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Geachteheer,mevrouw,
Tegende aanvraag
om vrijstelling
ex artikel19,lid2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening
vande geldende
bestemmingsplannen
metvoetgangersfunctie,
voorhet oprichtenvan een kabel-en leidingenbrug
op een
(A10), heeftu zienswijzen
ingediend.
terreingelegenaan de AntonioVivaldistraat
en Beatrixpark
Hierbijontvangtu een kopievan ons besluitop dezeaanvraag.

Namensburgemeester
en wethouders
van Amsterdam,
de directeur
van de DienstMilieuen Bouwtoezicht.
voordeze,
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R. ZonnevBQ-.
HoofdVeiffiningen & Vastgoed
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Een belanghebbende
bij dit besluit,die tevenseen zienswijzenaarvorenheeftgebracht,kan op grondvan
binnenzes wekenna de vezendingvan het besluiteen
artikel8:1, lid 1, van de Algemenewet bestuursrecht
gemotiveerd
Sector Bestuursrecht,
Postbus75850,
te Amsterdam,
beroepschrift
indienenbij de Rechtbank
schortde werkingvan dit besluitnietop. Indien
1070AW Amsterdam.
Het indienenvan een beroepschrift
voorziening
wordengeeen voorlopige
onveruuijlde
spoeddit vereistkan hangendede beroepsprocedure
voornoemd.
van de Rechtbank
te Amsterdam,
vraagdaan de Voozieningenrechter
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lOOOBCAMSTERDAM
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onderwerp
adres
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datum
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beschikking
Antonio Vivaldistraat,Beatrixpark(A10)
C. Ho-A-Tham
020-5513412

2 7 APR,
2009
GeachteheerSibel,
Op 19juni 2008hebbenwlj uw aanvraagom vrfistelling
voorhet oprichtenvan een kabel-en leidingenbrug
metvoetgangersfunctie,
op een terreingelegenaan de AntonioVivaldistraat
(A10)ontvangen.
en Beatrixpark
Ovenvegende:
dat het projectgedeeltelijk
is gelegenin het bestemmingsplan
"Noord/Zuidlijn"
op grondenbestemdvoor
"bovengronds
railtrac6en openbareruimte(Vr1+vo)";
dat het projectin strijdis met artikel3, lid 2 van de bestemmingsplanvoorschriften;
dat het projectgedeeltelijk
is gelegenin het bestemmingsplan
"Zuidelijke
Ringspoorbaan"
op gronden
bestemdvoor"Railvervoer
(Vrl)";
dat het projectin strijdis met artikel3,lid 2 van de bestemmingsplanvborschriften;
dat het projectgedeeltelijk
is gelegenin het bestemmingsplan
"RAl e.o."op grondenbestemdvoor
"Openbareruimtebehorendebijtentoonstellings(E[bx])";
en congresruimte
dat het projectin strijdis met artikel4,lid 2 van de bestemmingsplanvoorschriften;
dat het projectgedeeltelijk
is gelegenin het bestemmingsplan
"RAle.o."op grondenbestemdvoor
"Openbaar
groen(G)";
dat het projectin strijdis met artikel5, lid 2 van de bestemmingsplanvoorschriften;
dat het projectgedeeltelijk
is gelegenin het bestemmingsplan
"Buitenveldert"
op grondenbestemdvoor
"Openbaar
groen" en "Rijwegen";
dat het projectin strijdis met artikel42van de bestemmingsplanvoorschriften;
dat ingevolgede notitie"Nieuwartikel19WRO-beleid"
van het Collegevan Gedeputeerde
Statenmedewerkingaan het projectmogelijkis middelshetverlenenvan vrijstelling
van het bestemmingsplan
krachtensartikel19,lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke
geen
"verklaring
geen
Ordeningen dat
van
bezwaar"
doorGS hoeftte wordenafgegeven;
dat het bouwplanis voorzienvan een goederuimtelijke
onderbouwing,
welkede basisvormtvoorhet
verlenenvan de gevraagdevrijstelling;
dat aanvragernauwoverlegheeftmet de weg-en railbeheerders
in hetkadervan de beoogdeuitvoering
van het bouwplan;
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hetontwerpbesluit
vanhetbestemmingsplan
devrijstelling
vanhetbesluitomtrent
dattervoorbereiding
endatbinnendezetermijnzienswijzen
naarvoren
zeswekenter inzageheeftgelegen
vandevrijstelling
door:
zijngebracht
p/aSecretariaat,
WillemPijperstraat
35,
Vrienden
vanhetBeatrixpark,
- Vereniging
1077XLAmsterdam;
en alsvolgtkortzUnsamente vatten:
datde zienswijzen
tUdigzijningediend
vanhet
aande tunnelmond
de werkzaamheden
aangezien
A. Er is gekozenvooreenbrugconstructie
gaat
het
worden.
of
dok
ooit
aangelegd
zoudenworden;het is echteronzeker
dokandersbelemmerd
2008vanministerCrameraande 2"
venruijst
in ditverbandnaareenbriefd.d.19 december
Reclamant
moetzijnoverde aanlegvanhetdok,voordat
Kamer.Reclamant
is vanmeningdat er eerstzekerheid
gebracht
wordt.
vrijstelling
in procedure
de onderhavige
kanadviseren.
ontwerpvande brug,zodatde welstandscommissie
B. Gevraagd
wordtom eendefinitief
vanvierbestemmingsplannen,
zodathet
betrefteenvrijstelling
vrijstellingsverzoek
C. Hetonderhavige
menzichmoetrichten.
is totwelkeinstantie
nietduidelijk
te betrekken
bijde uitvoering.
en reclamant
D. Verzocht
wordtom ca.300 m2 groente compenseren
en vervande gemeente
Amsterdam
Ordening
heeftoverlegdmetde DienstRuimtelijke
E. Reclamant
zetten.
het
bouwverkeer,
op
schrift
te
diegemaaktzijnoverde routesvan
zoektom de afspraken
vande kabels-en leidoortrekken
blijvenbij hetondergronds
wil graagnauwbetrokken
F. Reclamant
Hettrac6daarvanen de wijze
in hetparktotde Prinseslrenestraat.
dingenvanafde aanlandingsplaats
vrijstellingsverzoek
bij hetonderhavige
wordt,dientreedsbijde bouwaanvraag
waaropdit uitgevoerd
vastte staan.
in
en fietsers,en er dieneninformatieborden
te blijvenvoorvoetgangers
G. Hetparkdienttoegankelijk
hetparkte komen.
alsvolgtluidt:
-- datonzereactieop de zienswijzen
AdA
Daartoe
dient
te gaanuitvoeren.
hetdok-model
is onverkort
vanhetgemeentebestuur
Dedoelstelling
plaats
vinden.
Op
en
besluitvorming
te
verlenen
te
medewerking
de benodigde
echterde rijksoverheid
zoalsterechtdoorreclamant
opgenognietafgerond,
daarover
ditmoment
zijnde onderhandelingen
(en
bouwnog
in
te
dienen
aanvraag
om
een
de
vrijstelling
om
verzoek
merktwordt.Hetonderhavige
vanhetdok
zalvinden,allevoorbereidingen
gaatervanuitdathetdokw6ldoorgang
vergunning)
is overhetdok,
duidelijkheid
totdater definitief
aanhouden
Besluitvorming
doorgezet.
wordenvooralsnog
geendoorproject.
toch
het
dok-model
uiteindelijk
Mocht
vanhet
vertraging
zouleidentot ongewenste
in hetnuvoorliggende
of dit leidttotwijzigingen
gangvinden,danzalde initiatiefnemer
zichberaden
trac6.
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De voorgenomen
worden,indiendaareen onderwerkzaamheden
aan het dok kunnennietuitgevoerd
grondskabels,-en leidingenhoofdtrac6
langsloopt.
Na realisatievan het dok is hetvoornemenom ook de onderhavige
kabels-en leidingenondergronds
(op het tunneldak)te gaan brengen(zieook VisieZuidasd.d. oktober20Q7),ditzal echtervolgensde
huidigeplanningenpas overca. 15jaar uitgevoerd
kunnengaanworden;dit is een te langtijdsbestek
om te kunnenvolstaanmet een tijdelijkevrijstelling.
AdB
Wat betreftde welstandaspecten
geldt dat de bouwvergunning
eerstzalworden afgegevennadathet
planop welstandis beoordeeld.
plakomennietaan de orde in de onderhavige
De welstandsaspecten
nologischevrijstellingsprocedure.
Ad C
Reclamantheeftzichtot de juisteinstantiegewend,Tot welkeinstantieof welk orgaanmen zich moet
richten,wordt vermeldin de betreffendekennisgeving.
AdD
houden De Technische
Bijde aanlegbh1ft
het groenonderde beoogdebrugeen groenbestemming
overhet
Adviescommissie
Hoofdgroenstructuur
heeftbij adviesvan 17 juli 2008 positiefgeoordeeld
pl a n .
Tevensworden middelsde onderhaviEen voetpadis een fr-rnctie
die past binneneen parkbestemming.
gerealiseerd,
ge brugeen entr6ein dit deelvan het parken een uitkijkpunt
hetgeende toegankelijkheid
en ten goede komt en een recreatievemeenrrraarde
heeft.
van
De voozitster van de Verenigingis tot op hedennauw betrokkengeweestbij de planvoorbereiding
wordtuiDe Vereniging
de nu aan de ordezijndekabels-en leidingenbrug
met voetgangersfunctie.
teraardook betrokkenbij de uitvoeringvan het plan.
AdE
zalwordenopgesteldin overleg
Het BLVC(Bereikbaarheid,
veiligheid,
leefbaarheid,
communicatieplan)
vastgelegd.
met de gemeenteen de aannemer;
wensenen afsprakenwordenhierinschriftelijk
AdF
reclamantwordtook hiernauw
Dit onderuuerp
wordtbij de verdereinvullingvan het tracemeegenomen,
procedure,
aangeziende aanlegvan
in
deze
bij betrokken.Het vervolgtrac6is echternietaan de orde
zijnin de zin van artikel3lid 3 sub a
activiteiten
ondergrondse
kabelsen leidingenbouwvergunningvrije
en licht-bouwvergunningplichtige
onderten vierdeen ten vijfdevan het Besluitbouwvergunningvrije
bouwwerken(Bblb).
AdG
Het park blijfttoegankelijkvoor voetgangersen fietsers,in het BLVC planzal aandachtwordenbesteed
aan het bebordingsplan
en de informatievooziening.
-- dat de gevraagdevrijstellingnoodzakelijkis voor de verdererealisatievan het projectZuidas;
geengrondenzienom de gevraagdevrijstelling
niette verlenen,
-- dat wij geletop hetvorenstaande
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besluitenwij:
krachtensartikel19, lid 2, vande Wet op de Ruimtelijke
te verlenenvan de
Ordening,vrijstelling
b e s te m m in g e n - "bovengronds
railtrac6en openbareruimte"van het bestemmingsplan
"Noord/Zuidlijn";
(Vr1)"van het bestemmingsplan
- "Railvervoer
"Zuidelijke
Ringspoorbaan";
- "openbareruimtebehorendebij tentoonstellings,(E[bx])"van het bestemmingsplan
en congresruimte
" R Ale .o.";
- "openbaargroen"en "rijwegen"
"Buitenveldert":
van het bestemmingsplan
overeenkomstig
de bij dit besluitbehorendeen zodaniggewaarmerkte
bescheiden,
namelijk66n tekegemerkt2 en een ruimtelijke
gemerkt3.
ning,gemerkt1, een ordnermetdocumenten
onderbouwing,

Hoogachtend,
Burgemeester
en Wethouders
van Amsterdam,
namensdezen,
de directeurvan,
de
en
)enSflVilieu
voor deze"- i ,i
/.,/-.,/

' ,"r',i{',',}

, _ / /L { -'-/

Een belanghebbende
bij dit besluit,die tevenseen zienswijzenaarvorenheeftgebracht,kan op grondvan
van het besluiteen
artikelB:1,lid 1, vande Algemene
wet bestuursrecht
binnenzes wekenna de verzending
gemotiveerd
beroepschrift
indienenbij de Rechtbank
Postbus75850,
te Amsterdam,SectorBestuursrecht,
1070AW Amsterdam.
schortde werkingvan dit besluitnietop. Indien
Het indienenvan een beroepschrift
onverwijlde
spoeddit vereistkan hangendede beroepsprocedure
een voorlopige
voorziening
wordengevraagdaan de Voorzieningenrechter
voornoemd.
te Amsterdam,
van de Rechtbank
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UIryOERINGSVOORSCHRIFTEN
U kuntdaarDe vrijstelling
houdtnietin de krachtensartikel40 van de Woningwetvereistebouwvergunning.
(televan de DienstMilieuen Bouwtoezicht
overcontactopnemenmetde SectorBouw-en Woningtoezicht
foon 020-5513474).
Amsterdamals grondeigenaresse
om het bouwvan de Gemeente
De vrijstelling
houdtnietin toestemming
(Post
planuit te voeren.U kuntdaarvoorcontactopnemenmet BureauErfpachtvia de Erfpachtinformatielijn
websitewww.erfpacht.amsterdam.nl
telefoon020-5526209,
bus 1104,1000BC Amsterdam,
).
vereistegebruiksDe vrijstelling
houdtnietin de eventueelkrachtensartikel6.1.1van de Bouwverordening
buitendienstinspecteur.
vergunning.
U kuntdaarovercontactopnemenmet bovengenoemde

