
De gemeenteraad van Amsterdam 

Amstel 1  

1011 PN Amsterdam  

 

 

 

Geachte Leden van de gemeenteraad van Amsterdam,    Amsterdam, 29/1/2018 

 

Met dit raadsadres richten wij ons tot u met ons verzoek bij de behandeling van het bestemmingsplan 

Beethoven tweede fase – in de commissie R&O (7/2/2108) en in de raad (14/2/2018) - te overwegen om 

kavel 2 in dat plan niet of veel minder te bebouwen. Ondergetekenden vertegenwoordigen een grote groep 

gebruikers, omwonenden, scholieren, vrienden en andere genieters van het prachtige Beatrixpark. Vanuit 

het belang van het park voor de Zuidas en de wijde omgeving daarvan hebben wij twee zwaarwegende 

argumenten voor ons verzoek om geen bebouwing op kavel 2 te realiseren. 

Het College van B&W breekt in het vastgestelde bestemmingsplan met een groot aantal eerdere afspraken 

en regels van goed bestuur. Het College erkent bijvoorbeeld dat uit het Uitvoeringsbesluit 2007 vele toen 

gemaakte afspraken door veranderde omstandigheden nu niet meer gelden, maar het houdt wel willekeurig 

vast aan sommige deelafspraken, die het daarnaast bovendien een nieuwe invulling geeft. De in UB 2007 

beloofde 12.000 m2 culturele functies (museum) kunnen toch niet zomaar omgezet worden in woningbouw?  

Onze onderbouwde bezwaren tegen overtreding van geest en letter van afspraken, visies, normen en wetten 

vindt u in door ons ingediende zienswijzen, die ter inzage liggen bij de raadsgriffie. Helaas hebben de nota’s 

van beantwoording en wijzigingen onze bezwaren niet weggenomen. Alle ondergetekenden behouden zich 

overigens  hun eigen positie en alle rechten voor.    

Waarom wil het College bouwen in en ten koste van het Beatrixpark? We begrijpen de grote ambities voor 

de bouw van woningen. Maar in het Beatrixpark geen of minder woningen bouwen doet meer recht aan de 

unieke ligging van het Beatrixpark als groene long van Zuidas. Die is hard nodig! Immers “Het Beatrixpark is 

een oase van rust en groen in de dynamische Zuidas” zoals de gemeente zelf schrijft. 

Voor de ontwikkeling van de Zuidas tot een “internationale toplocatie en een hoogwaardig stedelijk gebied” 

is “voldoende en kwalitatief hoogwaardig groen en water een belangrijke voorwaarde”. Uit de stukken blijkt 

dat Amsterdam voldoende grondcapaciteit bezit om een vermindering te compenseren. Bovendien kan zo 

beter invulling gegeven worden aan de afgesproken geleidelijke overgang van het centrum van Zuidas naar 

de flanken.  Omdat wij willen dat het goed blijft gaan met Zuidas dient zoveel mogelijk Beatrixpark groen 

park te blijven.  

Kavel 2 groen park laten is goed voor flora en fauna, waterberging, luchtkwaliteit, zichtlijnen, veiligheid, 

verkeer, parkeren en nog veel meer aspecten. Dat is belangrijk voor de toekomst van Amsterdam, past bij de 

nu geldende omstandigheden en is een handelswijze die men van een zorgvuldig stadsbestuur verwacht.    

Wij nodigen u graag uit voor een schouw van het betreffende gebied op vrijdag 2 of zaterdag 3 februari, 

beide keren vanaf 12 uur, zodat uw besluitvorming kan stoelen op een concreet inzicht in de situatie ter 

plekke. We verzamelen in Hotel Citizen M op de hoek van de Prinses Irenestraat en de Beethovenstraat. 

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 


