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Wij richten ons tot u met ons vermoeden dat uw raad – of althans de raadscommissie Ruimtelijk Ordening –
door het College niet juist is ingelicht over het bestemmingsplan Beethoven, tweede fase. Woensdag 7
februari werd dat bestemmingsplan Beethoven, tweede fase besproken in de commissie vergadering RO.
Nadat daar een groot aantal insprekers hun zorg en onvrede over gang van zaken en uitkomst had toegelicht,
bleken in discussie de meningen in de raad verdeeld. In die discussie was de herhaalde uitspraak van de
wethouder dat de gemeente zich aan de afspraken van het Uitvoeringsbesluit 2007 hield van groot belang
voor de meningsvorming. Maar klopt die bewering wel?
We begrijpen dat u de meer dan 2500 pagina’s stukken bij dit bestemmingsplan niet kunt lezen, laat staan de
bijbehorende stukken uit 2007 en daartussen, maar wij doen dat wel en zetten de feiten op een rij:

WONINGBOUW
MUSEUM
CONVICT
OVERGANG PARK-ZUIDAS
PARKEERPLAATSEN
CONTEXT

UITVOERINGSBESLUIT 2007
30.000 m2 BVO
ja, noodzakelijke trekker
slopen > park
geleidelijk
690
Zuidasdok: lang, spoor en weg in dok
Beatrixpark: vergroting naar zuiden

BESTEMMINGSPLAN BEETHOVEN 2
42.000 m2 BVO
nee, helaas
bewaren > monument
abrupt
850 tot maximaal 1165
kort, alleen weg in dok
gelijk oppervlak, maar ingeklemd

Het College erkent dat uit het Uitvoeringsbesluit 2007 vele toen gemaakte afspraken niet uitgevoerd worden
en nu niet meer gelden, maar het houdt wel willekeurig vast aan sommige deelafspraken, zoals bebouwing
met woningen, waarbij ze de afspraak met 12.000 m2 overschrijdt. Het College houdt zich niet aan het UB 2007.
Beter dan selectief te winkelen in oude plannen kan nu een nieuw plan gemaakt worden of kavel 2 groen blijven.
Bij het groen laten van kavel 2 kan op kavel 6/7 de in het Uitvoeringsbesluit 2007 afgesproken 30.000 m2
woningen gerealiseerd worden. Dan kunnen grote bomen die elders op de zuidas moeten wijken op kavel 2
herplant worden, goed voor lucht, plant en dier, waterberging en zicht. Van algemeen belang. Flexibel.
Bewaar de groene long van de zuidas. Laat kavel 2 in het bestemmingsplan Beethoven 2 groen.
Met vriendelijke groet
Bewonersplatform Zuidas / Fietsersbond / St. Nicolaaslyceum / Stichting Overleg RAI buurten / Vereniging
Beethovenstraat-Parnassusweg / Vereniging Vrienden van het Beatrixpark / VvE Beatrixflat / VvE Princesse
/ vele individuele indieners van zienswijzen en bezorgde burgers

Contactpersoon: Dr. F.M.M. (Cisca) Griffioen via cisca.griffioen@gmail.com

