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Onderwerp

Beslissing op bezwaar

Geachte heer Klaassen,
Er zijn meerdere bezwaarschriften bij ons ingediend. De bezwaarschriften richten zich tegen het
besluit met kenmerk OLO-4589423 /19-515o/UIT-2o-11555 van 21 december 2020. Met dit besluit
is een omgevingsvergunning verleend voor het project 'Noordkust' op de Nieuwendammerdijk t/o
538.
Een ambtelijke bezwaarschriftencommissie heeft de behandeling van de bezwaarschriften
voorbereid en bracht hierover advies uit.
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord besloot in zijn vergadering van 18 februari 2022:
In te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie behoudens het
onderdeel van het advies dat ziet op het aspect participatie en inspraak.
In het advies van de bezwarencommissie staat het volgende aangegeven:
Er zijn in de reguliere voorbereidingsprocedure geen verplichtingen opgenomen voor inspraak dan wel
een andere vorm van participatie. Wel is in de vergunning een advies voor de vergunninghouder
opgenomen om voorafgaand aan de aanvraag en tijdens de bouw contact op te nemen met
omwonenden en te communiceren over het bouwplan. Dit aspect en het al dan niet betrokken zijn van
de exploitant bij de buurt speelt verder geen rot in het vergunning proces en wordt ook niet
getoetst.
Wij vinden echter dat in dit specifieke geval daar echter wel waarde aan gehecht worden:
om de reden dat het project zijn bestaansrecht ontleent aan het feit dat het primair een
functie voor de directe omgeving zou gaan vervullen. In de Ruimtelijke Onderbouwing (pag.
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31) staat hierover het volgende:
Het project heeft als doel om het gebied een open karakter te geven.
In de basis voor de buurt, maar in mindere mate ook als evenementenlocatie om
breder in de stad zichtbaarheid en bekendheid te geven aan het gebied.
Nu de buurt zich vrij massaal verzet tegen dit project moet daaruit geconcludeerd worden
dat de buurt aan dit project geen behoefte heeft. Aldus moet worden gesteld dat dit
project, bij nader inzien, niet leidt tot een goede ruimtelijke ordening, zodat de vergunning
(gelet op Wabo, 2.12, lid 1, aanhef) geweigerd moet worden.
Wij besluiten dan ook om:
Niet af te wijken van artikel 37, lid 37.1 juncto artikel 3, lid 3.1
•
onder a van de bepalingen van dit bestemmingsplan en het besluit van 21 december 2020
in te trekken en de aangevraagde vergunning alsnog te weigeren;
De bezwaren van degenen die op de lijst van bijlage 1 onder a staan niet ontvankelijk
•
•
•
•
•

te verklaren vanwege termijnoverschrijding;
De bezwaren van degenen die op de lijst van bijlage 1 onder b staan niet ontvankelijk
te verklaren vanwege het ontbreken van een handtekening op het bezwaarschift;
De bezwaren van degenen die op de lijst van bijlage 1 onder c staan niet ontvankelijk
te verklaren vanwege het ontbreken van belanghebbendheid;
De bezwaren van overige omwonenden op de lijst van bijlage 1 onder d ontvankelijk
en deels gegrond te verklaren;
Het verzoek om proceskostenvergoeding van Envir advocaten toe te wijzen voor het
bedrag van 1o68 euro.

U leest in bijgesloten heroverweging de onderbouwing van hetgeen is besloten. Ingeval u de
aangepaste Ruimtelijke Onderbouwing wilt ontvangen kunt u die per mail opvragen bij:
juridischbureau.bezwaren(lannsterdam.nl , onder vermelding van de volgende informatie in de
onderwerpregel: 'omgr noord opvragen RO Noordkust'.
U kunt tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. De termijn hiervoor is zes weken. U
leest meer informatie hierover in het bijgesloten informatieblad.

Hoogachtend,
namens het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Riccardo Osterwald
Directeur Juridisch Bureau gemeente Amsterdam

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.n1

Gemeente Amsterdam

Datum 23 februari 2022
Kenmerk113.21..00l.679.00l.
t/m 155
Pagina 3 van 3

BEROEP INSTELLEN BIJ DE RECHTBANK
Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kunt u beroep indienen bij de rechtbank. Dan moet u
wel een rechtstreeks belang bij de beslissing op een bezwaarschrift hebben. U moet het beroep
binnen zes weken na de verzending van de beslissing op het bezwaar indienen. Dat betekent dat
de rechtbank binnen die zes weken uw beroep heeft ontvangen. Het maakt daarbij niet uit of u zelf
het beroepschrift bij de rechtbank aflevert of met de post verstuurt. U mag zich ook laten bijstaan
door een advocaat of een persoon die u machtigt, maar dat hoeft niet.
Stuur uw beroepschrift naar het volgende adres:
De rechtbank Amsterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam
Digitaal beroep indienen
U kunt ook digitaal beroep indienen bij de rechtbank Amsterdam via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U hebt dan wel een elektronische handtekening nodig
(DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.
Kosten voor beroep
Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht. Dit is een bedrag dat u moet
betalen aan de rechtbank bij de start van de beroeps procedure. De griffier van de rechtbank zal u
wijzen op uw plicht om griffierechten te betalen. Hij geeft ook uitleg over hoe u kunt betalen.
Mogelijke vergoeding kosten beroep
Als de rechtbank uw beroep gegrond verklaart, dan vergoedt het bestuursorgaan de griffierechten
die u betaalde. In andere gevallen staat soms in de uitspraak dat u toch het griffierecht geheel of
gedeeltelijk krijgt vergoed.
Voorlopige voorziening vragen
Een beroepschrift indienen stopt niet het besluit waar u tegen in beroep gaat. Wel kunt u de
voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Ook dat verzoek kunt u digitaal indienen.
Kosten voor voorlopige voorziening
Voor een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Dit griffierecht is net zoveel als het
griffierecht voor het indienen van een beroepschrift. Bij de uitspraak kan de voorzieningenrechter
bepalen dat u het betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk krijgt vergoed.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kijkt u op www.rechtspraak.nl.
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