 
handelswijze van de gemeente. 
Hierdoor heb ik meer tijd nodig om een uitgebreid bezwaar tegen het bestemmingsplan uit 
te werken. 
Een copie van mijn mail daarvan treft u bijgaande aan. 
Ik verzoek u derhalve om mijn bezwaar tegen het bestemmingsplan op basis van het 
huidige schrijven in behandeling te nemen en mij hiervoor in de gelegenheid te stellen deze 
uit te breiden binnen een nader te stellen termijn. (proforma verzoek) Mijn bezwaren tegen 
het voorontwerp dienen derhalve ter ondersteuning van dit bezwaarschrift. 
Voor alle duidelijkheid wil ik u graag mededelen dat wanneer mijn bezwaren niet gebruikt 
kunnen worden voor een eventueel beroep doordat ik mijn zienswijze niet heb ingediend, 
althans deze niet gebruikt zijn voor het voorontwerp, deze fout niet te wijten is aan mij. 
De correspondentie hierover is u bekend. 

Ik zie uw bevestiging gaarne tegemoet. 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

vrijdag 13 oktober 2017 16:09
m.zwaagman@amsterdam.nl
FW: bezwaar nieuwe bestemmingsplan oud west Bellamystraat/Wenslauerstraat
amsterdam

Van: ] 
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 16:08 
Aan: m.zwaagman@amsterdam.nl 
Onderwerp: bezwaar nieuwe bestemmingsplan oud west Bellamystraat/Wenslauerstraat amsterdam 

Geachte heer, 

Van uw college heb ik vernomen dat er via uw mailadres bezwaar ingediend kan worden tegen het ontwerp voor het 
nieuwe bestemmingsplan oudwest en met name voor de Bellamystraat/Wenslauerstraat. 
Als  

 en derhalve met name de bestemming van de 
begane grond welke thans als bedrijfsruimte in gebruik is heb ik ernstige bezwaren tegen het verruimen van de 
huidige bestemming. 
De huidige bestemming biedt geen ruimte voor dat gene wat er via het nieuwe bestemmingsplan mogelijk zou 
worden. Met name de uitbreiding van Detailhandel als horecaèrvaar ik als niet wenselijk. 
Ook de omwonenden protesteren al jaren tegen de gang van zaken rondom de hallen en ander projecten welke als 
zeer hinderlijk worden ervaren, ondanks al deze bezwaren zijn de annen gewoon doorgezet. 
Het betreffen hier percelen met bovenwoningen. Al jaren lang wór ·e'h alle straten rondom deze percelen ontnomen 

(\ van nodige parkeergelegenheid voor de omliggend
) 

bedrij
1
ven, markt en de hallen. Er is een wildgroei van fietsen en 

brommers die overal gestald worden. l
Met name de hallen en alle horeca en uitgaan ge'le enheden zorgen voor extreme drukte in-de omgeving waardoor� 
het al niet mogelijk is voor de huidige ondernemers om hut, bedrijven te bereiken als mede ,hun bedrijven te 
bevoorraden. Het verder verruimen van het bestemmingsplan zal alleen maar voor nog meer overlast zorgen voor 
ondernemers en bewoners. Het niet toegankelijk zijn van de betrokken straten zorgt ook voor nog meer problemen 
in de buurten. In de praktijk zal dit er toe leiden dat huurders van bedrijfsruimte zonder overeenstemming met 
verhuurder tot bedrijfsactiviteiten over gaan welke niet gewenst zijn door verhuurders. 
De nadrukkelijke verzoeken om woonruimte te bouwen hebben geleid tot het bouwen van een lowbudgethotel, 
welke voor nog meer overlast zorgt. 
De gemeente zal dan naar alle waarschijnlijkheid niet handhaven omdat de bestemming een dermate ruimte biedt, 
terwijl dit tot conflicten tussen overige partijen zal leiden. 
De verruiming van het bestemmingsplan zal tevens kostenverhogend werken voor eigenaren, wat eveneens niet 
wenselijk is. 
Er heeft de afgelopen jaren een wildgroei aan terrassen/horeca en fietsenrekken plaats gevonden. 
Tot slot word er nu al door de Gemeente niet opgetreden/gehandhaafd op het huidige bestemmingsplan, een nieuw 
bestemmingsplan zal derhalve niet veel beters opleveren. 
Ik verzoek u derhalve niet tot verruiming over te gaan in het nieuwe bestemmingsplan. 
Voorzover dit mogelijk is verzoek ik u mij het bezwaar te bevestigen en mij te informeren over de verdere 
ontwikkelingen. 
Uw berichten zie ik gaarne tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 



 

 

Nb ik heb er bewust voor gekozen om geen online reactie te plaatsen. Ik verzoek u dan ook vertrouwelijk met mijn 

bezwaar om te gaan en deze niet zonder mijn toestemming aan derden te verstrekken. 

2 
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Gemeente Amsterdam 
de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. dhr. M. Zwaagman
Postbus 2758
1 OOOCT Amsterdam

Aalsmeer, 2 juli 2018 

0 4 JULI 201 

Ontvangen 

Betreft: Aanvullen zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte heer, 

Inzake het ontwerp bestemmingsplan heb ik reeds eerder per mail en per post mijn 
bezwaren geuit tegen het verruimen van het huidige bestemmingsplan. 
Mijn bezwaren zijn inmiddels ernstig geworden door het niet naleven van het huidige 
bestemmingsplan en het legaliseren van onjuist gebruik op datzelfde bestemmingsplan. 
Reeds sinds jaren zijn alle winkel en bedrijfsruimte verdreven uit de omgeving van de 
Bellamystraat/Wenslauerstraat. Het enige wat er thans nog is zijn gezien vanaf het 
Bellamyplein horeca gelegenheden, een slijterij en een tweede hands zaak. 
De voormalige bestemmingen voor winkel/bedrijfsruimte zijn inmiddels allemaal 
verdreven voor woonruimte. 

Er word thans niet gehandhaafd op het huidige bestemmingsplan waardoor het handhaven 
wat een taak van de gemeente is word verlegd naar de eigenaren en zo een 
privaatrechtelijke zaak word. Deze wijze van handelen ontslaat de Gemeente amsterdam 
echter niet aan haar verplichting om deze taak uit te voeren. 
Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat het onmogelijk is geworden om kontakt te 
krijgen binnen de gemeente om uitvoering van de taken te verlangen. 

Bovenstaande neemt niet weg dat een eigenaar zelf dient te kunnen bepalen wat een 
huurder in de ruimte exploiteert, door het verruimen van het bestemmingsplan biedt de 
gemeente huurders de gelegenheid illegaal gebruik (immers het is in strijd met 
bestemmingsplan) te legaliseren. 
Door het niet naleven van de juiste regels kunnen derhalve huidige en toekomstige 
huurders zelf een invulling geven aan het gebruik, zodat ten aller tijde de 
eigenaar /verhuurder in privaatrechtelijke situaties beland en voor de kosten hier op mag 
draaien. 

Gezien het aantal winkels dat er nog is, zie ik geen enkele toevoeging om op mijn perceel de 
bestemming te verruimen. Er is veel overlast in de buurt van passanten van de horeca 
alsmede van de markt. De portieken worden als openbaar toilet gebruikt. 
Niet al te lange tijd geleden zijn er fietsenrekken voor de toegang van de Wenslauerstraat 
geplaatst zodat werkzaamheden aan het pand worden bemoeilijkt en huurders niet 
gemakkelijk spullen in en uit het pand kunnen krijgen. 
Bij een verdere toename van publiek zal dit alleen maar erger worden en derhalve niet 
wenselijk. Bovendien zorgen de vuilniscontainers wekelijks voor ladingen met afval welke 
eveneens voor het pand worden neer gegooid. 
Het verruimen van de horeca in de omgeving heeft al voor de nodige commotie bij 
omwonenden gezorgd. Hier is niets mee gedaan, wat uiteindelijk voor nog meer overlast 
heeft gezorgd. 



Door het niet naleven van bestaande regels heeft er medio februari 2018 een inbraak plaats 
gevonden in verband met het aanbod hoog risico goederen, iedere melding van huurder of 
politie ontbreekt tot op de daz van vandaag. 
Dit soort problemen zijn voor verhuurder/ eigenaar niet wenselijk en worden door het 
bovengenoemde legaliseren/niet handhaven een probleem van de verhuurder. 
Bovendien wonen er mensen boven de bedrijfsruimte waar rekening mee gehouden dient te 
worden. 
In 201 7 heb ik conform opgave van de Gemeente amsterdam mijn visie ingediend op het 
voortraject van het bestemmingsplan. Er is mij destijds expliciet medegedeeld binnen de 
termijnen te reageren. 
Na deze termijn is gebleken dat mijn visie (welke tot 2 keer aan toe is verstuurd) niet 
gebruikt is maar dat eerder mailverkeer openbaar is gemaakt. Hierdoor heeft de gemeente 
openbaar gemaakt wat niet openbaar gemaakt had mogen worden. 
Achteraf zijn zaken anoniem gemaakt, maar gezien de omschrijving welke door de 
gemeente op het internet is geplaatst kan iedereen in de wereld de vermelding koppelen aan 
de situatie huurder/verhuurder. 

Ondanks herhaaldelijk verzoek tot optreden heeft de gemeente tot op heden niet opgetreden 
tezen illegale zaken. 
Bovenstaande zeeft dan ook zeen enkel vertrouwen om in te stemmen met verruiming van 
het bestemmingsplan en is dan ook zeer onwenselijk. 

Bij het versturen van mijn eerdere verzoek heb ik een copie van mijn bezwaren tezen het 
voorontwerp bijgesloten, zoals eerder verzocht verzoek ik u deze mede te gebruiken. 

Tenslotte wil ik u zraaz de volgende informatie meegeven, het uitbreiden van de 
bestemming op de paar laatste bedrijfsruimte's heeft zeen enkele toegevoegde waarde voor 
de Wenslauerstraat/Bellamystraat. 
Ik maz aannemen dat wanneer er in de toekomst iemand zijn bestemming wil verruimen de 
gemeente open zal staan hiervoor en desgewenst, uiteraard in overeenstemming met de 
eigenaar/verhuurder, om het bestaande bestemmingsplan te verruimen. 
Deze mogelijkheid is wettelijk toegestaan en is dus uitvoerbaar. 
Wanneer deze invulling word gegeven worden illegale situaties niet legaal en is er in de 
toekomst mogelijkheid voor een ruimer begrip. 

Ik verzoek u gehoor te zeven aan mijn bezwaren en het bestemmingsplan niet te verruimen. 
Uw berichten zie ik gaarne tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
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Ketting Gemzente 
X Amsterdcm 
X 	0 4 JULI 2011 

Ontvangen 
Ruimte duurzaamheid 
T.a.v. de directeur, de heer M. Zwaagman 
Postbus 2778 
1000  CT  Amsterdam 

per email: ttLzwaagtnan@amsterdatn.n1  
en tevens per gewone post 

Dossiemunamer 
Uw kenmerk 
Betreft 	 : Zienswijze bestemmingsplan Oud West 2018 

_Amsterdam, 2 OE 2018  

Geachte raad, 

Namens  
 

 hierna te noemen: "cliénten" voor deze aangelegenheid woonplaats 

kiezende te (1012 EZ) Amsterdam aan de Oudezijds Voorburgwal 247-HR  ten kantore van hun 

advocate M. Ketting, die door hen bepaaldelijk is gemachtigd dit document te ondertekenen en in 

te dienen; 

Wordt hierbij kenbaar gemaakt de zienswijze mar aanleiding van het voornemen tol wijziging van 

het bestemmingsplan Oud West 

BELANGHEBBENDHEID 

Ondergetekenden zijn woonachtig in het plangebied en zijn derhalve belanghebbende in de zin 

van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: "Awb"). 

Ketting Strafadvocatuur. Oudezijds Voorburgwal 247-HR,  1012EZ Amsterdam. 1020 2900094 F 020 2900095 KvK 53040961 
www.ketting-strafadvocatuur.n1 Email: ketling@keiffing-strafadvocaluurni  

Op  ate  opdrachten die aan Ketting Strafadvocatuur worden verstrekt zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Desgewenst wordt u een exemplaar van de algemene voorwaarden 
ter beschikking gesteld. ledere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
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2 ALLE ONDERDELEN VAN HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 

Ondergetekenden kunnen zich Met vinden in het ontwerpbestenamingsplan. Nu alle onderdelen 

van het ontweipbestemmingsplan onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, richt de zienswijze 

zich op alk onderdelen damvan.  Pe  zienswijze richt zich met name op het volgende. 

3. BINNENTUIN SAXENBURGERSTRAAT/SCHOOLSTRAAT 

Op grond van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 geldt voor het perceel aan de 

Schoolstraat 2 de enkelbestemming 'Gemengd - 3'. Deze bestemming is doorgetrokken naar de - 

in de binnentuinen van de Schoo/straatiSaxenburgerstraaT - gelegen  bellowing,  een voormalige 

tafeltennishal. 
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Ultsnede plankaart ontwelpbestemmingolan Oud Vest. 

Rood: bestemming 'Gemengd -3 

Geel: bestemming Wonen' 
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Groen: besienoning Tuin' 3 
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Gronden met de bestemming 'Gemengd —3' zijn onder meet bestemd voor woningen op de 

tweede en hoger gelegen (bijzondere) bouwlagen en woningen in de eerste bouwlaag, als deze 

ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan rechtmatig zijn gerealiseerd. 

Het begrip 'woning' is gedefinieerd als 'een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één 

huishouden, includef ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefining aan buisl bediji aan bui?.  

Op grond van het ontwerpbestemmingsplan lijkt het derhalve mogelijk om in de voormalige 

tafeltennishal woningen te realiseren. Dit zou een compleet nieuwe bestemming inhouden voor 

de invulling van de binnentuin. Deze nieuwe bestemming staat echter haaks op de standpunten 

van uw gemeente, zoals nog zeer recentelijk mar  voren gebracht in het besluit d.d. 24 mei 2018 

tot weigering  van een omgevingsvergunning met betrekking tot het realiseren van woningen in 

voornoemde binnentuin. In voornoemd besluit merkt uw gemeente op dat het nooit de 

bedoeling is geweest om woningen te realiseren in de binnentuin. Zo  gnat  er onder meet het 

volgende: 

"De kwaliteit van de binnentuinen wordt door bet stadsdeel heel belangrijk gevonden. Om aan de drukte van 

Oud-West te ontsnappen hebben de meeste woningen ook een  mite  kant de binnenterreinen. Om binnen het 

stadsdeel het evenwicht te bewawn tussen de hediek en ontoanning is bet behoud en verbetenw van de kwaliteit 

van de binnenterreinen van gmoi  belong  voor dt brivyJnerg - 

Daarnaast hebben andere omwonenden de afgelopen jaren diverse gesprekken met uw 

gemeente gevoerd over het gebruik van de voormalige tafeltennishal. Steeds is door uw 

gemeente aangegeven niet te zullen meewerken aan  het herontwikkelen van de bebouwing van 

deze grond tot woningen met het oog op bescherming van de binnentuinen en waren niet 

bestemd om te worden bewoond, afidus uw gemeente in deze gesprekken. 

Cliënten begrijpen de nieuwe bestemming in het ontweipbestemmingsplan dan ook niet en 

kunnen zich hierin geenszins vinden. Er is immers het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat 

de bestemming in overeenstemming zou zijn met de belangen van de bewoners en waarbij het 

behoud van groen in de binnentuinen als uitgangspunt is genomen voor de kwaliteitsverbetering 

--oals, door de gemeente zelf naar o re 11 i gebracht 
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4. GEVOLGEN OMWUNENDEN 

Cliënten zijn allemaal omwonenden van de bebouwing in de binnenruin. Door de 

herbestemming zal het goede woon- en leefklimaat van de omwonenden ernstig worden 

aangetast. 

De birittentnin is otusloten door woonhuizen en bijbehorende  mitten.  Indien in de birmentuin 

woningen worden gerealiseerd, ontstaat voor omwonenden een uitermate onv-enselijke situatie. 

Waar de tuinen op dit moment grenzen aan een gebouw dat slechts af en toe gebruikt wordt 

door recreërende bezoekers, wordt het op grond van het ontwerpbestemmingsplan mogelijk een 

compleet nieuw woongebouw voor permanente bewoners te realiseren. De ramen en balkons 

van de nieuwe woningen  mitten  pal op de erfgrenzen worden gesitueerd De nieuwe bewoners 

zullen dan ook direct uitzicht en zicht hebben op de omliggende tuinen en in de woonhuizen 

van omwonenden. Er zal sprake zijn van een afstand van ongeveer 2 meter. Dit brengt een 

verregaande inbreuk op de privacy van omwonenden met zich mee. Daar komt nog bij dat de 

toevoeging van nieuwe woningen zal leiden tot een toename van het aantal auto's en - daarmee 

samenhangend - negatieve gevolgen voor het verkeer en parkeennogebikheden in de wijk. 

Daarnaast zal de kans op geluidshinder toenemen. In paragraaf 3.4 van de toelichting bij het 

vigerende bestemmingsplan Oud-West wordt melding gemaakt van het feit dat het geluidsniveau 

van de Overtoom al ruim boven de voorkeursgrenswaarden van 50 dB ligt. In dezelfde 

paragraaf wordt opgemerkt dat de meeste woningen waar de grenswaarde wordt overschreden, 

waaronder die gelegen aan de Overtoom, een geluidshiwe zijde hebben aan de kant van het 

binnenterrein. Van geluidsluwte zal echter geen sprake meer zijn indien in de binnentuin 

woningen worden gerealiseerd. In de toelichting wordt bovendien uitdrukkelijk opgemerkt dat 

het, waar de grenswaarden worden overschreden, niet mogelijk is om woningen toe te voegen. 

Uit het ontwerpbestemmingsplan blijkt niet dat dit nader is onderzocht dan wel is meegewogen. 

Naar het oordeel van ondergetekende had meer onderzoek moeten worden verricht naar de 

mogelijke hinder en de verslechtering van de verkeersveiligheid voor de bewoners ter plaatse. 

Nu dit onderzoek is nagelaten, is niet inzichtelijk geworden of voor deze bewoners 

onaanvaardbare hinder en een verkeersonveilige situatie zullen ontstaan. Ook heeft is niet 
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inzichtelijk gemaakt waarom de bouwmogelijkheden dient te prevaleren boven de belangen van 

ondergetekenden. Gelet hierop is het besluit in zoverre niet met de te betrachten zorgvuldigheid 

voorbereid. 

5. CONCLUSIE 

Gelet op al het vorenstaande is het ontweipbestemmingsplan in strijd met de wet (waaronder de 

Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht) alsmede met de beginselen van 

behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsei Voorts is 

met de belangen van cliënten Met, althans onvoldoende, rekening gehouden. Het definitieve 

bestemmingsplan dient derhalve niet conform) het ontwerp te worden vastgestekl. 

Cliënten Echte a een en ander desgewenst graag nader toe in een boom-fling.  
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MET VERZOEK: 

I. de zienswijze gegrond te verklaren;  

II 	Ii.  het bestemmingsplan 'Oud West 2018' niet vast te stellen, dan wel vast te stellen met 

inachtneming van de onderhavige zienswijze;  

III 	Ili.  de kosten te vergoeden die cliënten voor het indienen van deze zienswijze hebben 
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Gemeen(: 
Amsterdam 

Per aangetekende post en e-mail: m.zwaagman@amsterdam.nl 

Gemeenteraad van Amsterdam 
14 JUNI 2018 

p/a Directeur Ruimte & Duurzaamheid, t.a.v. drs. M. Zwaagman 

Postbus 2758 

Ontvangen 

1000 CT Amsterdam 

Datum 

Onze referentie 

Uw referentie 

Afzender 

E-mail

Telefoon 

Fax 

Betreft 

Geachte Raad, 

13 juni 2018 

D516 

dhr. mr. Aike Kamphuis, advocaat 

a.karnphuis@aim-advocaten.nl

+31(0)20-5206589 / +31(0)6-43579809

+31(0)84-8744704

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Oud West 2018" 

Cliënte, de Woningstichting Rochdale (Rochdale), gevestigd aan het Bos en Lommerplein 303 

(1055 RW) te Amsterdam, kiest in deze zaak woonplaats op het kantooradres van AIM 

Advocaten B.V. te Amsterdam aan de Sarphatistraat 370 (1018 GW), van welk kantoor 

ondergetekende in deze zaak als advocaat/gemachtigde optreedt. 

Namens Rochdale wordt met deze brief op nader aan te voeren gronden zienswijzen 

ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan "Oud West 2018". 

Het ontwerp ligt ter inzage van 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018. Een kopie van de 

bekendmaking uit de Staatscourant is aangehecht als bijlage. Ik wijs er volledigheidshalve op 

dat het indienen van pro forma zienswijzen volgens vaste rechtspraak is toegestaan.1 

1 Zie onder meer ABRvS 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:163, r.o. 8.1; ABRvS 27 mei 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:1621, r.o. 6.3; en ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1299, r.o. 3.2. 

Sarphatistraat 370 1 1018 GW Amsterdam I www.aim-advocaten.nl I KvK 62926209 1 BTW NL855017673B01 

Op alle dienstverlening door of namens AIM Advocaten B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij het 

handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 62926209. Deze algemene voorwaarden, die zijn in te zien op 

www.aim-advocaten.nl en op verzoek zullen worden toegezonden, bevatten onder meer een beperkte aansprakelijkheid. 
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Namens  Rochdale  verzoek ik u de zienswijze in behandeling te nemen en een termijn van 

minimaal twee weken te stellen voor het aanvullen van de gronden. 

2/2 



AATSCOURANT 
Nr. 26341 

7 mei 

2018 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

Ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018, gemeente Amsterdam, rectificatie 
postbusnurnmer 

X Gemeente 
X Amsterdam 

  

Op 2 mei 2018 is kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018. Abusievelijk is een verkeerd postbusnunnmer vermeld voor het naar voren brengen van zienswijzen. 

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeen-
teraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000  CT,  
Amsterdam, t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

De terinzagetermijn blijft onveranderd: het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de 
daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken 
tot en met woensdag 13 juni 2018 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. 

Amsterdam, 7 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.R van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen  

waarnemend burgemeester 

Staatscourant 2018 nr. 26341 7 mei 2018 
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Per aangetekende post en  e-mail:  m.zwaagman@amsterdam.n1  
Gemeenteraad van Amsterdam 
p/a Directeur Ruimte & Duurzaamheid, t.a.v. drs. M. Zwaagnnan 	X Gemeergn 

Postbus 2758 	 X Amsterdam 
1000  CT  Amsterdam 0 4 JULI 2018 

Ontvangen 

Datum 	 3 juli 2018 
Onze referentie 	D516 
Uw referentie 
Afzender 	dhr. mr. Aike Kamphuis, advocaat  
E-mail 	 a.kamphuis@aim-advocaten.ni  
Telefoon 	+31(0)20-5206589 / +31(0)6-43579809 
Fax 	 +31(0)84-8744704 

Betreft 	 Aanvulling zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Oud West 2018" 

Geachte Raad, 

Namens cliënte, de Woningstichting  Rochdale (Rochdale),  is op 13 juni op nader aan te 
voeren gronden een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan "Oud West 
2018". Een kopie van de (gerectificeerde) bekendmaking van de terinzagelegging in de 
Staatscourant is aangehecht als bijlage. 

Bij brief van 19 juni 2018 is  Rochdale  gelegenheid gegeven om uiterlijk tot en met woensdag 
4 juli 2018 de gronden van de zienswijze aan te vullen. Met deze brief worden de inhoudelijke 
gronden derhalve tijdig aangevuld. 

1 	ROCHDALE  IS BELANGHEBBENDE 
1.1  Rochdale  is erfpachter en verhuurder van diverse locaties in het plangebied van het 

ontwerpbestemmingsplan.  Rochdale  moet derhalve als belanghebbende bij dit 
bestemmingsplan worden aangemerkt. 

2 	BELLAMYSTRAAT 31 — 37: TOEGELATEN BEBOUWING 
2.1 	Rochdale  is onder meer eigenaar en verhuurder van de Bellamystraat 31 - 37, gelegen 

op het kadastrale perceel Amsterdam T T 5386, zoals zichtbaar op onderstaande kaart. 

Sarphatistraat 370 1 1018 GW Amsterdam 1 www.aim-advocaten.n1 I  KvK 62926209 1 BTW NL855017673601 

Op alle dienstverlening door of namens  AIM  Advocaten B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij het 
handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 62926209. Deze algemene voorwaarden, die zijn in te zien op 
www.aim-advocaten.n1 en op verzoek zullen worden toegezonden, bevatten onder meer een beperkte aansprakelijkheid. 
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Afbeelding 1. Kadastrale kaart met blauw omlijnd het perceel van  Rochdale.  

2.2 Zoals blijkt uit het relevante deel van de verbeelding hieronder, heeft het perceel van  
Rochdale  in het ontwerpbestemmingsplan drie afzonderlijke bestemmingen gekregen, te 

weten "Gemengd-3" (in bruin op de verbeelding), "Wonen" (in geel op de verbeelding) 

en "Tuin" (in groen op de verbeelding). 

3 Oud West 2018  a 
oanstatus 	: ontwerp 2C1B-•1:- - 
Identfficatie. 	Nt..114R0.0363.EiSL2BPSTD-OW01 
type plan 	hes•temrninqsrAan 
naam overhead : oemee.nte Amsterdam 
onderarond 	has,sregostrate ornotschablge topngmáfie , S,"57-  • 
St4P.0-verse 	IMR02012 

I Zoom near het  hele  pan I 

▪ -:siliniorrnate idearle 

Enkeibasterriming Tuin 
Bestemd voor;•  him  

aubbeibesternming Waarde  -  Archentodie I 
Besternd voor  waarde 

(n. Geblecisaanduidind ndlieuzone - grandwaterbeschermingsgebied 
Ardkelnurnmer:  27.1 
Gebiedsaanduiding groep: 	euz ,2•5,_e  
pt  NL.114R0.0363 ViLIMRMPT.s780  

vAzn  riff-  ralan 

Afbeelding 2. Deel verbeelding bij ontwerpplan met perceel van  Rochdale.  

2.3 Het valt  Rochdale  allereerst op dat de plangrens tussen de bestemmingen "Gemengd-3" 

en "Wonen" met de bestemming "Tuin" geheel recht is. Dit verbaast  Rochdale,  

aangezien delen van haar gebouwen aan de achterzijde dieper naar achter lopen, net 

als het geval is bij de buurpanden aan de Bellannystraat 39, 41 en 43. Bij die 

buurpanden is met deze dieper gelegen achterzijde wel rekening gehouden bij 

vaststelling van de bestemmingsgrenzen. Bij de gebouwen van  Rochdale  is dit niet 
gebeurd (anders dan in het huidige bestemmingsplan, zie afbeelding 3 hieronder) en 

hebben deze dieper naar achter gelegen delen van de bebouwing de bestemming "Tuin" 

gekregen. Daarmee zijn de betreffende gebouwdelen - ten onrechte - wegbestennd. 

Reeds hierom kan het ontwerpbestemmingsplan niet ongewijzigd worden vastgesteld. 
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2.4 Overigens kan  Rochdale  zich in het geheel niet vinden in toekenning van de 
bestemming "Tuin" aan het zuidelijke deel van haar perceel. Zoals blijkt uit het 
hieronder weergegeven relevante deel van de plankaart, heeft het zuidelijk deel van 
haar perceel in het huidige bestemmingsplan de bestemming "Tuinen en erven (T)", 
met (gearceerd op de plankaart) de aanduiding "bebouwing op tuinen en erven". 

Afbeelding 3. Plankaart huidig bestemmingsplan met het perceel van  Rochdale.  

2.5 Ten tijde van terinzagelegging van het ontwerp van het huidige bestemmingsplan was 
sprake van bebouwing ter plaatse van de aanduiding "bebouwing op tuinen en erven". 
Ook de kadastrale kaart (afbeelding 1 hierboven) gaat uit van volledige bebouwing ter 
plaatse. Op grond van het huidige bestemmingsplan zijn deze aan- dan wel 
bijgebouwen zonder meer toegelaten en mogen deze worden gebruikt conform het 
gebruik zoals dit plaatsvindt in het aangrenzende op hetzelfde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw.1  In zoverre is dan ook sprake van een bestaand recht. 

2.6 	Daarbij wordt erop gewezen dat in paragraaf 4.3.5 van de toelichting bij het vigerend 
bestemmingsplan de Bellamybuurt expliciet is genoemd als uitzondering op het principe 
dat hier geen nieuwe bebouwing in de binnentuinen wordt toegestaan. In de 
Bellamybuurt is die nieuwe bebouwing dus wel toegestaan in het vigerend 
bestemmingsplan. 

2.7 Het bestaande bouwrecht in de binnentuin voor de Bellamystraat 31 - 37 wordt in het 
ontwerpbestemmingsplan niet gerespecteerd. Op grond van de planregels van het 
ontwerpplan is het oprichten van bebouwing binnen de bestemming "Tuin" immers niet 
toegestaan.2  Dit verbaast  Rochdale,  aangezien het ontwerpbestemmingsplan volgens de 
plantoelichting en de nota van beantwoording participatiereacties conserverend van 

Art. 9, lid 1 en 2 planregels huidig bestemmingsplan. 
2  Vgl. art. 16 planregels ontwerpbestemmingsplan. 
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plantoelichting en de nota van beantwoording participatiereacties conserverend van 
aard is en vooral is gericht op beheer van de huidige situatie en bestaande rechten. 
Volgens  Rochdale  zou het zuidelijke deel van haar perceel dan ook niet moeten worden 
bestemd als "Tuin", maar als "Gemengd-3" (voor zover het betreft Bellamystraat 37) en 
"Wonen" (als het gaat om Bellamystraat 33-35). 

3 	DIVERSE ADRESSEN: OMZETTTING PLINT NAAR WONEN 
3.1  Rochdale  is voorts eigenaar en verhuurder van de nagenoemde adressen in de 

Bellamybuurt.  Rochdale  constateert dat de begane grond van deze adressen in het 
ontwerpbestemmingsplan uitsluitend zijn bedoeld voor een niet-woonfunctie (tenzij 
woningen rechtmatig aanwezig zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan).3  Omzetting van de begane grond naar een woonfunctie is in de 
planregels niet toegestaan. In elk geval voor een deel van deze locaties is een 
dergelijke omzetting in het huidige bestemmingsplan wel toegelaten.4  

STRAAT Nr. NU: OMZETTING 
TOEGESTAAN? 

ONTWERP: BESTEMMING 
MET VERBOD OMZETTING 

Douwes Dekkerstraat 32H JA Gemengd-2 
34H NEE Gemengd-2 

36H NEE Gemengd-2 
Jan Hanzenstraat 46H JA Gemengd-2 

48H NEE Gemengd-2 

50H JA Gemengd-2 
52H JA Gemengd-2 

54H JA Gemengd-2 

90H NEE Gemengd-3 
92H NEE Gemengd-3 

94H NEE Gemengd-3 

133H NEE Gemengd-3 

135H NEE Gemengd-3 
137H NEE Gemengd-3 

139H NEE Gemengd-3 
Schimmelstraat 36H NEE Gemengd-3 

38H NEE Gemengd-3 
40H NEE Gemengd-3 

69H NEE Gemengd-3 
71H NEE Gemengd-3 

73H JA Gemengd-3 

75H NEE Gemengd-3 
Bellamystraat 37 JA Gemengd-3 

3  Vgl. art. 5.1, onder h en i en art. 6.1, onder g en h planregels ontwerpbestemmingsplan. 
4  Deze locaties zijn in het huidige bestemmingsplan bestemd als "Woongebied 2 (WG2)". Op grond van art. 6, 
lid 1, onder a planregels huidig bestemmingsplan is wonen op de begane grond toegestaan op verschillende 
locaties van  Rochdale.  
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3.2 Als woningbouwcorporatie overweegt  Rochdale  de transformatie van deze locaties van 
bedrijfsruimten naar woningen. Naar de overtuiging van  Rochdale  is omzetting van deze 
locaties naar een woonfunctie passend binnen de Bellamybuurt. De Douwes 
Dekkerstraat Jan Hanzenstraat, Schimmelstraat en Bellamystraat zijn immers 
overwegend woonstraten waar in de plint nu ook al wordt gewoond. Ook als deze 
locaties van  Rochdale  naar woningen worden getransformeerd, zijn er in deze straten - 
en in de buurt als geheel - nog voldoende andere functies aanwezig om te spreken van 
een gezonde functiemenging. Van een verschraling van het vestigingsklimaat van 
economische-/niet-woonfuncties is door het toestaan van transformatie van deze 
locaties naar wonen dan ook geen sprake. 

3.3 Tenminste - subsidiair - zou de omzetting naar wonen mogelijk moeten blijven voor die 
locaties van  Rochdale  waar deze transformatie op grond van het huidige 
bestemmingsplan al zonder meer is toegestaan (zie de tabel hierboven). Voor het 
uitsluiten van deze bestaande onnzettingsmogelijkheid bestaat geen aanleiding. Voor de 
overige locaties verzoekt  Rochdale  in dat geval een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid 
in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen waarmee de omzetting naar wonen alsnog 
kan worden toegestaan. 

4 	WEGBESTEMMEN BESTAAND GEBRUIK 
4.1 	Rochdale  is eigenaar van de adressen Douwes Dekkerstraat 30H en Jan Hanzenstraat 

141H. Beide locaties worden door  Rochdale  verhuurd ten behoeve van een commerciële 
functie, te weten een yogastudio (Douwes Dekkerstraat 30H) en opslag (Jan 
Hanzenstraat 141H). Op grond van het huidige bestemmingsplan zijn ter plaatse op de 
begane grond commerciële functies toegestaan. In het ontwerpbestemmingsplan 
hebben beide locatie de enkelbestemming "Wonen" gekregen. Gronden met deze 
bestemming zijn - voor zover relevant - uitsluitend bestemd voor woningen.5  De 
bestaande commerciële functies zouden daarmee worden wegbestemd. 

4.2 	Rochdale  verzoekt het bestaande gebruik alsnog positief te bestemmen. Omdat  
Rochdale  als woningbouwcorporatie transformatie van deze locaties van bedrijfsruimte 
naar woningen overweegt, verzoekt  Rochdale  daarbij om voor beide locaties de 
omzetting naar een woonfunctie mogelijk te maken. Deze omzetting zou in elk geval 
mogelijk moeten zijn voor het adres Douwes Dekkerstraat 30H, waar dit op grond van 
het huidige bestemmingsplan al zonder meer is toegestaan. 

Art. 19.1, aanhef en onder a planregels ontwerpbestemmingsplan. 

5/6 
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5 CONCLUSIE 
5.1 Gelet op het vorenstaande, verzoekt  Rochdale  om rekening te houden met onderhavige 

zienswijzen en het nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan als volgt gewijzigd vast te stellen: 

Voor de Bellamystraat 31 - 37: 
• Primair: door het gedeelte van haar perceel dat in het huidige bestemmingsplan de 

aanduiding "bebouwing op tuinen en erven" heeft, in het nieuwe bestemmingsplan 
te bestemmen als "Gemengd-3" (voor zover het betreft Bellamystraat 37) en 
"Wonen" (als het gaat om Bellamystraat 33-35) dan wel 

• Subsidiair: in elk geval de begrenzing tussen de bestemmingen zodanig te wijzigen 
dat de bestaande bebouwing op het perceel van  Rochdale  volledig binnen de 
bestemmingen "Gemengd-3" en "Wonen" valt en buiten de bestemming "Tuin". 

Voor de locaties zoals genoemd in bovenstaande tabel (bij punt 3.1): 
• Primair: door voor al deze locaties de omzetting naar wonen in de plint bij recht toe 

te staan dan wel 
• Subsidiair: door in elk geval voor de adressen Douwes Dekkerstraat 30H en 32H, 

Jan Hanzenstraat 46H, 50H, 52H en 54H, Schimmelstraat 73H en Bellamystraat 37 
de omzetting naar wonen in de plint bij recht te blijven toestaan (net als het geval 
in het huidige bestemmingsplan) en voor de overige adressen een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen waarmee de 
omzetting naar wonen alsnog kan worden toegestaan 

Voor de locaties Douwes Dekkerstraat 30H en Jan Hanzenstraat 141H: 
• Het bestaande gebruik ten behoeve van commerciële functies positief te 

bestemmen en daarbij de omzetting naar wonen in de plint bij recht toe te staan, 
dan wel - voor zover het betreft Douwes Dekkerstraat 30H - een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid jn het nieuwe bestemmingsplan op te nemen waarmee de 
omzetting naar woney( alsnog kan worden toegestaan 

Met vn; 	 ijke groet, 
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Op 2 mei 2018 is kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018. Abusievelijk is een verkeerd postbusnummer vermeld voor het naar voren brengen van zienswijzen. 

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeen-
teraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000  CT,  
Amsterdam, t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

De terinzagetermijn blijft onveranderd: het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de 
daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 3 nnei 2018 gedurende een termijn van zes weken 
tot en met woensdag 13 juni 2018 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. 

Amsterdam, 7 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.P van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen  

waarnemend burgemeester 
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Raad van de gemeente Amsterdam 
P/a Directeur Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 

Tevens per fax: 020 552 2813 

Amsterdam 
12 juni 2018 

nt.:) 
)0 Amsterdam 
›C 	13 JUNI 2018 

Ontvangen 

Onderwerp: PRO FORMA ZIENSWIJZE inzake Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte Raad, 

Namens: 

1. de vereniging Vereniging De Hereeniging, gevestigd aan de Roemer Visscherstraat 21, te 
Amsterdam; 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

(hierna gezamenlijk: cliënten) voor wie ik in dezen als advocaat en gemachtigde optreed, dien ik hierbij 
tijdig een zienswijze in tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018, op nader aan te voeren 
gronden. 

Deze zienswijze is gericht tegen het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 met 
planidentificatienummer NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01 dat van 3 mei tot en met 13 juni 2018 ter 
inzage ligt. Een kopie van de bekendmaking is als bijlage 1 bij deze zienswijze gevoegd. Cliënten 
kunnen zich niet verenigen met het ontwerpbestemmingsplan. 

Keizersgracht 451 1V, 1017 DK Amsterdam T +31 6 200 064 40 	 I www.envir-advocaten.com  
Postbus  10012, 1001 EA Amsterdam 	F +31 20 796 92 22 

	
E iris.kieft@envir-advocaten.com  

De praktijk wordt gevoerd door ENVIR Advocaten B.V. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60582146) De algemene voorwaarden van ENVIR 
Advocaten B.V. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos verstrekt. 
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Hoogach tend, 

Iris Kieft 

Advocaat  

Bijlage  

ENVII 
ADVOCATEN 

Vriendelijk verzoek ik u mij een termijn van vier weken te verlenen om de gronden van deze zienswijze 
aan te ullen. 
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Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning het volgende bekend. 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 april 2018 het ontwerpbestemmingsplan Oud 
West 2018 vrijgegeven voor terinzagelegging. 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 wordt globaal begrensd door de 
Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart. 

Achtergrond 

Op grond van de actualiseringplicht van de Wet ruimtelijke ordening moet voor het plangebied een 
nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is conserverend van aard 
en gaat uit van de bestaande bebouwing en bouwhoogte, bestaande mate van functiemenging en de 
vergunde situatie. Het plan is voor het grootste gedeelte gericht op beheer van de huidige situatie en 
maakt bijvoorbeeld geen grootschalige nieuwbouwprojecten of transformaties mogelijk. De basis van 
het nieuwe bestemmingsplan wordt dan ook gevormd door het vigerende bestemmingsplan. 

Om een toenemende druk op het woon- en leefklimaat tegen te gaan en de bestaande balans waar 
mogelijk te behouden, bevat het bestemmingsplan een regeling om toeristische voorzieningen te 
kunnen weren, wordt de bestaande horeca vastgelegd, wordt geen nieuwe horeca toegestaan en worden 
nieuwe supermarkten en sportscholen niet zonder meer mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet het be-
stemmingsplan in nieuwe regels voor ondergronds bouwen. 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van 
donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 2018 ter in-
zage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal 
raadpleegbaar via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Het planidentificatienummer (ID) is NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Zienswijzen 

1 	 Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 2018 



Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke 
zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van 
Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2578, 1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan 
contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, telefoonnummer 14020 of 020-2530173. 

Amsterdam, 2 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.P van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen 

waarnemend burgemeester 
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Op 2 mei 2018 is kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018. Abusievelijk is een verkeerd postbusnummer vermeld voor het naar voren brengen van zienswijzen. 

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeen-
teraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000  CT,  
Amsterdam, t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

De terinzageternnijn blijft onveranderd: het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de 
daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken 
tot en met woensdag 13 juni 2018 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. 

Amsterdam, 7 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.P van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen  

waarnemend burgemeester 
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Raad van de gemeente Amsterdam 
P/a Directeur Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 

Tevens per fax: 020 552 2813 (zonder bijlagen) 

Amsterdam, 3 juli 2018 

Onderwerp: ZIENSWIJZE inzake Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte Raad, 

Namens: 

1. de vereniging Vereniging De Hereeniging, gevestigd aan de Roemer Visscherstraat 21, te 
Amsterdam; 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(hierna gezamenlijk: cliënten) heb ik bij brief van 11 juni jl. een zienswijze op nader aan te vullen gronden 
ingediend naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. Bij brief van 19 juni jl. heeft 
u cliënten tot en met 4 juli a.s. in de gelegenheid gesteld de gronden aan te vullen. Door middel van deze 
brief vullen cliënten de gronden van hun zienswijze aan. 

Keizersgracht 451 1V, 1017 OK Amsterdam T +31 6 200 064 40 I www.envir-advocaten.com  
Postbus  10012, 1001 EA Amsterdam F +31 20 796 92 22 E iris.kieft@envir-advocaten.com  

De praktijk wordt gevoerd door ENVIR Advocaten B.V. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60582146) De algemene voorwaarden van ENVIR 
Advocaten B.V. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos verstrekt. 
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1. INLEIDING 

Cliënten wonen/ zijn gevestigd in de Roemer Visscherstraat. Zij hebben direct uitzicht op dan wel wonen 
direct achter de jeugdherberg Stayokay. Deze jeugdherberg is gevestigd aan het Zandpad 5, waar het is 
gehuisvest in de oude Amsterdamsche Huishoudschool en een nieuwbouwgedeelte. Drie panden aan de 
Roemer Visscherstraat, nummers 23, 25 en 27, maken ook deel uit van de jeugdherberg. De deuren in 
deze drie panden zijn dichtgemaakt en tussen de jeugdherberg en cliënten bestaat al sinds lange tijd de 
afspraak dat de jeugdherberg deze deuren gesloten zal houden, zodat geen bevoorrading en geen 
aankomst en vertrek van gasten zal plaatsvinden via de Roemer Visscherstraat. 

De jeugdherberg is met 530 bedden een van de grootste locaties voor overnachting in Oud-West. Deze 
zeer grote jeugdherberg zorgt uiteraard voor veel activiteit in de woon- en leefomgeving van cliënten, die 
onder meer geluidsoverlast ervaren van gasten die voor de jeugdherberg (luid) staan te praten en 
stankoverlast van gasten die roken of blowen. 

Zoals op diverse plekken in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan is opgemerkt, wordt in Oud-
West veel gewoond en staat het woon- en leefklimaat daar onder druk vanwege functiemenging. Cliënten 
ondervinden dit aan den lijve: in hun straat zijn, naast de jeugdherberg, maar liefst 7 hotels. Dit betekent 
dat cliënten reeds veel overlast ervaren van de bevoorrading, aankomst en vertrek van hotelgasten en 
taxi's. Dit leidt tot geluidsoverlast, verkeersoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Het woon- en 
leefklimaat staat daarmee ernstig onder druk. Cliënten zijn daarom blij dat de Raad geen nieuwe 
ontwikkelingen wil toelaten door middel van het nieuwe bestemmingsplan Oud-West. 

Echter, met de nu voorgenomen formulering van de bestemming voor de jeugdherberg dreigt de Raad toch 
nieuwe ontwikkeling toe te staan die het woon- en leefklimaat van cliënten - dat al zwaar onder druk staat 
- ten onrechte verder zal doen verslechteren. 

2. VOORGENOMEN WIJZIGING BESTEMMING JEUGDHERBERG 

Op grond van het huidige bestemmingsplan is de bestemming ter plaatse van de bebouwing van de 
jeugdherberg en de entree aan het Zandpad 'horeca slapen'. Horeca slapen houdt in "het bedrijfsmatig 
verstrekken van in hoofdzaak logies, waaraan het verstrekken van voedsel en dranken ondergeschikt is, 
hetgeen onder meer blijkt uit het ontbreken van een aparte opgang tot het gedeelte van het gebouw waar 
voedsel en/of dranken ter consumptie worden aangeboden." 

De onbebouwde delen van het terrein van de jeugdherberg (gelegen tegen de tuinen en bebouwing aan de 
Roemer Visscherstraat en aan de westkant van de jeugdherberg) kennen de bestemming 'tuinen / erven'. 
Gronden met de bestemming 'tuinen / erven' mogen uitdrukkelijk niet worden gebruikt voor het aanleggen 
of het gebruik voor terrassen ten behoeve van een horecafunctie. 

Het ontwerpbestemmingsplan kent aan de bebouwde delen van de jeugdherberg de bestemming 'horeca' 
toe. Blijkens de planregels is horeca van categorie 5 toegestaan: "hotel (waaronder begrepen motel, 
jeugdherberg en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven), inclusief bijbehorende bar, restaurant en 
het bieden van vergaderaccommodatie." De onbebouwde delen van het terrein van de jeugdherberg (aan 
de zijde van de Roemer Visscherstraat en aan de westzijde van de jeugdherberg) hebben de bestemming 
'tuin'. Deze gronden mogen niet worden gebruikt voor terrassen behorend bij horeca. 

Cliënten maken zich zorgen over de voorgenomen wijziging van de bestemming voor de jeugdherberg. Zij 
lichten hun zorgen hierna toe. 

3. CONSERVEREND BESTEMMINGSPLAN 

In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan is toegelicht dat er twee redenen zijn om het nieuwe 
bestemmingsplan Oud-West 2018 voor te bereiden: (i) de actualisatieplicht uit de Wet op de ruimtelijke 
ordening op grond waarvan bestemmingsplannen elke 10 jaar opnieuw moeten worden vastgesteld en  (ii)  
vertaling van gewijzigd beleid, in het bijzonder ten aanzien van overnachtingen, in het bestemmingsplan. 

Het plan is dan ook conserverend van aard en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.' Uitgangspunt 
bij het opstellen van het bestemmingsplan is dat"[i]n Oud-West ondanks de hoge mate van functiemenging 

1  Zie bijvoorbeeld paragraaf 6.2 van de toelichting. 
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toch vooral [wordt] gewoond" en "oog voor het borgen van [het] woon- en leefklimaat van de bewoners 
[dat] de afgelopen jaren erg onder druk is gezet."2  

Tegen deze achtergrond is in het bestemmingsplan gekozen om geen ruimte te geven voor uitbreiding van 
horeca3  en wordt binnen de woonomgeving "gefocust op lichtere functies ter bescherming van de woon-
en leefklimaat."4  

Dit betekent naar het oordeel van cliënten dat met het ontwerpbestemmingsplan niet is beoogd om 
uitbreiding van de jeugdherberg mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een (semi)zelfstandige bar 
/restaurant mogelijk te maken. Dit blijkt ook uit de toelichting op de horeca-bestemming. Die bestemming 
is gekozen voor "bestaande hotels die zijn gevestigd in gebouwen [die] in [hun] geheel gebruikt word[en]t 
ten behoeve van hotel. Aanverwante activiteiten die direct te relateren zijn aan de hotelfunctie, zoals 
restaurant, conferentiezalen,  etc  zijn ook toegestaan."5  De horeca moet dus uitdrukkelijk ten dienste staan 
van de gasten van het hotel en kan geen zelfstandige, aantrekkende functie hebben. 

Met andere woorden, het ontwerpbestemmingsplan beoogt, naar cliënten begrijpen, geen verandering te 
brengen in de regeling uit huidige bestemmingsplan dat enkel aan de hotelfunctie ondergeschikte horeca 
is toegestaan. 

Echter, de jeugdherberg is voornemens om met de recent uitgevoerde verbouwingen en herindeling van 
de jeugdherberg een hostel met volledige horeca te gaan exploiteren, namelijk horeca voor gasten, 
passsanten, lokale bewoners, studenten, ZZP'ers (dit blijkt uit aanvraag vergunning van 11 april 2018, als 
bijlage 1 bij deze brief gevoegd). Er komt ook een apart bord, zonder verwijzing naar de naam van de 
jeugdherberg, voor dit restaurant op de gevel van de Amsterdamsche Huishoudschool. 

In de aanvraag van 11 april kondigt de exploitant bovendien aan een vergunning volledige horeca 
en exploitatievergunning te zullen aanvragen. Cliënten vrezen dat de realisatie van een of meer 
terrassen onderdeel van die vergunning(en) zal uitmaken hetgeen tot aanzienlijke extra overlast 
zou leiden zowel voor cliënten als voor gebruikers van het Zandpad en het Vondelpark. Nu de 
uitbreiding van horeca uitdrukkelijk is uitgesloten in het ontwerpbestemmingsplan, zou voorkomen 
moeten worden dat uitbreiding van horeca via de achterdeur alsnog mogelijk zou worden. Het 
ontwerpbestemmingsplan bevat een dergelijke achterdeur in de vorm van het overgangsrecht dat 
in artikel 16.3 onder b is opgenomen. Cliënten verzoeken de Raad dan ook om deze achterdeur 
niet op te nemen in het definitieve plan of alleen terrassen toe te staan die ten tijde van de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan reeds op grond van een verleende 
omgevingsvergunning gerealiseerd waren of mochten worden. 

Op basis van de aanvraag van 11 april heeft het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 
20 juni vergunning verleend voor het creëren van een aparte opgang voor het restaurantgedeelte waardoor 
derden toegang krijgen tot dit restaurant (bijlage 2 bij deze brief). Naar het oordeel van het college blijft 
de horecafunctie ondergeschikt als de aparte opgang wordt gerealiseerd en daarom wordt deze vergunning 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan reeds verleend. 

Deze uitleg van het college kan naar het oordeel van cliënten niet kloppen: enkel horeca-activiteiten die 
direct relateren aan de hotelfunctie zijn onder het huidige en het ontwerpbestemmingsplan toegestaan. 
Cliënten maken zich dan ook ernstig zorgen over de uitleg die het college aan het ontwerpbestemmingsplan 
geeft. Deze uitleg is immers in strijd met de uitgangspunten van het ontwerpbestemmingsplan dat geen 
uitbreiding van horeca wordt toegestaan en kan dan ook niet de juiste uitleg zijn. Cliënten verzoeken de 
Raad dan ook om helderheid te scheppen in het definitieve bestemmingsplan. 

4. STRIJD MET OVERNACHTINGENBELEID 

Een bestemmingsplanregeling die uitbreiding van bestaande horeca-functie van het hostel zou toelaten, is 
in strijd met het Overnachtingenbeleid dat door de Raad is vastgesteld op 14 juli 2016 en dat op 1 januari 

2  Zie paragraaf 3.5 Ruimtelijk-functionele opbouw, onder "Wonen" en paragraaf 6.2 Algemene beschrijving planvisie 
Oud-West van de toelichting. 
3  Zie bijvoorbeeld paragraaf 3.5 Ruimtelijk-functionele opbouw, paragraaf 4.4.4 Stad in balans en paragraaf 4.5.2 
Horecanota stadsdeel West 2011 van de toelichting. 
4  Zie bijvoorbeeld paragraaf 4.4.1 Structuurvisie Amsterdam 2040 van de toelichting. 
5  Paragraaf 6.3.2 Hoofdbestemmingen, onder artikel 11 van de toelichting. 
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2017 in werking is getreden. Uit dit beleid volgt in de eerste plaats dat in een groot gedeelte van de stad 
geen hotelontwikkeling is toegestaan. Dit houdt in dat in dat gebied ook geen uitbreiding van bestaande 
hotels in toegestaan. De jeugdherberg ligt in dit gebied waarin de gemeente geen medewerking zal 
verlenen aan uitbreiding van bestaande hotels, zodat uitbreiding van de jeugdherberg niet mogelijk is. 

In de tweede plaats wordt in het beleid onder het begrip hotel ook 'jeugdherberg' verstaan en is een 
jeugdherberg uitgelegd als een logiesfunctie "alwaar geen consumpties aan passanten worden verstrekt". 
De jeugdherberg is daarom naar haar aard niet bedoeld om horeca (mede) gericht op derden te exploiteren. 

De voorgenomen bestemming voor de jeugdherberg biedt onvoldoende waarborgen dat aan het 
Overnachtingenbeleid wordt voldaan. Immers, het college ontleent kennelijk en ten onrechte aan het 
ontwerpbestemmingsplan de gedachte dat (i) de jeugdherberg de reeds aanwezige ondergeschikte horeca 
mag uitbreiden van gericht op gasten naar gericht op derden, terwijl uitbreiding ter plaatse niet is 
toegestaan en dat  (ii)  de jeugdherberg zich met haar horeca mag richten op derden. 

Cliënten verzoeken de Raad daarom met klem om ten aanzien van de jeugdherberg de bestemming zodanig 
te wijzigen dat deze in lijn is met het Overnachtingenbeleid. 

5. RECHTSONZEKER 

De voorgenomen bestemming voor de jeugdherberg is bovendien in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel 
omdat uit de bestemmingsregels niet langer volgt hoe kan worden vastgesteld of sprake is van 
ondergeschikte horeca. 

Een bar of restaurant is immers alleen toegestaan indien deze direct gerelateerd is aan de hotelfunctie. 
Een bar of restaurant met een zelfstandige aantrekkende werking op derden valt daar uiteraard niet onder, 
zeker niet bij een jeugdherberg. De jeugdherberg zet daar echter uitdrukkelijk wel op in, zodat duidelijkheid 
van het planologische regime geboden is. 

Het huidige bestemmingsplan kent een hele duidelijke regeling die bovendien goed handhaafbaar is: de 
ondergeschiktheid van een bar/restaurant blijkt uit het niet hebben van een aparte opgang. In het 
ontwerpbestemmingsplan is onduidelijk hoe de ondergeschiktheid, die blijkens de toelichting nog steeds 
vereist wordt (dit kan ook niet anders gelet op het Overnachtingenbeleid), nu kan worden vastgesteld en 
gehandhaafd. 

Gelet op de aanvraag om omgevingsvergunning van de jeugdherberg is het in ieder geval niet de bedoeling 
van de exploitant van de jeugdherberg om slechts ondergeschikte horeca te hebben. Cliënten verzoeken 
de Raad dan ook om in het definitieve bestemmingsplan nader te duiden op welke wijze de 
ondergeschiktheid van de horeca wordt vastgesteld en kan worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door ten 
aanzien van jeugdherbergen de eis uit het huidige bestemmingsplan dat er geen aparte opgang mag zijn 
te handhaven. 

6. OVERLAST 

Bij enige uitbreiding van de bestaande horeca van de jeugdherberg, vrezen cliënten voor extra overlast 
van de jeugdherberg. Deze extra overlast zal in het bijzonder bestaan in geluids- en geuroverlast van 
restaurantgasten bij aankomst en vertrek en tijdens rookpauzes. Nu de jeugdherberg recent het restaurant 
heeft verplaatst van de eerste verdieping naar de locatie waar de aparte opgang is voorzien en dakramen 
heeft gerealiseerd in het restaurantgedeelte, zal de geluidsoverlast van het restaurant alleen maar 
toenemen. Dit zal eens te meer zo zijn bij uitbreiding van het bezoekersaantal van restaurant indien derden 
toegang krijgen tot dit restaurant. Deze extra geluids- en geuroverlast tast het woon- en leefklimaat van 
cliënten nog verder aan. 

Bovendien vrezen cliënten ervoor dat, met de uitbreiding van de horeca die de jeugdherberg voor ogen 
heeft, de bevoorrading voor de jeugdherberg toch zal uitwijken naar de Roemer Visscherstraat. In dat geval 
zou het helemaal gedaan zijn met het woon- en leefklimaat van cliënten aangezien dan sprake zal zijn van 
extra verkeers- en geluidsoverlast en verdere verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Gelet op deze aantasting van het woon- en leefklimaat van cliënten is uitbreiding van de jeugdherberg in 
strijd met de goede ruimtelijke ordening. Ook om die reden kan in het (ontwerp)bestemmingsplan niet 
worden voorzien in enige uitbreiding van de jeugdherberg. Cliënten verzoeken de Raad dan ook dit te 
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verduidelijken in de bestemmingsregeling voor de jeugdherberg en de toelichting bij het definitieve 
bestemmingsplan. 

7. BELANGEN CLIENTEN 

Voor zover het ontwerpbestemmingsplan zou hebben beoogd enige uitbreiding van de jeugdherberg 
mogelijk te maken, zijn de belangen van cliënten bij de voorbereiding niet in kaart gebracht en niet bij de 
voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan betrokken, althans daarvan blijkt niet n de toelichting. 

Gelet op het Overnachtingenbeleid en de druk waaronder het woon- en leefklimaat al gebukt gaat in Oud-
West en in de Roemer Visscherstaat in het bijzonder, is iedere belangenafweging die uitbreiding van de 
jeugdherberg toestaat, onevenredig. 

Cliënten verzoeken u deze strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel en het vereiste van zorgvuldige 
voorbereiding te herstellen door in het definitieve plan uitdrukkelijk met hun belangen en woon- en 
leefklimaat rekening te houden. 

Cliënten zijn graag bereid hun zienswijze nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 

Iris Kieft 
Advocaat  

Bijlagen  
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Gegevens bevoegd gezag 

Referentienummer Datum ontvangst 

 

  

Aanvraaggegevens Formulierversie 
2018.01 

 

  

 

Publiceerbare aanvraag/melding 

Aanvraagnummer 3604361 

Aanvraagnaam Zandpad 5 

Uw referentiecode 

Ingediend op 11-04-2018 

Soort procedure Onbekend 

Projectomschrijving het wijzigen van de bestemmingsplan van hostel naar hostel 
met horeca 

Opmerking 

Gefaseerd Nee 

Blokkerende onderdelen weglaten Nee 

Kosten openbaar maken Nee 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.v.t. of al bekend 

Bevoegd gezag 

Naam: Gemeente Amsterdam 

Bezoekadres: U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de 
balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op 
www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning  

Postadres: Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via 
onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw 
aanvraag echter niet per mail indienen 

Telefoonnummer: 14 020 

Contactformulier: https://www.amsterdam.nl/contact  

Website: www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning  

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Pagina 1 van2 



Overzicht bijgevoegde modulebladen 

Aanvraaggegevens 

Aanvragergegevens 

Locatie van de werkzaamheden 

Werkzaamheden en onderdelen 

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Bijlagen 

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Pagina 2 van2 



1054 GA  

Zandpad 

Amsterdam 

  

Aanvrager bedrijf Formulierversie 
2018.01  

 

  

1 Bedrijf 

KvK-nummer 34183680 

Vestigingsnummer 000014817438 

Statutaire naam Stichting Stayokay 

Handelsnaam Stayokay Amsterdam Vondelpark 

2 Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voorvoegsels 

Achternaam 

Functie 

El Man 

fl Vrouw 

R.J.A. 

Van Dun 

Hostelmanager 

3 Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

4 Correspondentieadres 

Adres Zandpad 5 

1054 GA Amsterdam 

6 Akkoordverklaring 

Akkoordverklaring 17] Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag. 

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Pagina 1 vanl 



  

Locatie Formulierversie 
2018.01  

 

  

1 Adres 

Postcode 1054GA 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam Zandpad 

Plaatsnaam Amsterdam 

Gelden de werkzaamheden in deze E] Ja 
aanvraag/melding voor meerdere El Nee 
adressen of percelen? 

3 Toelichting 

Eventuele toelichting op locatie 

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Pagina 1 vanl 
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening Formulierversie 

2018.01  

 

  

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd? 

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening. 

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk. 

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk. 

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening. 

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard? 

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd? 

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan? 

Geef aan waarom en de mate 
waarin wordt afgeweken van het 
exploitatieplan. 

• Bestemmingsplan 
11] Beheersverordening 
• Exploitatieplan 
E Regels op grond van de provinciale verordening 
3 Regels op grond van een AMvB 
• Regels van het voorbereidingsbesluit 

Huidige bestemming is Horeca-slapen 
Met de huidige renovatie van het hostel heeft Stayokay de 
wens om volledige horeca te gaan exploiteren 

Hostel met eten en drinken voor gasten die verblijven 

Hostel met volledige horeca voor zowel gasten als 
passanten en Amsterdamers (lokale bewoners) ZZP'ers-
studenten 

Geen 

fl Ja 
E Nee 

fl Ja 
2 Nee  

• Ja 
7 Nee 

Er zal i.v.m. vergunning volledige horeca en 
exploitatievergunning aangevraagd worden. 

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Bevoegd gezag: Gemeente Amsterdam Pagina 1 vanl 
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Formulierversie 
2018.01  

  

 

Formele bijlagen 

 

  

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum Status 
ingediend document 

Aanvraagformulier pdf Aanvraagformulier.pdf Gegevens Handelen 2018-04-11 In 
in strijd met regels behandeling 
ruimtelijke ordening 

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Pagina 1 vanl 
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Gemeente 
Amsterdam 
West 

Bezoekadres 

Bos en Lommerplein zso  

loss  EK Amsterdam 

Postbus 57239 

1040  BC  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

www.westamsterdam.n1 

Retouradres: Postbus 57239, 1040  BC  Amsterdam 

Stichting Stayokay 

t.a.v. de heer R.J.A. van Dun 

Zandpad 5 

1054GA AMSTERDAM 

Datum 20 juni 2o28 

Ons kenmerk 010 3604361 

Adres Zandpad 

Behandeld door mr. I.T.V. van Rooijen 

Doorkiesnummer 020-2530074 

Email i.van.rooijen@amsterdam.n1 

Onderwerp Besluit aanvraag omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning 

GEMEENTE AMSTERDAM 

Burgemeester en wethouders 

gezien de aanvraag, ingekomen op 21. april 2018, om omgevingsvergunning voor de activiteit: 

• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (als be-
doeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder  2  van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 

besluiten: 
• een omgevingsvergunning te verlenen voor het project het in gebruik nemen van de be-

staande aparte opgang van het gebouw, die toegang biedt aan het restaurant gedeelte 
van het hostel' op de locatie Zandpad 5 in Amsterdam; 

waarbij toepassing is gegeven aan: 
• artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht, om afte wijken van het geldende bestemmingsplan Oud West en het paraplube-
stemmingsplan stadsdeel West. 
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Bij dit besluit horen de volgende gegevens: 

Gemerkt: 
• Aanvraagformulier d.d. 1.2. april 2028; 
• Foto van de bestaande opgang. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

namens hen, 

Plaatsvervangend teammanager Vergunningen Bouw 
Stadsdeel West 

Stijn  Wilke  
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Procedurele aspecten 

Intrekken omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning kan door het bestuur bij een met redenen omkleed besluit worden inge-

trokken in de gevallen, genoemd in artikel 2.33 en artikel 5.19 van de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht. 

Bezwaar 
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na 

de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststem-

pel op uw bezwaarschrift. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Gemeente Amsterdam 
T.a.v. Juridisch Bureau 
Postbus 483 

1000 AL Amsterdam 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 
• uw naam, adres en telefoonnummer 
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 
• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit 
• waarom u bezwaar maakt. 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behan-

delen. 

Let op: u kunt niet per  e-mail  een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kan uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend 

Schorsende werking 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit 
waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 

Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u naast het maken van bezwaar, (op eigen kosten) een zogeheten voorlopige 
voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan 
worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op 
deze site vindt u ook meer informatie. 
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Voorbereidingsprocedure 
Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als be- 

doeld in § 3.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Ontvangst aanvraag 
Wij hebben de aanvraag op  ii  april 2018 ontvangen. 

Verlengen beslistermijn 
Op 5 juni 2018 hebben wij op basis van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de beslistermijn met zes weken verlengd. Hierdoor moet uiterlijk i8juli 2018 op 

de aanvraag om omgevingsvergunning zijn beslist. 

In werking treden 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking. 

Activiteit binnen de aanvraag Omgevingsvergunning 
Het project bestaat uit de activiteit 'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan' (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht). 

Voor deze activiteit is hierna aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeeld. 

Wettelijk kader 
Het besluit is gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke 

ordening, het Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht. 
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Inhoudelijke beoordeling 

Afwijken van bestemmingsplan (artikel 2.12 Wabo) 

Bestemmingsplan  
Voor de locatie van het project gelden het bestemmingsplan Oud West en het Paraplu- 
bestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 1. 

De grond waarop het project is gelegen is bestemd als Woongebied 2 (WG2 / artikel 6). In artikel 6 
lid i aanhef en sub n van de planregels van het bestemmingsplan Oud West is bepaald dat het 
gebouw op de begane grond en op de overige bouwlagen mag worden gebruikt voor horeca-
slapen. In artikel Ivan de planregels is bepaald dat bij 'horeca-slapen' in hoofdzaak bedrijfsmatig 
logies wordt verstrekt waaraan het verstrekken van voedsel en dranken ondergeschikt is, hetgeen 
onder meer blijkt uit het ontbreken van een aparte opgang tot het gedeelte van het gebouw waar 
voedsel en/of dranken ter consumptie worden aangeboden. In dit verband is de bestaande aparte 
opgang sinds 1997 gesloten voor het publiek. Onder de vigerende bestemming mag deze opgang 
niet worden gebruikt. 

Er is met de uitvoering van het project, het in gebruik nemen van de bestaande aparte opgang van 
het gebouw bekend als de Amsterdamsche Huishoudschool, wel sprake van strijdig gebruik. Wij 
concluderen dat het project in strijd is met de geldende bestemmingsplannen. 

Afwijken van het bestemmingsplan 
Medewerking aan het project kan in het onderhavige geval alleen worden verleend met gebruik-
making van de afwijkingsbevoegdheid op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder  2  van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 9, van bijlage  II  van het 
Besluit omgevingsrecht. 

Motivering 
Op 3 mei 2018 is het bestemmingsplan Oud West 2018 voor 6 weken ter inzage gelegd voor 
inspraak. Dit bestemmingsplan is nog niet in werking getreden. In dit nieuwe bestemmingsplan is 
de locatie bestemd voor Horeca (artikel 11) in de zin van horeca van categorie 5. Dat wil zeggen 
dat de locatie mag worden gebruikt voor hotel (waaronder begrepen motel, jeugdherberg en naar 
de aard daarmee te vergelijken bedrijven), inclusief bijbehorende bar, restaurant en het bieden van 
vergaderaccommodatie. Onder het nieuwe bestemmingsplan is het niet langer gewenst de onder-
geschiktheid van de horeca te doen bepalen door het al dan niet in gebruik zijn van de aparte op-
gang. De ondergeschiktheid van de horeca wordt bepaald doordat de hoofdfunctie van het ge-
bouw de logiesfunctie moet zijn. Andere functies mogen niet de overhand krijgen. Wij zijn van 
oordeel dat de horeca ondergeschikt blijft aan de logiesfunctie wanneer de aparte opgang die 
derden toegang geeft tot het restaurant gedeelte, in gebruik wordt genomen. 
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Gelet op het bovenstaande is het verantwoord om af te wijken van het bestemmingsplan Oud 
West. Het project past binnen een goede ruimtelijke ordening. Omdat er geen sprake is van strijd 

met de goede ruimtelijke ordening, verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning voor het in 

gebruik nemen van de bestaande, aparte opgang tot het gebouw bekend als de Amsterdamsche 

Huishoudschool. 
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Nadere aanwijzingen 

Bouwen volgens het Bouwbesluit 2012 

Op elk bouwen is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Indien er gebouwd wordt in strijd met 

artikelen van het Bouwbesluit 2012, zullen wij u met een aanschrijving op grond van artikel 4 van 

de Woningwet opdragen de noodzakelijke voorzieningen te treffen. 

Burgerlijk wetboek 

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is het, tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toe-

stemming heeft gegeven, niet toegestaan om binnen een afstand van twee meter van de grenslijn 

(loodrecht gemeten) van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelij-

ke werken hebben, voor zover deze op het erf uitzicht geven. 

Werken in de openbare ruimte 

Indien bij de werkzaamheden de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken in 

de openbare ruimte) vergunning nodig. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor het 

gebruik van de openbare ruimte. 

Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk 
kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke 

verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR vergunning kan digitaal 

via Loket Amsterdam worden aangevraagd. 

Intrekking 

Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen 

handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, op verzoek van de vergunning-

houder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is. In sommige gevallen moet het be-

sluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, 

als deze bij het besluit betrokken is geweest. 

Overschrijving 
Het is mogelijk om een omgevingsvergunning overte schrijven, zodat iemand anders dan de aan- 

vrager vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal vier weken voor de gewenste overschrijving 

aan het stadsdeel worden gemeld. Hierbij dienen de volgende gegevens worden ingediend: 

naam en adres van de vergunninghouder; 

de omgevingsvergunning(en) waar het verzoek betrekking op heeft; 

naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan 

gelden; 
een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 

het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden. 



Gemeente Amsterdam 010nummer3604361 

West Pagina 8 van 9 

Erfpacht 
De omgevingsvergunning is geen toestemming van de Gemeente Amsterdam om als grondeige-

naar het bouwplan uit te voeren. Voor zover nodig kunt u hierover contact opnemen met Bureau 

Erfpacht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Dit kan de volgende volgen-

de situaties betreffen: 

- Als het (ver)bouwplan een bestemmings- of bebouwingswijziging betreft, en de grond 

in erfpacht is uitgegeven; 

Als u naast deze omgevingsvergunning voor het feitelijke gebruik van de grond/het 

terrein (voor evenement of bouwterrein) privaatrechtelijke toestemming nodig heeft. 

Zonder huurovereenkomst kan het terrein niet in gebruik genomen worden. Alle risi-

co's verbonden bij het niet aangaan van deze overeenkomst zijn voor uw rekening. 

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website: www.erfpacht.amsterdam.n1 of bellen 

met Amsterdam Antwoord op telefoonnummer 14020). Voor meer specifieke vragen kunt u terecht 

bij Bureau Erfpacht, tel. 020-2544 200 of erfpacht@amsterdam.nl. 

Drank- en Horecawet 
De omgevingsvergunning betreft niet, de eventueel vereiste Drank- en Horecawet vergunning of 

exploitatievergunning. Voor zover nodig kunt u hiervoor contact opnemen met Vergunningen 

Drank & Horeca van Stadsdeel West. Het aanvraagformulier en meer informatie over de Drank- en 

Horecawetvergunning of exploitatievergunning is te vinden op de website 

www.amsterdam.nl/veelgevraagd.  

Terrasvergunning 
De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde terrasvergunning op basis van artikel 3.17 van 

de Algemene Plaatselijke Verordening 2008. U kunt hiervoor apart een vergunning aanvragen bij 

afdeling Vergunningen Drank & Horeca van Stadsdeel West op telefoonnummer 14020. 

Melding brandveilig gebruik (§ is van het Bouwbesluit 2012) 
De omgevingsvergunning betreft niet de melding brandveilig gebruik als bedoeld in paragraaf 1.5 

van het Bouwbesluit 2012. Een melding moet minimaal vier weken voor de voorgenomen aanvang 

van het gebruik worden ingediend via de website www.omgevingsloket.nl. Meer informatie over 

dit onderwerp is te vinden op de website www.amsterdam.nl/veelgevraagd.  

Sloopwerkzaamheden (§ 1.7 van het Bouwbesluit 2012) 
De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde sloopmelding als bedoeld in paragraaf 1.7 van 

het Bouwbesluit 2012. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunnin-

gen Bouw van Stadsdeel West op telefoonnummer 14020. Een sloopmelding moet minimaal vier 

weken voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden worden inge-

diend via de website www.omgevingsloket.nl. 

Milieumelding /milieuvergunning 
De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde milieumelding of milieuvergunning. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, loca-
tie Amsterdam, op telefoonnummer1.4020. Een milieumelding of een aanvraag omgevingsver-

gunning milieu kan worden ingediend via de website www.omgevingsloket.nl  
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Schade 
De kosten verbonden aan het herstellen van eventuele schade, door, of als gevolg van de uitvoe-

ring van werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen, waaronder begrepen kabels en/of 

leidingen, bomen, masten, (licht)bestrating, etcetera moeten door de aanvrager worden vergoed. 

Indien de aanliggende gemeentelijke eigendommen voor de start van de bouwwerkzaamheden 

reeds gebreken vertonen, moet vergunninghouder dit schriftelijk melden bij het stadsdeel. 
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Gemeenteraad van Amsterdam 
Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v.: drs. M. Zwaagman 
Postbus 2578 
1000  CT  Amsterdam 

Gemeente 
X Amsterdam 
X 	3 0 MEI 208 

Ontvangen 
Amsterdam, 29 mei 2018 

Onderwerp: Pro-forma zienswijze op Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 gemeente 
Amsterdam 

Geacht heer Zwaag man, 

Om wille van zekerheid en onder behoud van verdere motivatie en toelichting dien ik deze 
pro-forma zienswijze in betreffende het Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 gemeente 
Amsterdam 
Het betreft aanduiding bestemmingsplan Stayokay Amsterdam Vondelpark, gelegen Zandpad 
5 te Amsterdam, hotelclassificatie categorie 5. 

Ter waarborg van rechten volsta ik op dit moment met het indienen van een pro forma 
zienswijze. 

Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst op r.vandunastavokav.com  

Met vriendelijke groet, 
Stayokay Amsterdam Vondelpark 

Rob van Dun, 
Hostelmanager 
r.vandunastayokay.com   
020-5898996 
Stayokay Amsterdam Vondelpark 
Zandpad 5 
1054 GA Amsterdam 
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FORT 

PER AANGETEKENDE POST 
EN PER GEWONE POST 
Gemeente Amsterdam 
Afdeling Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. de heer drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 

Fort  Advocaten  N.V.  

Koningslaan  6o 

1075 AG Amsterdam 

P.O. Box 70093. 

1.007 KB Amsterdam 

The Netherlands 

T +31 (0)20 664 51 11 
F +31 (0)20 662 0470 

E  amsterdam ®actlegal-fort.com  

www.fortadvocaten.n1 

www.actlegal-fort.com  

Gemeente 
X Amsterdam 
X 	1 4 JUNI  2018 

Ontvangen 

Vooraf  per fax: 020 552 2813 en 020 255 1551 	 act legal offices 
En per e-mail: m.zwaagmanaamsterdam.n1/ info.rdaamsterdam.n1  

Amsterdam 
Amsterdam, 13 juni 2018 	 Bratislava 

Brussels 
Inzake :  / Stayokay Amsterdam Vondelpark 	 Budapest 

Onze  ref.  : 20180207/SAST/zw 	 Frankfurt 

Betreft 	: Pro forma zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 	 Paris  

E-mail 	: staven u iterafortadvocaten. n I 	 Prague 

Vienna 

Warsaw  

Geachte Raad, 
www.actlegal.com  

Namens cliënten, de heer  
Amsterdam, woonplaats kiezende aan het adres 

Koningslaan 60 te (1075  AG)  Amsterdam ten kantore van Fort Advocaten N.V., van welk kantoor 
ondergetekende in deze zaak als advocaat/gemachtigde optreedt, dien ik hierbij op nader aan te 
voeren gronden  tijdig een zienswijze in tegen het ontwerpbestemmingsplan 'Oud West 2018'. 

Deze zienswijze is gericht tegen het ontwerpbestemmingplan Oud West 2018 met 
planidentificatienummer NL. IMR0.0363.E1503BPSTD-OW01 dat van 3 mei tot en met 13 juni 
2018 ter inzage ligt. Een kopie van de bekendmaking is als bijlage 1 aangehecht. 

Cliënten kunnen zich niet verenigen met het ontwerpbestemmingplan. 

Vriendelijk verzoek ik u mij een termijn van vier weken te verlenen om de gronden van deze 
zienswijze aan te vullen. 

MET VERZOEK:  
de zienswijze gegrond te verklaren; 
het bestemmingsplan 'Oud West 2018' niet vast te stellen, dan wel vast te stellen met 
inachtneming van de onderhavige zienswijze; 
de kosten te vergoeden die cliënten voor het indienen van deze zienswijze redelijkerwijs 
hebben moeten maken. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlage: 1 
Fort Advocaten N.V.  is een naamloze vennootschap. Fort Advocaten N.V. is gevestigd in Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 34372941.  Uitsluitend Fort Advocaten N.V. geldt als opdrachtnemer. Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een 

beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden staan vermeld op onze website. 

Fort  Advocaten  N.V.  is a limited liability company. Fort  Advocaten  N.V. has its offices in Amsterdam and is registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under 
number 34372941. Fort  Advocaten  N.V. shall operate as sole contracting party. Applicable to all our activities are our General Terms and Conditions, which include a limitation of 
liability. These GeneralTerms and Conditions are available on our website. 
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TAATSCOURANT 
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

  

Ontwerpbestemmingsplan Oud West 
2018, gemeente Amsterdam 

X Gemeente 
X Amsterdam 

  

  

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning het volgende bekend. 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 april 2018 het ontwerpbestemmingsplan Oud 
West 2018 vrijgegeven voor terinzagelegging. 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 wordt globaal begrensd door de 
Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart. 

Achtergrond 

Op grond van de actualiseringplicht van de Wet ruimtelijke ordening moet voor het plangebied een 
nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is conserverend van aard 
en gaat uit van de bestaande bebouwing en bouwhoogte, bestaande mate van functiemenging en de 
vergunde situatie. Het plan is voor het grootste gedeelte gericht op beheer van de huidige situatie en 
maakt bijvoorbeeld geen grootschalige nieuwbouwprojecten of transformaties mogelijk. De basis van 
het nieuwe bestemmingsplan wordt dan ook gevormd door het vigerende bestemmingsplan. 

Om een toenemende druk op het woon- en leefklimaat tegen te gaan en de bestaande balans waar 
mogelijk te behouden, bevat het bestemmingsplan een regeling om toeristische voorzieningen te 
kunnen weren, wordt de bestaande horeca vastgelegd, wordt geen nieuwe horeca toegestaan en worden 
nieuwe supermarkten en sportscholen niet zonder meer mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet het be-
stemmingsplan in nieuwe regels voor ondergronds bouwen. 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van 
donderdag 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 13 juni 2018 ter in-
zage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. 

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal 
raadpleegbaar via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/vveb-rooRplanidn=NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Het planidentificatienummer (ID) is NLIMR0.0363.E1503BPSTD-OW01  

Zienswijzen 

Staatscourant 2018 or. 22501 	2 mei 2018 



Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke 
zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van 
Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2578, 1000  CT  Amsterdam, 
t.a.v. drs. M. Zwaagman. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan 
contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, telefoonnummer 14020 of 020-2530173. 

Amsterdam, 2 mei 2018 

Burgemeester en wethouders 

mr. A.H.R van Gils 

secretaris 

J.J. van Aartsen 

waarnemend burgemeester 

Staatscourant 2018 nr. 22501 2 mei 2018 
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ADVOCATEN 
Ontvangen 

Raad van de gemeente Amsterdam 
P/a Directeur Ruimte & Duurzaamheid 
T.a.v. drs. M. Zwaagman 
Postbus 2758 
1000  CT  AMSTERDAM 

Tevens per fax: 020 552 2813 (zonder bijlagen) 

Amsterdam, 4 juli 2018 

Onderwerp: ZIENSWIJZE inzake Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 

Geachte Raad, 

Namens de heer  
 (hierna: te noemen: cliënten) voor wie ik in dezen vanaf heden 

als advocaat en gemachtigde optreed, vraag ik uw aandacht voor het volgende. Bij brief d.d. 13 juni 2018 
hebben cliënten een zienswijze op nader aan te vullen gronden ingediend naar aanleiding van het 
ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. Door middel van deze brief vullen cliënten de gronden van hun 
zienswijze aan. 

1. INLEIDING 

Cliënten wonen in de . Zij hebben direct uitzicht op dan wel wonen direct achter de 
jeugdherberg Stayokay. Deze jeugdherberg is gevestigd aan het Zandpad 5, waar het is gehuisvest in de 
oude Amsterdamsche Huishoudschool en een nieuwbouwgedeelte. Drie panden aan de Roemer 
Visscherstraat, nummers 23, 25 en 27, maken ook deel uit van de jeugdherberg. De deuren in deze drie 
panden zijn dichtgemaakt en tussen de jeugdherberg en cliënten bestaat al sinds lange tijd de afspraak 
dat de jeugdherberg deze deuren gesloten zal houden, zodat geen bevoorrading en geen aankomst en 
vertrek van gasten zal plaatsvinden via de Roemer Visscherstraat. 

De jeugdherberg is met 530 bedden een van de grootste locaties voor overnachting in Oud-West. Deze 
zeer grote jeugdherberg zorgt uiteraard voor veel activiteit in de woon- en leefomgeving van cliënten, die 
onder meer geluidsoverlast ervaren van gasten die voor de jeugdherberg (luid) staan te praten en 
stankoverlast van gasten die roken of blowen. 

Zoals op diverse plekken in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan is opgemerkt, wordt in Oud-
West veel gewoond en staat het woon- en leefklimaat daar onder druk vanwege functiemenging. Cliënten 
ondervinden dit aan den lijve: in hun straat zijn, naast de jeugdherberg, maar liefst 7 hotels. Dit betekent 
dat cliënten reeds veel overlast ervaren van de bevoorrading, aankomst en vertrek van hotelgasten en 
taxi's. Dit leidt tot geluidsoverlast, verkeersoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Het woon- en 
leefklimaat staat daarmee ernstig onder druk. Cliënten zijn daarom blij dat de Raad geen nieuwe 
ontwikkelingen wil toelaten door middel van het nieuwe bestemmingsplan Oud-West. 

Echter, met de nu voorgenomen formulering van de bestemming voor de jeugdherberg dreigt de Raad toch 
nieuwe ontwikkeling toe te staan die het woon- en leefklimaat van cliënten - dat al zwaar onder druk staat 
- ten onrechte verder zal doen verslechteren. 

2. VOORGENOMEN WIJZIGING BESTEMMING JEUGDHERBERG 

Op grond van het huidige bestemmingsplan is de bestemming ter plaatse van de bebouwing van de 
jeugdherberg en de entree aan het Zandpad 'horeca slapen'. Horeca slapen houdt in "het bedrijfsmatig 

Keizersgracht 451 1V, 1017 DK Amsterdam T +31 6 200 064 40 I www.envir-advocaten.com  

Postbus  10012, 1001 EA Amsterdam F +31 20 796 92 22 E iris.kieft©envir-advocaten.com  

De praktijk wordt gevoerd door ENVIR Advocaten B.V. (ingeschreven in het Handelsregister sonde Kamer van Koophandel onder nummer 60582146) De algemene voorwaarden van  ENVIES  
Advocaten B.V. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos verstrekt. 
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verstrekken van in hoofdzaak logies, waaraan het verstrekken van voedsel en dranken ondergeschikt is, 
hetgeen onder meer blijkt uit het ontbreken van een aparte opgang tot het gedeelte van het gebouw waar 
voedsel en/of dranken ter consumptie worden aangeboden." 

De onbebouwde delen van het terrein van de jeugdherberg (gelegen tegen de tuinen en bebouwing aan de 
Roemer Visscherstraat en aan de westkant van de jeugdherberg) kennen de bestemming 'tuinen / erven'. 
Gronden met de bestemming 'tuinen / erven' mogen uitdrukkelijk niet worden gebruikt voor het aanleggen 
of het gebruik voor terrassen ten behoeve van een horecafunctie. 

Het ontwerpbestemmingsplan kent aan de bebouwde delen van de jeugdherberg de bestemming 'horeca' 
toe. Blijkens de planregels is horeca van categorie 5 toegestaan: "hotel (waaronder begrepen motel, 
jeugdherberg en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven), inclusief bijbehorende bar, restaurant en 
het bieden van vergaderaccommodatie." De onbebouwde delen van het terrein van de jeugdherberg (aan 
de zijde van de Roemer Visscherstraat en aan de westzijde van de jeugdherberg) hebben de bestemming 
'tuin'. Deze gronden mogen niet worden gebruikt voor terrassen behorend bij horeca. 

Cliënten maken zich zorgen over de voorgenomen wijziging van de bestemming voor de jeugdherberg. Zij 
lichten hun zorgen hierna toe. 

3. CONSERVEREND BESTEMMINGSPLAN 

In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan is toegelicht dat er twee redenen zijn om het nieuwe 
bestemmingsplan Oud-West 2018 voor te bereiden: (i) de actualisatieplicht uit de Wet op de ruimtelijke 
ordening op grond waarvan bestemmingsplannen elke 10 jaar opnieuw moeten worden vastgesteld en  (ii)  
vertaling van gewijzigd beleid, in het bijzonder ten aanzien van overnachtingen, in het bestemmingsplan. 

Het plan is dan ook conserverend van aard en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.1  Uitgangspunt 
bij het opstellen van het bestemmingsplan is dat "[i]n Oud-West ondanks de hoge mate van functiemenging 
toch vooral [wordt] gewoond" en "oog voor het borgen van [het] woon- en leefklimaat van de bewoners 
[dat] de afgelopen jaren erg onder druk is gezet."2  

Tegen deze achtergrond is in het bestemmingsplan gekozen om geen ruimte te geven voor uitbreiding van 
horeca3  en wordt binnen de woonomgeving "gefocust op lichtere functies ter bescherming van de woon-
en leefklimaat."4  

Dit betekent naar het oordeel van cliënten dat met het ontwerpbestemmingsplan niet is beoogd om 
uitbreiding van de jeugdherberg mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een (semi)zelfstandige bar 
/restaurant mogelijk te maken. Dit blijkt ook uit de toelichting op de horeca-bestemming. Die bestemming 
is gekozen voor "bestaande hotels die zijn gevestigd in gebouwen [die] in [hun] geheel gebruikt word[en]t 
ten behoeve van hotel. Aanverwante activiteiten die direct te relateren zijn aan de hotelfunctie, zoals 
restaurant, conferentiezalen,  etc  zijn ook toegestaan."5  De horeca moet dus uitdrukkelijk ten dienste staan 
van de gasten van het hotel en kan geen zelfstandige, aantrekkende functie hebben. 

Met andere woorden, het ontwerpbestemmingsplan beoogt, naar cliënten begrijpen, geen verandering te 
brengen in de regeling uit huidige bestemmingsplan dat enkel aan de hotelfunctie ondergeschikte horeca 
is toegestaan. 

Echter, de jeugdherberg is voornemens om met de recent uitgevoerde verbouwingen en herindeling van 
de jeugdherberg een hostel met volledige horeca te gaan exploiteren, namelijk horeca voor gasten, 
passsanten, lokale bewoners, studenten, ZZP'ers (dit blijkt uit aanvraag vergunning van 11 april 2018, als 
bijlage 1 bij deze brief gevoegd). Er komt ook een apart bord, zonder verwijzing naar de naam van de 
jeugdherberg, voor dit restaurant op de gevel van de Amsterdamsche Huishoudschool. 

Zie bijvoorbeeld paragraaf 6.2 van de toelichting. 
2 Zie paragraaf 3.5 Ruimtelijk-functionele opbouw, onder "Wonen" en paragraaf 6.2 Algemene beschrijving planvisie 
Oud-West van de toelichting. 

Zie bijvoorbeeld paragraaf 3.5 Ruimtelijk-functionele opbouw, paragraaf 4.4.4 Stad in balans en paragraaf 4.5.2 
Horecanota stadsdeel West 2011 van de toelichting. 

Zie bijvoorbeeld paragraaf 4.4.1 Structuurvisie Amsterdam 2040 van de toelichting. 

5 Paragraaf 6.3.2 Hoofdbestemmingen, onder artikel 11 van de toelichting. 
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In de aanvraag van 11 april kondigt de exploitant bovendien aan een vergunning volledige horeca 
en exploitatievergunning te zullen aanvragen. Cliënten vrezen dat de realisatie van een of meer 
terrassen onderdeel van die vergunning(en) zal uitmaken hetgeen tot aanzienlijke extra overlast 
zou leiden zowel voor cliënten als voor gebruikers van het Zandpad en het Vondelpark. Nu de 
uitbreiding van horeca uitdrukkelijk is uitgesloten in het ontwerpbestemmingsplan, zou voorkomen 
moeten worden dat uitbreiding van horeca via de achterdeur alsnog mogelijk zou worden. Het 
ontwerpbestemmingsplan bevat een dergelijke achterdeur in de vorm van het overgangsrecht dat 
in artikel 16.3 onder b is opgenomen. Cliënten verzoeken de Raad dan ook om deze achterdeur 
niet op te nemen in het definitieve plan of alleen terrassen toe te staan die ten tijde van de 
terinzagelegging van het ontwerobestemmingsplan reeds op grond van een verleende 
omgevingsvergunning gerealiseerd waren of mochten worden. 

Op basis van de aanvraag van 11 april heeft het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 
20 juni vergunning verleend voor het creëren van een aparte opgang voor het restaurantgedeelte waardoor 
derden toegang krijgen tot dit restaurant (bijlage 2 bij deze brief). Naar het oordeel van het college blijft 
de horecafunctie ondergeschikt als de aparte opgang wordt gerealiseerd en daarom wordt deze vergunning 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan reeds verleend. 

Deze uitleg van het college kan naar het oordeel van cliënten niet kloppen: enkel horeca-activiteiten die 
direct relateren aan de hotelfunctie zijn onder het huidige en het ontwerpbestemmingsplan toegestaan. 
Cliënten maken zich dan ook ernstig zorgen over de uitleg die het college aan het ontwerpbestemmingsplan 
geeft. Deze uitleg is immers in strijd met de uitgangspunten van het ontwerpbestemmingsplan dat geen 
uitbreiding van horeca wordt toegestaan en kan dan ook niet de juiste uitleg zijn. Cliënten verzoeken de 
Raad dan ook om helderheid te scheppen in het definitieve bestemmingsplan. 

4. STRIJD MET OVERNACHTINGENBELEID 

Een bestemmingsplanregeling die uitbreiding van bestaande horeca-functie van het hostel zou toelaten, is 
in strijd met het Overnachtingenbeleid dat door de Raad is vastgesteld op 14 juli 2016 en dat op 1 januari 
2017 in werking is getreden. Uit dit beleid volgt in de eerste plaats dat in een groot gedeelte van de stad 
geen hotelontwikkeling is toegestaan. Dit houdt in dat in dat gebied ook geen uitbreiding van bestaande 
hotels in toegestaan. De jeugdherberg ligt in dit gebied waarin de gemeente geen medewerking zal 
verlenen aan uitbreiding van bestaande hotels, zodat uitbreiding van de jeugdherberg niet mogelijk is. 

In de tweede plaats wordt in het beleid onder het begrip hotel ook 'jeugdherberg' verstaan en is een 
jeugdherberg uitgelegd als een logiesfunctie "alwaar geen consumpties aan passanten worden verstrekt". 
De jeugdherberg is daarom naar haar aard niet bedoeld om horeca (mede) gericht op derden te exploiteren. 

De voorgenomen bestemming voor de jeugdherberg biedt onvoldoende waarborgen dat aan het 
Overnachtingenbeleid wordt voldaan. Immers, het college ontleent kennelijk en ten onrechte aan het 
ontwerpbestemmingsplan de gedachte dat (i) de jeugdherberg de reeds aanwezige ondergeschikte horeca 
mag uitbreiden van gericht op gasten naar gericht op derden, terwijl uitbreiding ter plaatse niet is 
toegestaan en dat  (ii)  de jeugdherberg zich met haar horeca mag richten op derden. 

Cliënten verzoeken de Raad daarom met klem om ten aanzien van de jeugdherberg de bestemming zodanig 
te wijzigen dat deze in lijn is met het Overnachtingenbeleid. 

5. RECHTSONZEKER 

De voorgenomen bestemming voor de jeugdherberg is bovendien in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel 
omdat uit de bestemmingsregels niet langer volgt hoe kan worden vastgesteld of sprake is van 
ondergeschikte horeca. 

Een bar of restaurant is immers alleen toegestaan indien deze direct gerelateerd is aan de hotelfunctie. 
Een bar of restaurant met een zelfstandige aantrekkende werking op derden valt daar uiteraard niet onder, 
zeker niet bij een jeugdherberg. De jeugdherberg zet daar echter uitdrukkelijk wel op in, zodat duidelijkheid 
van het planologische regime geboden is. 

Het huidige bestemmingsplan kent een hele duidelijke regeling die bovendien goed handhaafbaar is: de 
ondergeschiktheid van een bar/restaurant blijkt uit het niet hebben van een aparte opgang. In het 
ontwerpbestemmingsplan is onduidelijk hoe de ondergeschiktheid, die blijkens de toelichting nog steeds 



• 

ENV11 
ADVOCATEN 

4/4  

vereist wordt (dit kan ook niet anders gelet op het Overnachtingenbeleid), nu kan worden vastgesteld en 
gehandhaafd. 

Gelet op de aanvraag om omgevingsvergunning van de jeugdherberg is het in ieder geval niet de bedoeling 
van de exploitant van de jeugdherberg om slechts ondergeschikte horeca te hebben. Cliënten verzoeken 
de Raad dan ook om in het definitieve bestemmingsplan nader te duiden op welke wijze de 
ondergeschiktheid van de horeca wordt vastgesteld en kan worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door ten 
aanzien van jeugdherbergen de eis uit het huidige bestemmingsplan dat er geen aparte opgang mag zijn 
te handhaven. 

6. OVERLAST 

Bij enige uitbreiding van de bestaande horeca van de jeugdherberg, vrezen cliënten voor extra overlast 
van de jeugdherberg. Deze extra overlast zal in het bijzonder bestaan in geluids- en geuroverlast van 
restaurantgasten bij aankomst en vertrek en tijdens rookpauzes. Nu de jeugdherberg recent het restaurant 
heeft verplaatst van de eerste verdieping naar de locatie waar de aparte opgang is voorzien en dakramen 
heeft gerealiseerd in het restaurantgedeelte, zal de geluidsoverlast van het restaurant alleen maar 
toenemen. Dit zal eens te meer zo zijn bij uitbreiding van het bezoekersaantal van restaurant indien derden 
toegang krijgen tot dit restaurant. Deze extra geluids- en geuroverlast tast het woon- en leefklimaat van 
cliënten nog verder aan. 

Bovendien vrezen cliënten ervoor dat, met de uitbreiding van de horeca die de jeugdherberg voor ogen 
heeft, de bevoorrading voor de jeugdherberg toch zal uitwijken naar de Roemer Visscherstraat. In dat geval 
zou het helemaal gedaan zijn met het woon- en leefklimaat van cliënten aangezien dan sprake zal zijn van 
extra verkeers- en geluidsoverlast en verdere verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Gelet op deze aantasting van het woon- en leefklimaat van cliënten is uitbreiding van de jeugdherberg in 
strijd met de goede ruimtelijke ordening. Ook om die reden kan in het (ontwerp)bestemmingsplan niet 
worden voorzien in enige uitbreiding van de jeugdherberg. Cliënten verzoeken de Raad dan ook dit te 
verduidelijken in de bestemmingsregeling voor de jeugdherberg en de toelichting bij het definitieve 
bestemmingsplan. 

7. BELANGEN CLIENTEN 

Voor zover het ontwerpbestemmingsplan zou hebben beoogd enige uitbreiding van de jeugdherberg 
mogelijk te maken, zijn de belangen van cliënten bij de voorbereiding niet in kaart gebracht en niet bij de 
voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan betrokken, althans daarvan blijkt niet n de toelichting. 

Gelet op het Overnachtingenbeleid en de druk waaronder het woon- en leefklimaat al gebukt gaat in Oud-
West en in de Roemer Visscherstaat in het bijzonder, is iedere belangenafweging die uitbreiding van de 
jeugdherberg toestaat, onevenredig. 

Cliënten verzoeken u deze strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel en het vereiste van zorgvuldige 
voorbereiding te herstellen door in het definitieve plan uitdrukkelijk met hun belangen en woon- en 
leefklimaat rekening te houden. 

Cliënten zijn graag bereid hun zienswijze nader toe te lichten. 

Bijlagen 
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Datum ontvangst 

Gegevens bevoegd gezag 

Referentienummer 

Formulierversie 
2018.01 Aanvraaggegevens 

3604361  

Zandpad 5 

Publiceerbare aanvraag/melding 

Aanvraagnummer 

Aanvraagnaam 

Uw referentiecode 

Ingediend op 11-04-2018 

Soort procedure Onbekend 

Projectomschrijving het wijzigen van de bestemmingsplan van hostel naar hostel 
met horeca 

Opmerking 

Gefaseerd Nee 

Blokkerende onderdelen weglaten Nee 

Kosten openbaar maken Nee 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.v.t. of al bekend 

Bevoegd gezag 

Naam: Gemeente Amsterdam 

Bezoekadres: U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de 
balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op 
www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning  

Postadres: Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via 
onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw 
aanvraag echter niet per mail indienen 

Telefoonnummer: 14 020 

Contactformulier: https://www.amsterdam.nl/contact  

Website: www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning  

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Pagina 1 van2 
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Aanvraaggegevens 

Aanvragergegevens 
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1054 GA 

5  

Zandpad 

Amsterdam 

 

Aanvrager bedrijf Formulierversie 
2018.01  

1 Bedrijf 

KvK-nummer 34183680 

Vestigingsnummer 000014817438 

Statutaire naam Stichting Stayokay 

Handelsnaam Stayokay Amsterdam Vondelpark 

2 Contactpersoon 

Geslacht R, Man 
• Vrouw 

Voorletters R.J.A. 

Voorvoegsels 

Achternaam Van Dun 

Functie Hostelmanager 

3 Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

4 Correspondentieadres 

Adres Zandpad 5 

1054 GA Amsterdam 

6 Akkoordverklaring 

Akkoordverklaring • Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag. 

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Pagina 1 vanl 



  

Locatie Formulierversie 
2018.01  

 

  

1 Adres 

Postcode 1054GA 

Huisnummer 5 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam Zandpad 

Plaatsnaam Amsterdam 

Gelden de werkzaamheden in deze Ja 
aanvraag/melding voor meerdere Nee 
adressen of percelen? 

3 Toelichting 

Eventuele toelichting op locatie 

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Pagina 1 vanl 



  

Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening Formulierversie 

2018.01  

 

  

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd? 

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening. 

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk. 

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk. 

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening. 

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard? 

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd? 

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan? 

Geef aan waarom en de mate 
waarin wordt afgeweken van het 
exploitatieplan. 

E Bestemmingsplan 

fl Beheersverordening 
fl Exploitatieplan 
7 Regels op grond van de provinciale verordening 

71 Regels op grond van een AMvB 
fl Regels van het voorbereidingsbesluit 

Huidige bestemming is Horeca-slapen 
Met de huidige renovatie van het hostel heeft Stayokay de 
wens om volledige horeca te gaan exploiteren 

Hostel met eten en drinken voor gasten die verblijven 

Hostel met volledige horeca voor zowel gasten als 
passanten en Amsterdamers (lokale bewoners) ZZP'ers-
studenten 

Geen 

[T Ja 
sr7 Nee 

[T Ja 
E Nee 

[T Ja 
7 Nee 

Er zal i.v.m. vergunning volledige horeca en 
exploitatievergunning aangevraagd worden. 

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Bevoegd gezag: Gemeente Amsterdam Pagina 1 vanl 



   

  

Bijlagen Formulierversie 
2018.01  

 

   

Formele bijlagen 

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum Status 
ingediend document 

Aanvraagformulier pdf Aanvraagformulier.pdf Gegevens Handelen 2018-04-11 In 
in strijd met regels behandeling 
ruimtelijke ordening 

Datum aanvraag: 11 april 2018 Aanvraagnummer: 3604361 Pagina 1 vanl 
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Bijlage 2 



X Gemeente 
Amsterdam 

X West 

Bezoekadres 

Bos en Lommerplein zso  

loss  EK Amsterdam 

Postbus 57239 

1040  BC  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

www.west.amsterdam.n1 

Retouradres: Postbus 57239, 1040  BC  Amsterdam 

Stichting Stayokay 

t.a.v. de heer  

Zandpad 5 

1054GA AMSTERDAM 

Datum 2o juni 2018 

Ons kenmerk 010 3604361 

Adres Zandpad 5 

Behandeld door mr. I.T.V. van Rooijen 

Doorkiesnummer 020-2530074 

Email i.van.rooijen@amsterdam.n1 

Onderwerp Besluit aanvraag omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning 

GEMEENTE AMSTERDAM 

Burgemeester en wethouders 

gezien de aanvraag, ingekomen op n. april 2018, om omgevingsvergunning voor de activiteit: 

• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (als be-
doeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.3.2, eerste lid, onder a, 

onder  2  van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 

besluiten: 

• een omgevingsvergunning te verlenen voor het project 'het in gebruik nemen van de be-

staande aparte opgang van het gebouw, die toegang biedt aan het restaurant gedeelte 
van het hostel' op de locatie Zandpad 5 in Amsterdam; 

waarbij toepassing is gegeven aan: 

• artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht, om af te wijken van het geldende bestemmingsplan Oud West en het paraplube-
stemmingsplan stadsdeel West. 
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Bij dit besluit horen de volgende gegevens: 

Gemerkt: 

• Aanvraagformulier d.d. iaapril 2018; 

• Foto van de bestaande opgang. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

namens hen, 

Plaatsvervangend teammanager Vergunningen Bouw 

Stadsdeel West 

Stijn  Wilke  
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Procedurele aspecten  

Intrekken omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning kan door het bestuur bij een met redenen omkleed besluit worden inge-

trokken in de gevallen, genoemd in artikel 2.33 en artikel 5.19 van de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht. 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na 

de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststem-

pel op uw bezwaarschrift. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Gemeente Amsterdam 
T.a.v. Juridisch Bureau 
Postbus 483 

1000 AL Amsterdam 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 

• uw naam, adres en telefoonnummer 

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 

• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit 

• waarom u bezwaar maakt. 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behan-

delen. 

Let op: u kunt niet per  e-mail  een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kan uitsluitend 

schriftelijk worden ingediend 

Schorsende werking 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit 

waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 

Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u naast het maken van bezwaar, (op eigen kosten) een zogeheten voorlopige 

voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan 

worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorzie-

ning vraagt u aan bij: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht 

Postbus 75850 

1070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via http://loketrechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op 

deze site vindt u ook meer informatie. 
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Voorbereidingsprocedure 

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als be- 

doeld in §3.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Ontvangst aanvraag 

Wij hebben de aanvraag op 11 april 2018 ontvangen. 

Verlengen beslistermijn 

Op 5 juni 2018 hebben wij op basis van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de beslistermijn met zes weken verlengd. Hierdoor moet uiterlijk 18 juli 2018 op 

de aanvraag om omgevingsvergunning zijn beslist. 

In werking treden 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking. 

Activiteit binnen de aanvraag Omgevingsvergunning 
Het project bestaat uit de activiteit 'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het 

bestemmingsplan' (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht). 

Voor deze activiteit is hierna aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeeld. 

Wettelijk kader 

Het besluit is gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke 

ordening, het Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht. 
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Inhoudelijke beoordeling  

Afwijken van bestemmingsplan (artikel 2.12 Wabo) 

Bestemmingsplan  

Voor de locatie van het project gelden het bestemmingsplan Oud West en het Paraplu- 

bestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 1. 

De grond waarop het project is gelegen is bestemd als Woongebied 2 (WG2 / artikel 6). In artikel 6 

lid 1 aanhef en sub n van de planregels van het bestemmingsplan Oud West is bepaald dat het 

gebouw op de begane grond en op de overige bouwlagen mag worden gebruikt voor horeca-

slapen. In artikel Ivan de planregels is bepaald dat bij 'horeca-slapen' in hoofdzaak bedrijfsmatig 

logies wordt verstrekt waaraan het verstrekken van voedsel en dranken ondergeschikt is, hetgeen 

onder meer blijkt uit het ontbreken van een aparte opgang tot het gedeelte van het gebouw waar 

voedsel en/of dranken ter consumptie worden aangeboden. In dit verband is de bestaande aparte 

opgang sinds 1997 gesloten voor het publiek. Onder de vigerende bestemming mag deze opgang 

niet worden gebruikt. 

Er is met de uitvoering van het project, het in gebruik nemen van de bestaande aparte opgang van 

het gebouw bekend als de Amsterdamsche Huishoudschool, wel sprake van strijdig gebruik. Wij 

concluderen dat het project in strijd is met de geldende bestemmingsplannen. 

Afwijken van het bestemmingsplan 

Medewerking aan het project kan in het onderhavige geval alleen worden verleend met gebruik-

making van de afwijkingsbevoegdheid op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 9, van bijlage  II  van het 

Besluit omgevingsrecht. 

Motivering 

Op 3 mei 2018 is het bestemmingsplan Oud West 2018 voor 6 weken ter inzage gelegd voor 

inspraak. Dit bestemmingsplan is nog niet in werking getreden. In dit nieuwe bestemmingsplan is 

de locatie bestemd voor Horeca (artikel  ii)  in de zin van horeca van categorie 5. Dat wil zeggen 

dat de locatie mag worden gebruikt voor hotel (waaronder begrepen motel, jeugdherberg en naar 

de aard daarmee te vergelijken bedrijven), inclusief bijbehorende bar, restaurant en het bieden van 

vergaderaccommodatie. Onder het nieuwe bestemmingsplan is het niet  !anger  gewenst de onder-

geschiktheid van de horeca te doen bepalen door het al dan niet in gebruik zijn van de aparte op-

gang. De ondergeschiktheid van de horeca wordt bepaald doordat de hoofdfunctie van het ge-

bouw de logiesfunctie moet zijn. Andere functies mogen niet de overhand krijgen. Wij zijn van 

oordeel dat de horeca ondergeschikt blijft aan de logiesfunctie wanneer de aparte opgang die 

derden toegang geeft tot het restaurant gedeelte, in gebruik wordt genomen. 
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Gelet op het bovenstaande is het verantwoord om af te wijken van het bestemmingsplan Oud 

West. Het project past binnen een goede ruimtelijke ordening. Omdat er geen sprake is van strijd 

met de goede ruimtelijke ordening, verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning voor het in 

gebruik nemen van de bestaande, aparte opgang tot het gebouw bekend als de Amsterdannsche 

Huishoudschool. 
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Nadere aanwijzingen 

Bouwen volgens het Bouwbesluit 2012 

Op elk bouwen is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Indien er gebouwd wordt in strijd met 

artikelen van het Bouwbesluit 2012, zullen wij u met een aanschrijving op grond van artikel 4 van 

de Woningwet opdragen de noodzakelijke voorzieningen te treffen. 

Burgerlijk wetboek 

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is het, tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toe-

stemming heeft gegeven, niet toegestaan om binnen een afstand van twee meter van de grenslijn 

(loodrecht gemeten) van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelij-

ke werken hebben, voor zover deze op het erf uitzicht geven. 

Werken in de openbare ruimte 

Indien bij de werkzaamheden de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken in 

de openbare ruimte) vergunning nodig. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor het 

gebruik van de openbare ruimte. 

Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk 

kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke 

verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR vergunning kan digitaal 

via Loket Amsterdam worden aangevraagd. 

Intrekking 

Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen 

handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, op verzoek van de vergunning-

houder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is. In sommige gevallen moet het be-

sluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, 

als deze bij het besluit betrokken is geweest. 

Overschrijving 

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders dan de aan-

vrager vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal vier weken voor de gewenste overschrijving 

aan het stadsdeel worden gemeld. Hierbij dienen de volgende gegevens worden ingediend: 

naam en adres van de vergunninghouder; 

de omgevingsvergunning(en) waar het verzoek betrekking op heeft; 

naam, adres en telefoonnummervan degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan 

gelden; 

een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 

het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden. 
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Elfpacht 

De omgevingsvergunning is geen toestemming van de Gemeente Amsterdam om als grondeige-

naar het bouwplan uit te voeren. Voor zover nodig kunt u hierover contact opnemen met Bureau 

Erfpacht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Dit kan de volgende volgen-

de situaties betreffen: 

- Als het (ver)bouwplan een bestemmings- of bebouwingswijziging betreft, en de grond 

in erfpacht is uitgegeven; 

Als u naast deze omgevingsvergunning voor het feitelijke gebruik van de grond/het 

terrein (voor evenement of bouwterrein) privaatrechtelijke toestemming nodig heeft. 

Zonder huurovereenkomst kan het terrein niet in gebruik genomen worden. Alle risi-

co's verbonden bij het niet aangaan van deze overeenkomst zijn voor uw rekening. 

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website: www.erfpacht.amsterdam.nlof bellen 

met Amsterdam Antwoord op telefoonnummer 14020). Voor meer specifieke vragen kunt u terecht 

bij Bureau Erfpacht, tel. 020-2544 200 of erfpacht@amsterdam.nl. 

Drank- en Horeca wet 

De omgevingsvergunning betreft niet, de eventueel vereiste Drank- en Horecawet vergunning of 

exploitatievergunning. Voorzover nodig kunt u hiervoor contact opnemen met Vergunningen 

Drank & Horeca van Stadsdeel West. Het aanvraagformulier en meer informatie over de Drank- en 

Horecawetvergunning of exploitatievergunning is te vinden op de website 

www.amsterdam.nl/veelgevraagd.  

Terrasvergunning 

De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde terrasvergunning op basis van artikel 3.17 van 

de Algemene Plaatselijke Verordening 2008. U kunt hiervoor apart een vergunning aanvragen bij 

afdeling Vergunningen Drank & Horeca van Stadsdeel West op telefoonnummer 14020. 

Melding brandveilig gebruik (§ 1.5 van het Bouwbesluit 2012) 

De omgevingsvergunning betreft niet de melding brandveilig gebruik als bedoeld in paragraaf 1.5 

van het Bouwbesluit 2012. Een melding moet minimaal vier weken voor de voorgenomen aanvang 

van het gebruik worden ingediend via de website www.omgevingsloket.nl. Meer informatie over 

dit onderwerp is te vinden op de website www.amsterdam.nl/veelgevraagd.  

Sloopwerkzaamheden (§ 1.7 van het Bouwbesluit 2012) 

De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde sloopmelding als bedoeld in paragraaf 1.7 van 

het Bouwbesluit 2012. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunnin-

gen Bouw van Stadsdeel West op telefoonnummer 14020. Een sloopmelding moet minimaal vier 

weken voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden worden inge-

diend via de website www.omgevingsloket.nl. 

Milieumelding/ milieuvergunning 

De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde milieumelding of milieuvergunning. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, loca-

tie Amsterdam, op telefoonnummer 14020. Een milieumelding of een aanvraag omgevingsver-

gunning milieu kan worden ingediend via de website www.omgevingsloket.nl  
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Schade 

De kosten verbonden aan het herstellen van eventuele schade, door, of als gevolg van de uitvoe-

ring van werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen, waaronder begrepen kabels en/of 

leidingen, bomen, masten, (licht)bestrating, etcetera moeten door de aanvrager worden vergoed. 

Indien de aanliggende gemeentelijke eigendommen voor de start van de bouwwerkzaamheden 

reeds gebreken vertonen, moet vergunninghouder dit schriftelijk melden bij het stadsdeel. 
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Ontvangen 

Onderwerp: 
	

Amsterdam 13 juni 2018 
Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 
Oud West 2018 

Geachte Raad, 

De Stichting Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut hebben kennisgenomen van 
het Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. Allereerst willen wij onze waardering uitspreken 
voor de zorgvuldigheid van het ontworpen bestemmingsplan en het conserverende karakter van het 
plan, waardoor in onze ogen de bestaande stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van 
het stadsdeel redelijk gewaarborgd zijn. 

Naar aanleiding van het Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 brengen wij het volgende 
onder uw aandacht: 

• Naar aanleiding van de recente ophef inzake bouwplannen, waarbij onder bestaande percelen 
niet, zoals gebruikelijk, uitdieping van kruipruimten en/of souterrains plaatsvindt tot één 
volwaardige kelderverdieping, maar uitbreiding tot twee ondergrondse bouwlagen, zien wij 
graag een beperking tot ondergrondse uitbreiding in het bestemmingsplan vastgelegd. 
Thans is in het ontwerpbestemmingsplan de volgende definitie voor een kelder 
opgenomen: "1.48. Kelder: een bijzondere bouwlaag, waarbij de vloer van de 
bovengelegen bouwlaag ten hoogste van 0,5 meter boven het gemiddeld aangrenzende peil 
is gelegen". Er worden geen beperkingen gesteld aan het ondergronds bouwen, behoudens 
dat de ondergrondse bebouwing in een grondwaterbeschermingszone 'geen onevenredig 
negatieve geohydrologische gevolgen heeft' (art. 27.1). Het lijkt ons wenselijk om in het 
bestemmingsplan de ondergrondse bouwlaag te beperken tot maximaal één bouwlaag, met 
een nader in het bestemmingsplan te bepalen maximale bouwhoogte en diepte. 

Secretariaat Cuypersgenootschap, afd. Amsterdam D. Mulder, le  Jacob van Campenstraat 14-3a / 1072 BE 
Amsterdam tel. 06 1452 6991  e-mail  davmulder@gmail.com   
Heemschut, commissie Amsterdam, P.D. Meijer, Westerdoksdijk 615 / 1013 BX Amsterdam 
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• In het verlengde van voorgaande willen wij u ook verzoeken om voor de Vondelstraat de 
dubbelbestemming 'beschermd stadsgezicht' in het bestemmingsplan op te nemen, om 
zodoende ook de daar aanwezige bijzondere en waardevolle aanleg en groenstructuren 
effectief te kunnen beschermen. Thans wordt geen onderscheid gemaakt tussen voor- en 
achtertuinen en is dus ook in de voortuinen een erfafscheiding van 2 meter mogelijk; dit is 
gezien de hoge cultuurhistorische waarden die hier aan de orde zijn hoogst ongewenst. Een 
effectievere bescherming van de bestaande groenstructuren is o.i. wenselijk en dient in het 
bestemmingsplan te worden verankerd. De bestemming  'Thin'  is heel algemeen en zegt 
niet over bestaande profielen. 

• Een aanlegvergunningsstelsel voor wegprofielen staat niet in het bestemmingsplan. Wij zien 
graag dat dit voor de Vondelstraat ook in het bestemmingsplan wordt opgenomen, zodat 
ook daarmee recht wordt gedaan aan de bijzondere stedenbouwkundige waarden van de 
Vondelstraat. 

• Wij wijzen u er op dat de Vondelstraat- en Overtoomstrook door de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (thans: RCE) geselecteerd was als potentieel beschermd stadsgezicht 
(zoals vermeld in de toelichting op het huidige bestemmingsplan). Door tegenwerking 
vanuit het stadsdeel is hiervan niets terechtgekomen. Wel gold al een bijzonder 
welstandsniveau, in richtlijnen vastgelegd in het stadsbeeldplan Vondelparkstrook-
Overtoom (1998). Wij hopen dat door de door ons aangedragen wijzigingen in het 
ontwerpbestemmingsplan de waardevolle architectonische en stedenbouwkundige 
samenhangen ook in de toekomst bewaard zullen blijven. 

Hoogachtend, 
het bestuur van Stichting het Cuypersgenootschap, 
namens deze, 

(D. Mulder, bestyslid) 

namens Erfgoedvereniging Bond Heemschut, 

(P.D. Meijer, secretaris commissie Amsterdam) 

2 
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