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Geachtedames/heren,
Als belanghebbende,
bewonervan de lrenebuurt- omgevingBeethovenstraat,
lid van
(Vereniging
het RAl-Beraaden lid van de VIA
lrenebuurtAmsterdam),lid van het
agenda-overleg
Bewonersplatform
Zuidas(BPZ)- Zuidas,doe ik u hieronderm'rjn
ziensw'tjze
toekomenmet betrekkÍngtot de bekendmaking'Amsterdam- Wabo,
uitgebreide procedure, ontwerpbeschíkking,Zuid B.V, Europaplein22, Amsterdam,
realiseren van een waterterras'.
De voorgenomenvergunningvoor het waterterrasis naar m'rjnmeningonvoldoende
onderbouwd,nog afgezienvan de haastdie nu gemaaktwordt.Anderezakenworden
uitgesteldin de huidigepandemiet'rjd
en waaromdezedan niet?Het is te verwachten
dat horeca,evenementen,
beurzenen congressen
er andersuit gaanzien in het postpandemietijdperk.
Graagbenadrukik mijn steun voor de zienswijzendie ter zake zijn ingestuurddoor de
StichtingOverlegMl-buurten (StOR),mevrouwM. Ottensen vele anderen.Voor
detailsvan proces,proceduresen achtergronden
van mijn hiernate behandelen
bezwareninzakede voorgenomenvergunningverwijsik naardezezienswijzen.
Achtereenvolgens
behandelik het gebrekaan visiemet betrekkingtot de RAI en z'ljn
omgeving;de str'tjdigheid
met vigerendbeleid,regelgeving
en vergunningen
ter zake;
de ervarenoverlastdoor cumulatievan lawaaiproducerende
activiteitenen
bijkomendebezoekersstromen.

Gebrekaan visie
Wat wil het stadsdeelen de centralestad met dit helegebied?In het RAI-Beraad
en
tijdensinspraaksessies
heb ik dikwijlshet gebrekaan een samenhangende
visievoor
de Rai in relatietot de omliggendewijkenaan de kaakgesteld,of het nu ging om
horeca,evenementen,(fiets)verkeersstromen
of overlastdoor lawaai.

Dit gebrekaan visieen samenhangervan met gemeentelijkbeleiden de diverse
en dito goedkeuringen,
en proceduresleidttot postzegelaanvragen
deelvergunningen
plannen
groter
geheel
kunnenwordenafgezet.
aan visie,beleiden
die niet tegen een
tussen
De relatievan de openbareruimte (c.q. de Havenkomvan de Boerenwetering
gewenste
waarde
verschaft
de
RAI)
heeft
cultuurhistorische
en
en
Beatrixparken
een
bedoelderustigeovergangvan Ml-terrein naar Beatrixparken verdientals zodanig
een monumentenstatus.
De innamevan die openbareruimteen oprukkendehorecaen commercie(rondje
zo goedals onmogelijk)en gebrekaan toezichten
Havenkomis ondertussen
handhavingis de omliggendebuurteneen doornin het oog. Enormeoverlastis het
gevolg.Wie vraagter nu echt om al die levendigheid,
horecaen voorzieningen?
Hoe
veel meer van het zelfdehebbenwe nog nodig?Waar blUftde rust voor de wandelaar
in het park?
Wat hebbenwe aan vrome voornemensvan de gemeenteover milieu,groen,
en ga zo maar door?Ik constateereen
terrassenbeleid,
duurzameontwikkelingsdoelen
gebrekaan respectvoor de burgers/omwonenden
en gebruikersvan het Beatrixpark
(en beschermde
vergunningvan nog meer horecain
status)met de voorgenomen
ruimte.
openbare

Striidigheidmet vigerendbeleid,regelgevinqen vergunningen
wel binnenvigerendbeleid,regelgeving
Passenal die postzegelvergunningen
en
v e r g u n n i ng e nIk
? d e n kva n n i e t.
bestaatop het RAl-terreinin relatietot de
Omdater een wirwarvan vergunningen
en horecadie daar al aanwezigzijn, wreekt
omgeving,de buurtenen de voorzieningen
zich hier het toepassenvan de nodigefinesseenerzijdsen het benodigdeoverzicht
anderzijdsmet betrekkingtot dezeen anderevergunningen
binnende niet bestaande
gebrekkig,zo niet
mijn
mening
is
toetsing
visieen het wel bestaandbeleid.Naar
volstrektonvoldoende.
Het tijdig en betekenisvol
betrekkenvan de bewonersuit de
omliggendewijken laat zeerte wensenover. De ombudsmanheeft indertijdfors
voor de RAI over dit soortzaken.Het
commentaargeleverdop de parapluvergunning
functioneertvolstrektonvoldoende
en looptachterde feitenaan, ondanks
RAI-Beraad
verwoedepogingenvan ondermeer de agendacommissie
om het naar behorente laten
functioneren.Het is inmiddelstwee maandenoorverdovend
stil rondomhet Beraad.
voor het watefterrasstaat (dus) op gespannen
De voorgenomen
vergunningverlening
van dest'rjds.
Het Bestemmingsplan
uit 2015 en
voet met de aanbevelingen
ziet er ook niet voor nietsuit zoalswe dat nu kennen.De
bijbehorendHerstelbesluit
evenementenzijn daarinbeperkt,na beroepen bezwaarvolgendop mijn zienswijze
namensde buurtvereniging,
thansVIA. StrandZuidzou naar mijn meningniet eenseen
voor
vergunningmogenhebben
de huidigevorm, laat staanweer een aanvullende

vergunningkrijgen.De genoemdevergunningis bovendientUdelijk.Zie ook het
van de SIOR,waar ik hierbovenal aan refereerde.
overzichthieroverin de ziensw'rjze

Overlastdoor cumulatie
Overlastdoor de cumulatievan lawaaiproducerendeactiviteitenen bezoekersstromen
zijn een doorn in het oog van vele buurtbewonersen parkgebruikers.
De overlastop verschillendevlakkenwordt onvoldoendebeperkt.Toezichten
handhavingontbreektnagenoeg.Het geheelis een enormeaanslagop het
van de bewonersin de omliggendebuurtenvan de RAI en
uithoudingsvermogen
op de onderzoeken
zienswijzen
StrandZuid.Zie ook de kritiekin de bovengenoemde
(bijvoorbeeld
van de aanvraagvoor het realiserenvan
over geluid)ter onderbouwing
een blijvendwaterterrasbij een horecaetablissementmet tUdelUkevergunning.
Hoewelde kadastralegrenzenduidelijkzijn wordt de oostelijkekadevan de havenkom
al in beslaggenomenmiddelsvlonders,hangenbomenvol verlichting,gaan de
dichten op slot. Er is dus (meestal)geenvrije toegangvoor een
toegangspoorten
van normaalgebruikvan de openbareruimte is ook
rondjeHavenkom.Verhindering
overlast.Immers,de LocatieStrandZuidwordt qua omvangnog groter; de
voor de noodzaakvan een uitbreidingis niet bepaaldovertuigend,Er
onderbouwing
dan een balanstussenvertiervoor
dreigt naar mijn meningeerderovercapaciteit
van het park.
sommigenen rust voor omliggendewijkenen wandelaars/bezoekers
Verloedering
bU niet gebruikligt op de loer.Afsluitingvan padenen kadeshelpt daarbij
niet. De Gemeentedient de kadesen padenten behoevevan een rondjeHavenkom
open en in alle gevallentoegankelijkte houden.Het is tenslotteOpenbareRuimte!
Elkekeer weer hebbenwe als omliggendebuurtenen park last van lawaaidoor
met versterktgeluid.Ook de botenin de
voor bijeenkomsten
verleendevergunningen
doendappermee in het veroorzakenvan overlast.
havenkomvan de Boerenwetering
Dat we niet allemaalpal naastde locatiezitten betekentnatuurlijkniet dat we geen
overlastervaren.De paar honderdmeter grensdie wordt gehanteerddoor de
vind ik nogalarbitrair.
vergunningverlener

Ten slotte
zondertoetsingaan een samenhangende
Regelstoepassenvia postzegelvergunningen
visievoor het geheleterreinen omliggendebuurtenvoor wat betreftvoorzieningen,
en horecazoalsStrandZuid, gevoegdbij soms
evenementen,beurzen,congressen
en toetsingaan vigerende
onderbouwing
foutieveen in iedergevalonvoldoende
regelgeving,
werkt in de handdat er een groot en breedgedragenongenoegenbestaat
in de buurten.De onbalansis groot.
pratenrechtwat krom is. Ik
van aanvrageren vergunningverlener
De redeneringen
reken op gezondverstanden good governancevan alle betrokkenpartfien.Dat kan

naar m'rjnmeningalleenmaar leidentot het weigerenvan de aangevraagde
vergunningvoor het watefterrasvan StrandZuid.
Ik pleit dan ook voor het opschortenvan de proceduretotdat duidelijkis wat de postpandemiewerkel'rjkheid
zal zijn en er een visieis gemaaktvoor het geheleterrein.
het
Gebruikbij
ontwikkelenvan visieen plande duurzameontwikkelingsdoelen
van de
VerenigdeNatiesals gidsvoor het aanpakkenvan complexesituaties.Het zou het
AmsterdamseCollegesierenals ze dit zoudenbewerkstelligen.
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