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Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 
 
                                                                                                                           Amsterdam, 11 januari 2022 
 
Geachte mevrouw Van Wissen, 
 
Hierbij zend ik u mijn zienswijze bij bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan.  
 
Allereerst merk ik op, zoals ik reeds liet weten, dat bij de digitaal ter inzage liggende stukken de 
Verbeelding ontbreekt. Verwijzen naar de algemene kaart die je ziet als je op ruimtelijkeplannen.nl 
dit plan opzoekt is onjuist. De verbeelding, in dit geval 4 kaartbladen zo bleek, behoort als bijlage bij 
de Documenten te zitten. De verbeelding maakt immers deel uit van het geldend wettelijk kader dat 
voor het geheel van het plan geldt. Strikt genomen behoort de ter inzage legging opnieuw gedaan te 
worden. 
 
(Op het stadsdeel bleken de kaarten wel in een klapper te zitten, maar dan als bijlagen bij het collegebesluit 

van 31 met 2022, dat als eerste in die map zat, terwijl dat besluit daar m.i. helemaal niet in hoort. In de klapper 

zitten geen tabbladen waarmee stukken van elkaar gescheiden behoren te zijn. Er zit geen inventarislijst bij, de 
dames achter de balie tastten in het duister wat ze mij konden voorleggen, hen wordt per brief door u als 
collega’s gevraagd te controleren of ze alles weer terug krijgen , hoe kunnen ze dat doen als ze niet weten wat 
erin hoort te zitten.) 
 
Ook is het nogal merkwaardig dat het niet mogelijk is per e-mail of anderszins digitaal de zienswijze 
in te dienen. Niet erg burgervriendelijk. 
Het ware beter geweest samen met Zuidasdok een informatieavond te organiseren, want er is veel 
onduidelijk aan dit plan, dat heet de wijzigingen Tracébesluit 2022 te vertalen. Onduidelijk is de 
inpassing van het bestemmingsplan Zuidasdok 2016 in het midden van het gebied. Als juist de 
zuidelijke tunnelmonden verlengd worden in welk plan zit dat dan? Het groen sluit helemaal niet aan. 
 
De titel van het plan zou mijns inziens beter veranderd kunnen worden in bestemmingsplan 
Zuidasdok Tracé, het gaat immers niet over de Zuidas (opgedeeld in talloze postzegelplannen), noch 
over juist het dokstuk, de tunnels die in het 2016 plan zitten. 
 
Het komt nogal vreemd over dat dit ontwerpplan al in mei 2022 door het college van B&W is 
vastgesteld, met als bijlage 14 een gewijzigd Tracébesluit 2022, dat pas onlangs ter inzage is gelegd. 
Ter inzage liggen bij het wTB 2022 ook bijlagen die ,bijvoorbeeld water, van oktober 2022 dateren. 
 
Op de verbeeldingskaarten is zelfs met een loep niet te zien waar een autoweg loopt en waar een 
fietspad. Van Beatrixpark en Amstelpark (amoveren speeltoestel) worden kennelijk stukken 
afgesnoept waar nu fietspaden liggen. Kan dit niet duidelijker aangegeven worden? 
 
Er is her en der een stukje blauw water te zien, maar hoe dit zich verhoudt tot de waterbalans Zuidas 
of plannen met water wordt nergens duidelijk gemaakt. Water krijgt in de Toelichting onder 6.6. 
twee zinnen toebedeeld, waarvan er één over geluidsschermen gaat. Een waterparagraaf als zodanig 
ontbreekt in de bijlagen. 



Een unicum voor de Zuidas waar elk postzegelplan  dat wel heeft. Water is één van de grootste 
risico’s voor het bouwen van Zuidasdok èn in de eindsituatie. Voldoende ruimte voor oppervlakte 
water, waar er volgens het wTB nog enige compensatie gezocht moet worden, is nodig. Met enige 
moeite kun je ergens een vlekje dat nieuw is ontwaren, in de oksel van de afslag bij de VU 
bijvoorbeeld. Kan dit niet wat uitgebreider toegelicht worden? Het onderwerp verdient het.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lieneke Meurs 
 
J.D.M. Meurs 
Prinses Marijkestraat 22 
1077 XC Amsterdam 
jdmmeurs@planet.nl 
 
 

 


