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College van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering,  
afdeling Juridische Zaken,  
Postbus 202,  
1000 AE Amsterdam.  
 
 

Amsterdam, 20 augustus 2019 
 
 
Betreft:  
zaaknummer 8841193, de aanvraag OLO-4252271  
en documentnummer 13957522 d.d. 10 juli 2019 
 
 
Geacht college, geachte mevrouw/meneer, 
 
Bij deze maken wij bezwaar tegen het verlenen van de vergunning voor het Pop-upterras bij StrandZuid, 
grenzend aan de RAI enerzijds en aan het water van de Boerenwetering cq. het Beatrixpark anderzijds.  
 
Al eerder maakten wij bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor het bouwen van een  
waterterras bij StrandZuid, pal naast de locatie waar dit Pop-up terras nu zou gaan komen. (kopie: zie bijlage ). 
De bezwaren die wij hebben geuit tegen het verlenen van een vergunning voor het bouwen  
van het waterterras zijn wat ons betreft één op één overdraagbaar op deze nieuwe aanvraag.  
Immers, door de geplande uitbreiding zal de (geluids-)overlast alleen maar toenemen.  
Gelieve die argumenten dan ook op deze vergunning van toepassing te beschouwen.  
 
Wij maken ook bezwaar tegen het onduidelijke door elkaar lopen van deze twee zaken/vergunningen,  
waarvan er een is vergund en de ander niet, zoals blijkt uit het geluidsadvies dat als bijlage  
bij de stukken voor de vergunningsaanvraag is gevoegd: 
Citaat uit de vergunnings-informatie: “ De te verwachten geluidsniveaus in het Beatrixpark zijn weliswaar  
niet in de tabel opgenomen maar zijn wel gekwantificeerd in de tekst van hoofdstuk 5 na de tabel  
(zo ook in de aanvraag voor het waterterras). De cumulatie ervan met het waterterras is niet nader  
beschouwd omdat hier geen toetsingskader voor beschikbaar is. Het nader kwantificeren en beoordelen  
van geluid op een niet geluidgevoelige locatie biedt daarom vanuit een goede ruimtelijke ordening 
geen meerwaarde.” (Van DB Advies) 
Wij vragen ons overigens af wie bepaald heeft dat het Beatrixpark een “niet geluidgevoelige locatie”  
zou zijn.  
 
Wij wijzen u op het misleidende gebruik van de term Pop-up, dat suggereert dat 
dit tijdelijk van aard zou zijn; in de vergunningsaanvraag staat dat dit NIET tijdelijk 
is bedoeld, maar voor een deel van het jaar…maar dan wel elk jaar, in de zomer, 
als het park veel gebruikt wordt.  
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Voor verdere argumentatie willen we u graag tevens verwijzen naar de bezwaarschriften  
die t.a.v. deze vergunning voor een Popup-terras zijn ingezonden door directe omwonenden,  
zoals de heer K. den Blanken, mevrouw I. Mante , de StOR (Stichting Overleg Raibuurten).  
Als vereniging hebben wij een andere status dan deze inzenders van een bezwaar;  
wij zijn het echter met hun mening en argumenten alleszins eens, en steunen en onderschrijven  
hun zienswijzen en argumenten.  
Uitvoerige herhaling daarvan in ons schrijven achten wij derhalve niet nodig; zij spreken voor zich.  
   
 
 
Tot toelichting uiteraard immer bereid, met vriendelijke groet,  
 
namens de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark,  
het Bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- bijlage - : brief aan omgevingsdienst dd 13-5-2019 


