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Zienswijze: realiseren van een waterterras bij horeca-inrichting van StrandZuid.
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Geachte dames/heren,

Als belanghebbende, bewoner van de lrenebuurt - omgeving Beethovenstraat, l id van
het RAl-Beraad en l id van de VIA (Vereniging lrenebuurt Amsterdam), l id van het
agenda-overleg Bewonersplatform Zuidas (BPZ) - Zuidas, doe ik u hieronder m'rjn
ziensw'tjze toekomen met betrekkÍng tot de bekendmaking 'Amsterdam - Wabo,
uitgebreide procedure, ontwerpbeschíkking, Zuid B.V, Europaplein 22, Amsterdam,
realiseren van een waterterras'.

De voorgenomen vergunning voor het waterterras is naar m'rjn mening onvoldoende
onderbouwd, nog afgezien van de haast die nu gemaakt wordt. Andere zaken worden
uitgesteld in de huidige pandemiet'rjd en waarom deze dan niet? Het is te verwachten
dat horeca, evenementen, beurzen en congressen er anders uit gaan zien in het post-
pandemie ti jdperk.

Graag benadruk ik mijn steun voor de zienswijzen die ter zake zijn ingestuurd door de
Stichting Overleg Ml-buurten (StOR), mevrouw M. Ottens en vele anderen. Voor
details van proces, procedures en achtergronden van mijn hierna te behandelen
bezwaren inzake de voorgenomen vergunning verwijs ik naar deze zienswijzen.

Achtereenvolgens behandel ik het gebrek aan visie met betrekking tot de RAI en z'l jn
omgeving; de str't jdigheid met vigerend beleid, regelgeving en vergunningen ter zake;
de ervaren overlast door cumulatie van lawaai producerende activiteiten en
bij komende bezoekersstromen.

Gebrek aan visie

Wat wil het stadsdeel en de centrale stad met dit hele gebied? In het RAI-Beraad en
ti jdens inspraaksessies heb ik dikwij ls het gebrek aan een samenhangende visie voor
de Rai in relatie tot de omliggende wijken aan de kaak gesteld, of het nu ging om
horeca, evenementen, (fiets)verkeersstromen of overlast door lawaai.



Dit gebrek aan visie en samenhang ervan met gemeenteli jk beleid en de diverse
deelvergunningen en procedures leidt tot postzegelaanvragen en dito goedkeuringen,
die niet tegen een groter geheel aan visie, beleid en plannen kunnen worden afgezet.

De relatie van de openbare ruimte (c.q. de Havenkom van de Boerenwetering tussen
Beatrixpark en RAI) heeft een cultuurhistorische waarde en verschaft de gewenste en
bedoelde rustige overgang van Ml-terrein naar Beatrixpark en verdient als zodanig
een monumentenstatus.

De inname van die openbare ruimte en oprukkende horeca en commercie (rondje
Havenkom is ondertussen zo goed als onmogeli jk) en gebrek aan toezicht en
handhaving is de omliggende buurten een doorn in het oog. Enorme overlast is het
gevolg. Wie vraagt er nu echt om al die levendigheid, horeca en voorzieningen? Hoe
veel meer van het zelfde hebben we nog nodig? Waar blUft de rust voor de wandelaar
in het park?

Wat hebben we aan vrome voornemens van de gemeente over milieu, groen,
terrassenbeleid, duurzame ontwikkelingsdoelen en ga zo maar door? Ik constateer een
gebrek aan respect voor de burgers/omwonenden en gebruikers van het Beatrixpark
(en beschermde status) met de voorgenomen vergunning van nog meer horeca in
openbare ruimte.

Stri idigheid met vigerend beleid, regelgevinq en vergunningen

Passen al die postzegelvergunningen wel binnen vigerend beleid, regelgeving en
vergunningen? Ik denk van niet .

Omdat er een wirwar van vergunningen bestaat op het RAl-terrein in relatie tot de
omgeving, de buurten en de voorzieningen en horeca die daar al aanwezig zijn, wreekt
zich hier het toepassen van de nodige finesse enerzijds en het benodigde overzicht
anderzijds met betrekking tot deze en andere vergunningen binnen de niet bestaande
visie en het wel bestaand beleid. Naar mijn mening is toetsing gebrekkig, zo niet
volstrekt onvoldoende. Het ti jdig en betekenisvol betrekken van de bewoners uit de
omliggende wijken laat zeer te wensen over. De ombudsman heeft inderti jd fors
commentaar geleverd op de parapluvergunning voor de RAI over dit soort zaken. Het
RAI-Beraad functioneert volstrekt onvoldoende en loopt achter de feiten aan, ondanks
verwoede pogingen van onder meer de agendacommissie om het naar behoren te laten
functioneren. Het is inmiddels twee maanden oorverdovend sti l rondom het Beraad.

De voorgenomen vergunningverlening voor het watefterras staat (dus) op gespannen
voet met de aanbevelingen van dest'rjds. Het Bestemmingsplan uit 2015 en
bijbehorend Herstelbesluit ziet er ook niet voor niets uit zoals we dat nu kennen. De
evenementen zijn daarin beperkt, na beroep en bezwaar volgend op mijn zienswijze
namens de buurtvereniging, thans VIA. StrandZuid zou naar mijn mening niet eens een
vergunning mogen hebben voor de huidige vorm, laat staan weer een aanvullende



vergunning kri jgen. De genoemde vergunning is bovendien tUdeli jk. Zie ook het
overzicht hierover in de ziensw'rjze van de SIOR, waar ik hierboven al aan refereerde.

Overlast door cumulatie

Overlast door de cumulatie van lawaai producerende activiteiten en bezoekersstromen
zijn een doorn in het oog van vele buurtbewoners en parkgebruikers .

De overlast op verschillende vlakken wordt onvoldoende beperkt. Toezicht en
handhaving ontbreekt nagenoeg. Het geheel is een enorme aanslag op het
uithoudingsvermogen van de bewoners in de omliggende buurten van de RAI en
StrandZuid. Zie ook de krit iek in de bovengenoemde zienswijzen op de onderzoeken
(bijvoorbeeld over geluid) ter onderbouwing van de aanvraag voor het realiseren van
een blijvend waterterras bij een horeca etablissement met tUdelUke vergunning.

Hoewel de kadastrale grenzen duideli jk zijn wordt de oosteli jke kade van de havenkom
al in beslag genomen middels vlonders, hangen bomen vol verlichting, gaan de
toegangspoorten dicht en op slot. Er is dus (meestal) geen vri je toegang voor een
rondje Havenkom. Verhindering van normaal gebruik van de openbare ruimte is ook
overlast. Immers, de Locatie StrandZuid wordt qua omvang nog groter; de
onderbouwing voor de noodzaak van een uitbreiding is niet bepaald overtuigend, Er
dreigt naar mijn mening eerder overcapaciteit dan een balans tussen vertier voor
sommigen en rust voor omliggende wijken en wandelaars/bezoekers van het park.
Verloedering bU niet gebruik l igt op de loer. Afsluit ing van paden en kades helpt daarbij
niet. De Gemeente dient de kades en paden ten behoeve van een rondje Havenkom
open en in alle gevallen toegankeli jk te houden. Het is tenslotte Openbare Ruimte!

Elke keer weer hebben we als omliggende buurten en park last van lawaai door
verleende vergunningen voor bijeenkomsten met versterkt geluid. Ook de boten in de
havenkom van de Boerenwetering doen dapper mee in het veroorzaken van overlast.
Dat we niet allemaal pal naast de locatie zitten betekent natuurli jk niet dat we geen
overlast ervaren. De paar honderd meter grens die wordt gehanteerd door de
vergunningverlener vind ik nogal arbitrair.

Ten slotte

Regels toepassen via postzegelvergunningen zonder toetsing aan een samenhangende
visie voor het gehele terrein en omliggende buurten voor wat betreft voorzieningen,
evenementen, beurzen, congressen en horeca zoals Strand Zuid, gevoegd bij soms
foutieve en in ieder geval onvoldoende onderbouwing en toetsing aan vigerende
regelgeving, werkt in de hand dat er een groot en breed gedragen ongenoegen bestaat
in de buurten. De onbalans is groot.

De redeneringen van aanvrager en vergunningverlener praten recht wat krom is. Ik
reken op gezond verstand en good governance van alle betrokken partfien. Dat kan



naar m'rjn mening alleen maar leiden tot het weigeren van de aangevraagde
vergunning voor het watefterras van StrandZuid.

Ik pleit dan ook voor het opschorten van de procedure totdat duideli jk is wat de post-
pandemie werkel'r jkheid zal zijn en er een visie is gemaakt voor het gehele terrein.
Gebruik bij het ontwikkelen van visie en plan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties als gids voor het aanpakken van complexe situaties. Het zou het
Amsterdamse College sieren als ze dit zouden bewerkstell igen.
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