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Aanpak bouwdynamiek

Geachte raadsleden,
Op 20 december 2018 ontving u van mij een brief over de afhandeling van motie 447 van 16 mei
2018 van raadsleden Van Renssen (GroenLinks), De Heer (PvdA), Hammelburg (D66) en Flentge
(SP) inzake de gevolgen van onderkeldering en andere vormen van verstening van binnentuinen in
Amsterdam. Daarin heb ik u gemeld de onderkelderingen (ook) als onderdeel van de bredere
problematiek van de bouwdynamiek te zien en u naderte informeren over de aanpak van de
bouwdynamiek. Het raadslid Néhmé (VVD) heeft op 3.6 januari een aantal schriftelijke vragen
gesteld inzake bouwoverlast in stadsdeel Zuid. Deze vragen worden binnenkort beantwoord. Ook
wordt u binnenkort geïnformeerd over het onderzoek naar onderkeldering.
lk heb, in overleg met de bestuurders van de stadsdelen Zuid en West waar de problematiek het
meest voorkomt, een aanpak van de bouwdynamiek in de stad opgezet. Amsterdam groeit en
blijft in toenemende mate aantrekkelijk om te wonen, werken en verblijven. Die groei brengt
helaas ook negatieve gevolgen met zich mee, waar bouwdynamiek er één van is. Onder
bouwdynamiek verstaan wij de stijgende hoeveelheid verbouwingen aan bestaande panden,
waarmee vierkante meters aan woningen worden toegevoegd door uitbouw in de tuin, kelders,
extra verdiepingen en balkons. Deze ontwikkeling doet zich op dit moment vooral voor in de ie
eeuwse wijken in met name West en Zuid. Vanwege de concentratie van de grote aantallen
verbouwingen in een paar wijken, wordt daar overlast ervaren door bewoners zoals stof, lawaai en
gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast kunnen bewoners een aantasting van hun privacy of
daglichttoetreding ervaren. Ook leidt bouwdynamiek tot wijzigingen in de fysieke structuur van de
stad. Dat kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld de klimaatbestendigheid van sommige
delen van de stad. Ten slotte verandert het aangezicht van de stad, zowel aan de straatzijde als
aan de tuinzijde. Zaak is een goede balans tussen enerzijds de wens tot verdichting, en anderzijds
de negatieve gevolgen van bouwdynamiek te vinden.
In deze brief informeer ik u nader over deze aanpak bouwdynamiek en hoe deze tot stand is
gekomen

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Inleiding
Op 12 oktober 2018 heeft een expertmeeting plaats gevonden met bestuurders, raads- en stadsdeelcommissieleden, bewoners en deskundigen. Daar is een inventarisatie gemaakt van de
problemen die bewoners ondervinden van bouwdynamiek en de gevolgen ervan voor de fysieke
structuur van de stad. Ook is een lijst met 18 maatregelen opgesteld, met input van bewoners, die
we nu op hun (snelle) haalbaarheid toetsen. De lijst met 18 mogelijke maatregelen wordt
hieronder toegelicht. Op verzoek van bewoners in Stadsdeel Zuid heeft de voorzitter van het
dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, Sebastiaan Capel, gevraagd om een extra maatregel op te
nemen: het onderzoeken van de mogelijkheid tot het aanwijzen van wijken tot rijksbeschermd
stadsgezicht. Deze maatregel is als 19e opgenomen in de lijst.
Deze maatregelen dienen bezien te worden in de context van het gehele ruimtelijke
ordeningsbeleid. Wij vormen het bestuurlijk team dat leiding geeft aan de aanpak bouwdynamiek.
Ook ambtelijk is een samenwerking tussen stad en stadsdelen gevormd. Binnen deze structuur
wordt de aanpak bouwdynamiek ontwikkeld. Omgevingsmanagement en goede en heldere
communicatie zijn hierin van groot belang.
Beleid
Nog niet zo lang geleden was het afwijkingenbeleid gericht op beperking van regeldruk.
Verbouwingen kwamen niet veel voor en leidden niet tot veel overlast of andere problemen. De
laatste tijd zien we zowel een forse toename van het aantal verbouwingen als een groeiend besef
dat de fysieke samenstelling van de stad (groene tuinen) cruciaal is voor de klimaatbestendigheid
van Amsterdam. Daarnaast bestaan in Amsterdam stedenbouwkundige en architectonische
eenheden die het verdienen om beschermd te worden.
De aanpak bouwdynamiek is een technisch, juridisch en maatschappelijk complexe opgave.
Technisch omdat uitgezocht moet worden of er technische eisen kunnen worden gesteld aan
ontwerp en uitvoering van verbouwingen waardoor deze geen of minimale negatieve gevolgen
hebben. Juridisch omdat mogelijke maatregelen op hun juridische houdbaarheid moeten worden
getoetst. Ten slotte ook maatschappelijk omdat wij het toevoegen van woonoppervlakte aan
woningen niet willen stoppen, maar wel de negatieve gevolgen voor omwonenden en de stad
willen beteugelen. Wel zijn er wellicht ook delen in de stad die we van de verdichtingsopgave
willen vrijwaren.
Op 5 februari heeft het College het vergunningenbeleid Wabo 2019 vastgesteld. Het
Vergunningen- en handhavingsbeleid Wabo geven invulling aan hoe de Wabo-taken uitgevoerd
moeten worden. In het nieuwe vergunningenbeleid worden de effecten van de bouwdynamiek
meegenomen, bijvoorbeeld door niet alleen het belang van de aanvrager maar vooral het
algemeen belang centraal te stellen en niet alleen de aanvrager als klant te zien maar ook de
omwonenden en andere belanghebbenden.
In september 2018 heeft wethouder Ivens de toezegging gedaan aan de raad om een
hemelwaterverordening tot stand te brengen waarin het realiseren van waterberging op eigen
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terrein wordt verplicht. Na het vaststellen van de verordening geldt dat alle nieuwe gebouwen en
indien wenselijk ook aanbouwen, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is verplicht zijn om
een waterbergende voorziening op te nemen. Dit kan op (groendak), onder (reservoir), of naast
(infiltratie voorziening) het bouwwerk en is relatief eenvoudig te realiseren. Het zit vanaf het begin
in het ontwerpproces en er wordt constructief meteen rekening mee gehouden. Hiermee zijn de
extra kosten van waterbergende voorzieningen relatief beperkt.
De hennelwaterverordening wordt momenteel opgesteld en naar verwachting in de zomer 2019
aan de raad voorgelegd.
Organisatie en samenwerking
Veel van de maatregelen die mogelijk zijn om de overlast te beperken of de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving te bewaken kunnen door stadsdelen worden uitgevoerd of ingezet. Het
toepassen van het afwijkingenbeleid ligt primair bij de stadsdelen. De aanpassing van het beleid
aan de ambities van de stad wordt stedelijk geïnitieerd. Vooruitlopend hierop zijn stadsdelen
hiermee al aan de slag gegaan, bijvoorbeeld met aanpassingen in het kruimelgevallen' beleid. Het
aanpassen van bestemmingsplannen begint in het stadsdeel. Ook het uitvoeren van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is een taak voor de stadsdelen.
Bewoners die aandacht vragen voor de negatieve gevolgen van bouwdynamiek wenden zich
eveneens in eerste instantie tot het stadsdeel, ambtelijk én bestuurlijk. Ik heb daarom ook vanaf
het begin de samenwerking gezocht met de meest betrokken stadsdelen.
In West en Zuid zijn inmiddels teams samengesteld voor de aanpak bouwdynamiek. In West zijn
pilots opgezet op de terreinen communicatie, bouw en openbare ruimte. In Zuid is het eerste
bestemmingsplan (De Pijp) met inperking van het vergunningvrij bouwen in de achtertuin van
kracht geworden, en is recent met bewoners samen een prioritering in de mogelijke maatregelen
gemaakt. In andere stadsdelen speelt het niet acuut, maar het is goed om geïdentificeerde
maatregelen (maatregelen die op redelijke termijn mogelijk zijn en het probleem daadwerkelijk
aanpakken) met elkaar te delen en van elkaar te leren.
Er wordt door stad en stadsdelen gezamenlijk een coördinator bouwdynamiek aangesteld. Deze
coördinator zoekt de samenwerking met relevante diensten en de relevante stadsdelen. De kosten
voor deze functionaris worden door het College gedragen. De coördinator gaat nauw
samenwerken met de in de stadsdelen inmiddels ingestelde projectteams. Voor de uitvoering van
een aantal maatregelen is overleg en afstemming nodig met de wethouder Bouwen en Wonen,
Openbare Ruimte en Groen. Ook met de wethouder Monumenten en met de wethouder Water en
Verkeer wordt afgestemd.
2.8 maatregelen
Samen met de stadsdelen is, mede met input van bewoners, tot de a.8 te onderzoeken
maatregelen gekomen. Hieronder staat per maatregel een toelichting met de stand van zaken.
De 18 maatregelen zijn in een aantal categorieën in te delen. Allereerst kunnen we de regels
aanpassen. Dat gebeurt in bestemmingsplannen. Dat vergt tijd en zorgvuldige juridische toetsing.
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Daarnaast kunnen we de manier waarop wij in Amsterdam afwijkingen van de regels toestaan
aanpassen. Met inachtneming van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid kijken wij naar de manier
waarop op dit moment de verschillende belangen worden afgewogen bij een vergunningaanvraag
die niet binnen het bestemmingsplan past. De gemeente is in dat geval wettelijk verplicht een
afweging te maken tussen alle belangen en te bezien of de vergunning niet toch verleend kan
worden. Onder deze categorie vallen ook de initiatieven die wij nemen om het aantal
vergunningen van rechtswege te verminderen.
De gemeente heeft de wens de overlast die bij activiteiten in de stad wordt veroorzaakt te
minimaliseren. In stadsdelen zijn pilots gestart om de overlast in de openbare ruimte beter in de
hand te houden. De grondwateroverlast die mogelijk veroorzaakt wordt door kelderbouw, wordt
op dit moment onderzocht door Waternet en Ingenieursbureau Amsterdam. De resultaten
daarvan worden eind februari met u gedeeld.
Ten slotte zijn er manieren om de communicatie te verbeteren. De helderheid en communicatie
over vergunningverlening en de afwegingen die daarbij zijn gemaakt, de handhaving op afspraken
met initiatiefnemers, de bereikbaarheid van de gemeente bij overtreding of een calamiteit spelen
hierbij allemaal een rol.
A. Bestemmingsplan
1. Via bestemmingsplan vergunningsvrij bouwen inperken (uitbouw tot 2,5 of zelfs o
meter)
2. Via paraplu-bestemmingsplan uitbouwen in binnenterreinen/tuinen tegengaan
3. In beschermde stadsgezichten, maar ook elders, conserverender
bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen zijn de belangrijkste instrumenten in het ruimtelijk ordeningsbeleid om
ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Een
wijziging in een bestemmingsplan moet altijd gebiedsspecifiek onderbouwd worden.
Daarnaast mag deze geen strijdigheid met landelijke wetgeving veroorzaken. De landelijke
wetgeving is helaas niet ontwikkeld met de specifieke situatie van Amsterdam in het
achterhoofd. Daarom verwachten wij na de invoering van de Omgevingswet, die veel meer
bevoegdheden op het gebied van de ruimtelijke ordening aan lokale overheden (lees
gemeenten) overdraagt, de prioriteiten en ambities van Amsterdam beter in de regels en het
beleid te kunnen opnemen. Het aanpassen van bestemmingsplannen duurt enige tijd. De
doorlooptijd van de aanpassing van een bestemmingsplan kan tot 3 jaar oplopen. Sommige
bestemmingsplannen worden met voorrang aangepast om gebieden met veel bouwdynamiek
eerder bescherming te bieden.
De bestemmingsplannen Oud West, Museumkwartier/Valeriusbuurt,
Hoofddorpplein/Schinkelbuurt en Westerpark zijn of komen binnenkort in voorbereiding voor
aanpassing. We onderzoeken welke maatregelen ter beperking van de bouwdynamiek die in
bestemmingsplannen kunnen worden geregeld daarin opgenomen kunnen worden.
Definitieve besluiten daarover worden genomen als alle belangen daarin zijn afgewogen. Zo
moet tevoren worden ingeschat of er een risico bestaat op recht op planschade voor
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bewoners. De financiële consequenties daarvan moeten in beeld gebracht en in de afweging
betrokken worden.
Voorbeeld: Bestemmingsplan Oud West
Voor het plangebied van bestemmingsplan Oud-West is een nieuw bestemmingsplan in
voorbereiding. Het nieuwe bestemmingsplan is nog niet vastgesteld maar de gemeenteraad
heeft tijdens zijn vergadering van 19 december 2018 besloten dat het stadsdeel al wel kan
anticiperen op het nieuwe bestemmingsplan. Dit voorbereidingsbesluit is op 20 december
2018 in werking getreden. Bewoners en ondernemers in Oud-West die willen verbouwen of
een horecazaak willen beginnen moeten rekening houden met een weigering. Hiermee kan
worden voorkomen dat er bouwplannen vergund moeten worden die in strijd zijn met het
nieuwe bestemmingsplan dat in voorbereiding is. Zo kunnen ongewenste ontwikkelingen, die
op grond van het huidige bestemmingsplan nog moeten worden vergund, worden
tegengehouden. Als een omgevingsvergunningaanvraag niet in strijd is met het oude én niet
met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, kan de vergunning verleend worden

B. Omgevingsvergunning
Het verlenen van een vergunning voor activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan is
aan regels gebonden. Deze regels zijn door de stadsdelen opgesteld en vastgelegd. Hierin is
opgenomen op welke wijze rekening gehouden moet worden met belangen van omwonenden
en het algemene belang van de stad.
Stadsdelen zijn bevoegd de huidige beleidsregels aan te passen en eventueel in te trekken.
Het Dagelijks Bestuur kan 'in aanvulling op een stedelijk kader zelf beleid (...) vaststellen voor
zover dat beleid betrekking heeft op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de aan
hen opgedragen taken en bevoegdheden. Vanzelfsprekend mag dit lokale beleid niet strijdig
zijn met stedelijk en/of landelijk beleid. Als in het stedelijk kader uitputtend is vastgelegd hoe
het dagelijks bestuur het beleid dient uit te voeren, dan bestaat deze beleidsvrijheid niet.'
(Uit: bevoegdhedenregister Dagelijks Bestuur)
Bij het opstellen van de beleidsregels en de bijbehorende voorwaarden is al rekening
gehouden met de effecten op de omgeving. Er vindt op basis van de beleidsregels een
afweging van alle belangen plaats. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, is het
bestuur feitelijk gehouden de vergunning te verlenen. Het alsnog weigeren van de vergunning
— wanneer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan - kan eigenlijk alleen wanneer evident
sprake is van 'onevenredige aantasting' van de belangen van derden of ongewild grote
effecten op de omgeving. Dit is niet snel het geval, al realiseer ik mij dat omwonenden daar
soms anders over denken.
Wij zijn op dit moment in overleg over de beste en snelste manier om Amsterdamse
beleidsambities, zoals vergroenen en openhouden binnentuinen, het beschermen van
architectonische eenheden en het beschermen van stand en stroom van het grondwater in het
beleid van de stadsdelen op te nemen. In dat beleid moet steeds rekening gehouden worden
met gebiedsspecifieke kenmerken. Onderzocht zal worden of er op onderdelen stedelijk
beleid kan of moet komen, waarbij dit beleid van meerwaarde moet zijn voor de
verwezenlijking van centrale beleidsambities. Daarnaast zien wij toegevoegde waarde in het
vergelijken en waar mogelijk op elkaar afstemmen van afwijkingenbeleid.
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Ook wordt er gewerkt aan een stedelijk kader waarbij ook andere stedelijke beleidsambities
zoals klimaatbestendigheid en bescherming van architectonische eenhedenuniform voor alle
stadsdelen zullen gaan gelden. Vooruitlopend op de vertaling van stedelijk beleid in het beleid
per stadsdeel, kunnen de stadsdelen ook zelf hun afwijkingenbeleid aanpassen. Bijvoorbeeld
in stadsdeel Zuid is dit reeds opgepakt: de planning is rond 1 maart besluitvorming te laten
plaatsvinden over het concept-beleid, dat daarna de inspraak in gaat. In West is ook een
aanpassing van het beleid in gang gezet met een vergelijkbare planning.
Binnen het VTH-domein is er behoefte om te onderzoeken of en in hoeverre we een duidelijk
stedelijk toetsingskader kunnen creëren voor hoe we omgaan met de beoordeling en
afhandeling van een aanvraag omgevingsvergunning die strijdig is met de regels uit een
bestemmingsplan. We doelen hierbij op situaties waarin de wet (artikel 4 bijlage II Bor) ruimte
laat om de beoordelingsvrijheid zelf in te vullen. Het gaat dan met name om verzoeken voor
de bouw van bijbehorende bouwwerken of uitbreiding daarvan, en uitbreidingen van een
gebouw, zoals dakterrassen, balkons, dakkapel, dakopbouw of het vergroten van de kelders.
Stadsdelen Oost, West en Zuid hebben hier nu beleid voor, stadsdelen Centrum, Nieuw-West,
Noord en Zuidoost niet. Vanwege de lokale, verschillende opgaves in en zelfs binnen de
stadsdelen kunnen de toetsingskaders hiervoor verschillen. Het is logisch dat de
toetsingskaders binnen een beschermd stadsgezicht anders zijn dan binnen gebieden waar dit
niet aan de orde is. We gaan nu onderzoeken of het beleid in vergelijkbare buurten ook
hetzelfde kan zijn, ongeacht in welk stadsdeel die liggen.

4. Bij verlenen omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan effecten omgeving
meewegen
Voor zover van belang en regeltechnisch toegestaan wordt hier bij de beoordeling al rekening
mee gehouden. De manier waarop dit wordt gedaan is vastgelegd in de beleidsregels van de
stadsdelen. Dat betekent echter niet dat effecten op de omgeving altijd leiden tot weigering
van de vergunning.
5. Bij verlenen omgevingsvergunning strikter toepassen van afwijkingenbeleid.
Voor een aantal plannen die in het vorige jaar al vergund zijn, wordt door de stadsdelen West
en Zuid teruggekeken in hoeverre het afwijkingsbeleid strikt is toegepast of dat in de loop van
de tijd meer situaties met toepassing daarvan vergund zijn. Dit levert inzicht op in hoeverre
het beeld hierover klopt en in welke situaties de wet- en regelgeving onvoldoende
mogelijkheden biedt om ongewenste initiatieven te weigeren.
Uitkomst van deze exercitie kan zijn dat de regels ruimte geven om ongewenste
ontwikkelingen tegen te gaan, maar dat die mogelijkheden in het verleden niet volledig zijn
benut. Een andere mogelijke uitkomst is dat de regels die ruimte niet bieden. Dan is een
aanpassing van de regels noodzakelijk.
6. Bij verlenen omgevingsvergunning onderscheid tussen eigenaar-bewoner en
eigenaar-verhuurder
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt bij de beoordeling van aanvragen
van een omgevingsvergunning geen mogelijkheid om onderscheid te maken tussen eigenaarbewoner en eigenaar-verhuurder. Deze maatregel is daarmee onuitvoerbaar.
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7.

Vergunningenbeleid buurtspecifiek maken

Het afwijkingenbeleid houdt rekening met buurtspecifieke aspecten. Het advies dat voor de
vergunningverlening gevraagd wordt aan adviserende diensten (Bureau Monumenten en
Archeologie, Ruimte en Duurzaamheid, Waternet) kijkt naar de specifieke kenmerken van de
buurt waar de vergunning verleend moet worden. Bestemmingsplannen en afwijkingenbeleid
zijn onderbouwd met gebiedsspecifieke argumenten.
8.

Uniformer en strikter toepassen van omgevingsvergunningen

Het verlenen van een omgevingsvergunning is aan regels gebonden. Het toepassen van die
regels zoals weergegeven in het afwijkingenbeleid kan misschien strikter. Op dit moment
worden, uit oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, de regels al uniform toegepast.
Maar ook een strikte toepassing laat geen "andere" toepassing van de regels toe.
C. Overlast
9. Via APV (objectvergunning, verkeersmaatregelen) maximum aan overlast per
straat/buurt stellen.
Het aantal reeds verleende omgevingsvergunningen, kan geen weigeringsgrond zijn voor een
nieuw te verlenen omgevingsvergunning. Als iemand theoretisch gezien lang moet wachten
om een verbouwing uit te voeren, omdat het maximum aantal verbouwingen in zijn straat of
buurt al is bereikt, verhoudt zich dat slecht tot de mogelijkheid die er bestaat om een niet
uitgevoerde omgevingsvergunning na 26 weken in te trekken. We onderzoeken wel of binnen
de huidige kaders strenger omgegaan kan worden met plaatsing van objecten in de openbare
ruimte. Daarnaast kan betere afstemming met aannemers over waar objecten geplaatst
kunnen worden ook bijdragen aan vermindering van de overlast.
10. Bereikbaarheid-, leefbaarheid-, veiligheid-, en communicatieplan verplichten bij
kleine projecten
Er wordt op verschillende plekken geëxperimenteerd met het verplicht stellen van aandacht
voor communicatie en leefbaarheid door de initiatienemer. Zo heeft stadsdeel West inmiddels
een bouwbord verplicht gesteld waarop de initiatiefnemer gegevens over het project
vermeldt. Deze houden in ieder geval in de geplande termijn van de werkzaamheden en een
contactmogelijkheid (naam en telefoonnummer) in geval van overlast of calamiteiten.
Stadsdeel Zuid gaat onderzoeken of een veiligheidsplan ook bij kleinere bouwwerken
verplicht kan worden gesteld. Daarin moet de aanvrager aangeven hoe rekening wordt
gehouden met communicatie naar bewoners en welke overlast beperkende maatregelen
worden genomen
Hogere prioriteit aan handhaving in openbare ruimte
In stadsdeel West is toezicht en handhaving op objecten in de openbare ruimte een prioriteit
naast de prioriteiten in het stedelijk handhavingsprogrannma . In het pilotgebied Vondelpark-,
Helmers- en Cremersbuurt zijn vanafifebruari alle objecten, zoals steigers en
bouwcontainers, vergunningplichtig: er kan dan niet meer met een melding volstaan kan
worden. Direct na ingangsdatum van de vergunning en plaatsing van de objecten wordt
gecontroleerd of voldaan is aan de voorwaarden. Tevens wordt gekeken naar de werking van
tijdelijke verkeersmaatregelen en of niet eerder tot een verkeersbesluit kan worden
overgegaan.
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D. Overig
12. Maximum stellen aan vergroting woning (bijvoorbeeld maximaal 3.0% toevoegen)
Aan deze maatregel kleven nadelen, bijvoorbeeld dat grote panden meer mogelijkheden
hebben voor vergroting dan kleine panden. Daarnaast gaat het zeker ook om de soort
verbouwing, algemene eisen aan aantallen vierkante meters zouden daar geen recht aan
doen. Een goede afweging binnen het bestemmingsplan en het afwijkingenbeleid vinden wij
een beter instrument om overlast tegen te gaan dan een kwantitatief maximum aan een
woningverbouwing.
13. In grondwateradviezen van Waternet meer rekening houden met omgeving
Waternet verzorgt vanuit de gemeentelijke grondwaterzorgtaak (gemeente Amsterdam) een
advies op basis van de omgevingsvergunning. Het stadsdeel is hiervoor de regievoerder.
Waternet adviseert de vergunningverlener van het stadsdeel en niet de initiatiefnemer.
Waternet (Waterschap AGV) is ook in beeld als het gaat om het onttrekken van grondwater.
Hiervoor dient naast de omgevingsvergunning ook een watervergunning worden
aangevraagd.
Afgelopen jaar is Waternet gestart om in het advies op de omgevingsvergunning ook
aandacht te schenken aan Rainproof en het realiseren van waterberging bij aanbouwen. Het
Rainproof maken van de stad is een ambitie waar zowel de gemeente Amsterdam als het
waterschap aan mee werkt.
Daarnaast wordt in opdracht van het College momenteel het onderzoek afgerond naar de
gevolgen van onderkeldering. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.
14. Meer betalen voor in gebruik nemen van parkeerplekken
Het College onderzoekt de mogelijkheden hiervoor naar aanleiding van de motie van het
raadslid Van der Burg.
15. Korting op leges bij vooraf akkoord met buren
In de Amsterdamse context zal deze maatregel weinig effect hebben. De leges zijn in de totale
kosten van een verbouwing een minimaal bedrag. Het verlenen van korting levert meer werk
voor het stadsdeel op (wanneer is er akkoord? Hoeveel buren moeten akkoord verlenen?). Wij
zien meer nut in het stimuleren van contact tussen initiatiefnemer en buren.
16. Aanpassen van ordewaardering en/of welstand voor binnenterreinen en gebouwen
eromheen
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de bescherming van orde-2 panden te wensen
overlaat. Orde-2 panden zijn beeldbepalende bouwwerken met een nadrukkelijke
architectonische verbijzondering en een bijzondere cultuurhistorische betekenis. In het
verleden is nadrukkelijk gekozen voor een getrapt beschermingsregime waarbij voor
aangewezen monumenten een maximale bescherming geldt —via de erfgoedverordening dan
wel monumentwet - terwijl voor orde 2 panden deze alleen via de welstandsnota is geregeld.
Voor de aanpak van gevels en kap grenzend aan de openbare weg is het handhaven en
herstellen van de oorspronkelijke elementen het uitgangspunt.
Het streven is om de bescherming van orde-2 panden te verbeteren. Dit als onderdeel van het
op orde brengen van de gemeentelijke regelgeving in de aanloop naar de Omgevingswet in
2020.

Gemeente Amsterdam

Datum 13 februari 2019
Kenmerk
Pagina 9 van ao

Wij willen dit doen op twee aanvullende manieren:
1.

Aanpassen van de Erfgoedverordening zodat orde-2 panden als "beeldbepalende

panden" als aparte categorie met eigen selectiecriteria worden benoemd en beschreven.
2.

Verankeren van orde-2 panden in een paraplubestemmingsplan zodat voor de

hele stad een uniforme wijze van beschermen wordt gerealiseerd. In het
bestemmingsplan kunnen dan extra regels opgenomen worden tegen sloop en/of het
ingrijpende veranderen van (onderdelen van) deze panden, aansluitend op de
selectiecriteria.
Met het bovengenoemde voorstel dat uit twee delen bestaat, blijft het getrapte
beschermingsregime geoptimaliseerd.
17. Verbeteren van bereikbaarheid, navolgbaarheid en communicatie
stadsdeel/gemeente
Voor veel bewoners is heldere en eenduidige communicatie van groot belang. Die
communicatie kan van de gemeente en het stadsdeel komen, maar ook van de
initiatiefnemer. Aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van het landelijk digitaal stelsel
Omgevingswet (DSO) per 2021. Dat betekent o.a. dat digitale ontsluiting van aanvragen en
vergunningen wordt gerealiseerd.
In het pilotgebied Vondelpark-, Helmers- en Cremersbuurt zijn nieuwe vergunninghouders
vanaf 1 februari verplicht om vóór aanvang van de werkzaamheden een bouwbord te plaatsen
met daarop vermeld een omschrijving en duur van de werkzaamheden, contactgegevens en
hoeveel objecten geplaatst worden. Voorgedrukte borden worden door het stadsdeel
verstrekt. Wat betreft de functionaliteit van amsterdann.nl/bekendrnakingen wordt bekeken
of de zoekcriteria uitgebreid kunnen worden. Naar voorbeeld van de gemeente Den Haag
wordt gekeken naar manieren om te stimuleren dat vergunninghouders hun directe omgeving
informeren om bewoners onderling tips en voorbeeldbrieven.
Als uitwerking van het plan van aanpak bouwdynamiek in stadsdeel West zijn drie
werkgroepen ingericht: Bouw, Openbare Ruimte en Communicatie. In de laatste werkgroep
zijn bewoners rechtstreeks vertegenwoordigd. Verder is een BuurtLab ingericht waarin met
bewoners over alle aspecten wordt gesproken, waarin ideeën worden uitgewisseld en
feedback wordt ontvangen. In Zuid verlopen de contacten via de Initiatiefgroep Zuid, twee
zeer druk bezochte bewonersavonden en meerdere 'vergaderingen in de wijk' van het gebied
Oud-Zuid van de stadsdeelcommissie.
18. Aanstellen van onafhankelijke bewonersbelangenbehartiger
Bewoners stellen voor om een belangenbehartiger aan te wijzen die contactpersoon kan zijn
tussen bewoners en stadsdeel als het gaat om bouwdynamiek. Deze maatregel wordt
komende tijd nader onderzocht.
19. Onderzoeken of wijken, met name Vondelpark- en Museumkwartier tot
rijksbeschermd stadsgezicht kunnen worden benoemd.
Over de mogelijke uitwerking van deze maatregel wordt u binnen enkele weken separaat
geïnformeerd.
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Met het uitwerken en waar mogelijk al toepassen van de maatregelen willen wij meer grip krijgen
op de bouwdynamiek, maar zoals al aangegeven is dit een complexe opgave waarbij we ook al
doende zullen moeten leren welke (combinatie van) maatregelen in welke situatie het gewenste
effect hebben. Mogelijk komen er binnenkort maatregelen bij of vallen er maatregelen van deze
lijst af. lk houd u op de hoogte van de verdere (juridische) uitwerking en van de invoering van de
maatregelen en de effecten.
lk hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bestuurlijk Team Aanpak Bouwdynamiek
Mede namens
M. van der Horst, Bestuurder Stadsdeel West
S. Capel, Voorzitter Stadsdeel Zuid

n Doorninck
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

