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Herman Heijermansweg 31
1077 WKAmsterdam

EmaiI

coby.vreugdenhil@xs4ail"nl; storvangijssel@gmail"com

Aan:
- Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam
- Voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid,t.a.v. de heer Capei
- De Directie van de Dienst Zuidas
- De directie van de Dienst ODNZKG, de heer M. Turksema, Ebbenhout 3r-, 1s07 EA
Zaandam
c.c. Directie RAI t.a.v. de heer Van de Sluis

Datum:20 mei2019
Betreft: Aanleg waterterras Strandzuid, Europaplein 22
Aanvraagnummer 4252805 d.d. 4 maart 2019; zaaknummer 8842392
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor zienswijze
c.q. bezwaar en beroep.
Geachte bestuurders en directies,

Dit is een gezamenlijke brief van de verontruste burgers rondom de RAl, vertegenwoordigd
door De Stichting Overleg Rai-buurten 1en de Vereniging lrenebuurt Amsterdam. Wij willen
onze bezwaren alvast kenbaar maken tegen de aanvraag van het Waterterras in de
Havenkom bij Beatrixpark. Wij vinden dat dit plan niet door mag gaan: formeel is het strijdig
met het bestemmingsplan, maar het is vooral een aantasting van de schaarse open ruimte
-

ontworpen als sierhaven - die dient als bescherming tussen de drukke bestemming RAI en de
rustige omgevingvan park en woningen. Wij verzoeken u onze bezwaren mee te laten wegen
in uw beoordeling van dit plan. Graag vernemen wij uw standpunt hierover.
Op 4 maart 2019 is in het systeem van ODNZKG een aanvraag ingediend voor de aanleg van

een waterterras in de havenkom bij het Beatrixpark. Deze aanvraag is kennelijk in een
procedure van toetsing bij de Omgevingsdienst. We hebben nog steeds niet vernomen

wanneer deze aanvraag ter inzage wordt gelegd en welke procedure wordt gevolgd.

Wij hebben de betrokken partijen mondeling laten weten dat wij zwaarwegende bezwaren
hebben tegen deze aanvraag. Wij maken ons nu erg ongerust over de 'radiostilte'. Het lijkt
alsof er toch nog van alles wordt gedaan om deze aanvraag er door te krijgen.
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Doelstelling van de STOR is: "Het streven naar een optimale situatie van leefbaarheid met betrekking
tot mens en milieu in de omgeving von het beurs- en congrescentrum RAt te Amsterdam-Zuid ten
behoeve von bewoners, bedrijven en instellingen, en ol hetgeen tot éen en ander behoort, daarmee
verbqnd houdt of daaroan bevordelijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het waord".
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Op grond van de volgende bezwaren vinden wij dat dit plan verwerpelijk:

L.

De aanvraag waterterras is planologisch strijdig gebruik en voldoet niet aan de

regels van het vigerende Bestemmingsplan RAl. ln het bestemmingsplan RAI zijn grenzen

gesteld aan de bebouwing en activiteiten van de RAl, waaronder ook de horeca-bestemming
aan de havenkom. Het bestemmingsplan beschermt de omgeving tegen steeds verder
uitbreidende activíteiten van de RAl. Deze aanvraag is strijdig met het vigerende
bestemmingsplan RAI - waarvan de inkt nog maar nét droog is. WU vinden dat niet
afgeweken kan en mag worden van het bestemmingsplan.

2.

Er zijn géén zwaarwegende argumenten die

afwijking van het Bestemminsplan
rechtvaardigen: De bestemming'Horeca'voor het gebied aan de Havenkom is in het nieuwe
bestemmingsplan zorgvuldig begrensd, waarbij er sprake is van een groter oppervlak aan
terrassen dan in de oude situatie. Een verdere uitbreiding in de havenkom is niet te
verantwoorden.

3.

Het terras/eiland past niet bij de architectuur van de sierhaven: De Havenkom

is

ontworpen als een open sierhaven, met strakke belijningen aansluitend op de zakelijke stijl
van de RA|-gebouwen. Het is een vrije ruimte, als overgang tussen de bebouwing en het
Beatrixpark. Wij zijn van mening dat dit zo moet blijven. Een rommelige bebouwing met een
loopsteiger en een rond eiland (met een groot parasoldak) past hier niet in.

4.

Het terras verstoort het vrije en open uitzicht, dat in het Bestemmingsplan speciaal
gewaardeerd:
is
Wij hebben ons jarenlang geërgerd aan de onrechtmatige bebouwing van

Strandzuid aan de zuidzijde van de Havenkom. Het nieuwe Bestemmingsplan RAI bepaalt dat
aan de zuidkant van de haven geen bebouwing is toegestaan en dat deze ruimte vrij

toegankelijk dient te blijven. Met name de kwaliteit van het uitzicht over de Havenkom wordt
geprezen. Met het ídee van het waterterras wordt dit weer teniet gedaan. Ook daarom is het
strijdig met het Bestemmingsplan.

5.

Het is een permanente bouwconstructie, niet zomaar een terras: Het waterterras
en de loopsteiger zijn een vaste bouwconstructie op een betonnen fundering in het water.
De bouwconstructie is van een grote oppervlakte en het is permanent en onomkeerbaar. Het

terras worden voorzien van een groot parasoldak met verlichting. Het is dus een obstakel in
het water dat vrije zichtlijnen verstoort.

6.

Dit eiland kan dienen voor 400 personen als café en bar: Met de horeca-lll licentie
(café, bar en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven) waarover Strandzuid beschikt
kan dit gebruik voor de omgeving onaanvaardbare geluidshinder inhouden, zeker voor de
rustzoekers in de kruidentuin en het peuterspeelbadje en speelweide in het veel bezochte
buurtpark (Beatrixpark). l.i.g. is toegezegd dat er geen muziek gedraaid zal/magworden.
Muziek draagt (zie het eerdere mediationtraject) ver over het water naar omwonenden van
het park en aan de Boerenwetering.
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Dit eiland betekent voor Strandzuid een uitbreiding van de exploitatie, waarmee in
het BP geen rekening is gehouden: De gevolgen op het gebied van verkeer van dit
waterterras zijn voor de buurt:
1. toename van verkeer en bevoorradingsverkeer in de al overbelaste Wielingenstraat
2. toename overlast door groter aantal sloepen en boten (met luide muziek en geschreeuw)
door het stuk ontoegankelijke Boerenwetering tussen roeiclub en havenkom.
7

Tot slot, een oproep aan het gemeentebestuur: "Bescherm open ruimten tegen
oprukkende horeca!" Het gemeentebestuur dient ervoor te zorgen dat de schaarse open
ruirnten in de stad, zoals in dit geval de sierhaven tussen RA|-gebouwen en Beatrixpark, niet
door terrassen en evenementen van horeca-ondernemingen in beslag genomen worden. De

ruimte beleving is voor bewoners van de stad van groot belang.
Hoogachtend, mede namens het.

urvan deVIA,

H. |. van Gij
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