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RAADSADRES  “Maatregelen tegen bouwwoede nog onvoldoende" 
Van: Initiatiefgroepen Stop de Bouwwoede Oud Zuid en Oud West  

 

Aan de gemeenteraad van Amsterdam 

Cie Ruimtelijke Ordening 

Cie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid 

Cie Wonen en bouwen 

Cc Bestuurlijk Team Aanpak Bouwdynamiek 

Cc Stadsdeelcommissies Zuid en West 

 

Betreft: Reactie brief Bestuurlijk Team Aanpak Bouwdynamiek d.d. 13 feb 2019 

             
    

Amsterdam, CONCEPT maart 2019 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
 
Hierbij vindt u de reactie van de Initiatiefgroepen Stop de bouwwoede Oud-Zuid en Oud-West op de 
voorgestelde gemeentelijke  aanpak van de bouwdynamiek. Het Bestuurlijk Team Aanpak 
Bouwdynamiek (BT), bestaande uit M. van Doorninck wethouder RO, M. van der Horst, bestuurder 
stadsdeel West, S. Capel, voorzitter stadsdeel Zuid, heeft deze aanpak toegelicht in de raadsbrief van 
d.d. 13 februari j.l. Bespreking van de brief staat geagendeerd voor de Commissie RO op 27 maart 
(agendapunt 20). Wij vinden de voorgestelde aanpak onvoldoende en pleiten voor meer precisering, 
uitwerking én urgentie. 
 
Op 7 maart hebben leden van de Initiatiefgroepen Stop de bouwwoede Oud-Zuid en Oud-West met het 
BT over de aanpak gesproken. Aangekondigd is om met een uitgewerkte reactie te komen, bedoeld voor 
de gemeenteraad, de bespreking in de Commissie RO en het BT.  
 
Leeswijzer 
Dit raadsadres bespreekt achtereenvolgens:  

-  de context van de bouwdynamiek of  bouwwoede,  
- het vertrekpunt van het BT,  
- het ontbreken van data, 
- analyse van de voorgestelde aanpak van 19 maatregelen algemeen 
- en puntsgewijs 
- relevante onderzoeken 
- aanbod mee te denken over creatieve oplossingen.  

 
In de bijlage vindt u onze concrete vragen over de brief van het BT, waar in de tekst naar wordt 
verwezen. We verzoeken het BT en het college om deze vragen op korte termijn te beantwoorden. 
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Context 
We zijn blij dat er een BT is geformeerd dat zich buigt over maatregelen en oplossingen voor wat wij als 
bewoners ‘de bouwwoede’ noemen. De noodzaak daartoe is toegenomen nu de bouwwoede ook in 
Oost, De Baarsjes en Bos en Lommer toeslaat. Oud-Zuid en Oud-West zijn trendsetters. Elke 
Amsterdamse vierkante meter binnen de ring is goud waard. Sinds 2016 wordt veel verdiend aan het 
toevoegen van uitbouwen, kelderbakken, optoppingen en dakterrassen. Verkameren is een uitwas van 
deze trend.  
 
De negatieve gevolgen zijn bekend: scheuren en verzakkingen van buurpanden, verstening van 
binnentuinen met wateroverlast en hittestress, geluidsoverlast, luchtvervuiling, aantasting van het 
architectonische erfgoed, sociale segregatie -want de Amsterdamse ring wordt een paradijs voor rijken-, 
afbraak van sociale cohesie in buurten, hoge kosten voor bewoners die bezwaar maken tegen vergunde 
omgevingsvergunningen en niet zelden ruzies tussen buren en emotionele schade. Te zeer missen wij in 
de brief het besef dat de overheid ook de wettelijke rechten en belangen van buren en omwonenden in 
acht moet nemen. Stedelijke kaders die de verbouwing van de bestaande stad binnen de ring inperken, 
zijn hard nodig. 
  
Wij zijn  verheugd over de voorzet van het BT en zien ook dat er inmiddels maatregelen zijn 
ondernomen. Voorbeelden zijn het voorbereidingsbesluit en pilots in Oud West, het weigeren van 
omgevingsvergunningen voor optoppingen in Zuid en het aanstellen van coördinatoren bouwdynamiek 
in beide stadsdelen. Dat zijn goede eerste stappen, maar het tempo en de uitwerking zijn nog te 
beperkt. Wij pleiten voor verdieping, precisering, uitwerking én voor urgentie.  
 
Vertrekpunt BT: ‘uitbouwen mogelijk maken onder voorwaarden’ 
Uitgangspunt van de brief is dat Van Doorninck, Van der Horst en Capel ‘Het toevoegen van 
woonoppervlakte aan woningen niet willen stoppen, maar wel de negatieve gevolgen voor omwonenden 
en de stad willen beteugelen.’ (zie pag.2 brief BT). M.a.w.: het BT wil de verbouwing van de bestaande 
stad en de overlast die dat brengt voor de zittende bewoners en ondernemers, geen halt toeroepen 
maar de negatieve effecten van verbouwingen zoveel mogelijk beperken door aanvullende maatregelen 
te nemen. Denk aan waterdoorlatende grindlagen rond kelderbakken, voorzieningen voor afvoer 
hemelwater, betere communicatie met omwonenden, vergunningplichtig maken van bouwsteigers en 
containers etc. Deze insteek vormt de toon van de gehele brief. De Initiatiefgroepen Stop de 
Bouwwoede vinden dat dit bestuurlijke vertrekpunt niet strookt met de grote verstening die sinds 2016  
plaatsvindt in de dichtbevolkte buurten van West en Zuid en ook niet met de intentie die de wethouder 
uitspreekt in het interview met Het Parool d.d. 13 februari 2019.  
 
Het BT roert in de brief op pagina 2 aan dat er wellicht delen zijn in de stad die we van de 
verdichtingsopgave willen vrijwaren. In onze visie moet de gemeenteraad  eerst over het uitgangspunt 
van het BT besluiten. Ons inziens is in delen van de stad een ‘verbouwingsstop’ noodzakelijk en is het BT 
te voorzichtig en te weinig daadkrachtig.  
 
Het college raakt door alle individuele verbouwingsaanvragen de regie in de bestaande stad kwijt en 
moet die terugvinden. Bij nieuwbouw bepaalt de gemeente de kaders. Wij verwachten dat de gemeente 
ook bij uitbreidingen van bestaande woningen stuurt op algemene belangen en het geldgedreven 
marktmechanisme corrigeert. Dit vereist stedelijke regie.  
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Harde data ontbreken  
Het BT schrijft in overleg te zijn over de beste en snelste manier om de Amsterdamse beleidsambities te 
operationaliseren. Een tijdpad noemt het echter niet en de methode van onderzoek evenmin. De 
gemeenteraad dient daarover o.i. beter geïnformeerd worden.  In de eerste plaats blijven de aanvragen 
binnenstromen en is iedere gerealiseerde vergroting en onderkeldering niet meer terug te draaien. Het 
kritische punt waarop grondwaterproblemen, hittestress etc. onomkeerbare vormen aannemen is 
misschien al bereikt. In de tweede plaats kan de gemeenteraad zich nu niet goed een mening vormen 
over de manier waarop aan het nieuwe beleid wordt gewerkt. Het was de afgelopen jaren een bekend 
fenomeen dat de ambtenaren/juristen van de gemeente iedere beperking van de bouwdynamiek als 
onmogelijk afwezen.  
 
Het tempo waarin de gemeente handelt loopt niet in de pas met de voortvarendheid waarmee 
bouwaanvragen worden ingediend. De eerste signalen van overlast zijn in maart 2017 aan uw raad 
afgegeven middels de petitie “De stad verbouwt en versteent”. Sindsdien is het aantal verbouwingen en 
kelderbakken exponentieel toegenomen en de bouwoverlast idem dito.  De maatregelen die nu in de 
raadsbrief worden besproken zijn geformuleerd op de stedelijke expertmeeting Bouwdynamiek op 12 
oktober 2018. Dat is alweer een halfjaar geleden. 
 
Voor het bepalen van nieuw beleid dient het BT de raad in ieder geval te informeren over de volgende 
gegevens: 
- Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen voor uitbouwen en onderkelderingen per 

stadsdeel 
- Het aantal afgewezen vergunningen 
- Van rechtswege verleende vergunningen 
- Aantal bezwaren tegen verleende vergunningen en bestuursrechtelijke procedures 
- Stilgelegde bouw wegens scheuren en verzakkingen buurpanden of waterproblemen bij de bemaling  
- De mate en wijze van toezicht en handhaving 
- Toegenomen areaal bebouwde binnentuinen sinds 2016 in Oud Zuid en Oud West 
 
Bijlage: vraag 6 
 
 
Analyse van de voorgestelde 19 maatregelen 
 
Algemeen 
Uit krantenkoppen lijkt het alsof de bouwwoede morgen voorbij zal zijn. Wethouder Van Doorninck 
neemt een ferm standpunt in Het Parool van 13 februari jl. in en doet het voorstel om geen 
omgevingsvergunningen te verlenen totdat nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld. We zijn blij 
met deze uitspraak, maar betwijfelen de uitvoerbaarheid ervan. In het interview verwijst de wethouder 
naar het pakket van juridische en praktische maatregelen dat samen met bewoners is opgesteld tijdens 
de stedelijke expertmeeting van 12 oktober. De intentie van de wethouder stemt echter niet overeen 
met de ambtelijke vertaling en uitwerking in de raadsbrief van 13 februari 2019. Onderstaande analyse 
toont dat het maatregelenpakket in feite veel minder inhoud heeft dan het BT pretendeert.  
 
In bijna de helft van de voorgestelde maatregelen is het antwoord: kan niet, mag niet, doen we al, heeft 
nadelen, kost meer (tijd/geld/moeite) of er is ambtelijk een andere voorkeur.  
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Bij 58% van de maatregelen wordt geen concrete oplossing geboden en in 42% wordt geen alternatieve 
oplossing voorgesteld. In meer dan de helft van de gevallen is eerst meer onderzoek nodig. Slechts 4 
maatregelen worden daadwerkelijk uitgevoerd of geprobeerd waarvan voor 2 eerst de risico’s helder 
moeten worden. Er worden 3 pilots uitgevoerd (West), die in juli worden geëvalueerd. Slechts 1 
maatregel wordt geprobeerd (streven), zonder verdere voorwaarden. 
 

 
 

 Inhoudelijke bespreking van de brief en de voorgestelde 19 maatregelen 

Opzet, p. 1 
Het BT benoemt de negatieve effecten van de bouwdynamiek vrij volledig. Wat echter ontbreekt zijn: 
a) de constructieve risico’s van uitbouw en onderkeldering voor de fundering van belendende panden 
(scheuren en verzakkingen, droogstaande funderingspalen) 
b) de spanningen als gevolg van de belangentegenstellingen tussen  de bouwende eigenaren en de 
bewoners van belendende panden. 
 
Bijlage: vragen 3, 5, 7 en 17 
 
Ad A. Bestemmingsplan, p. 4/5 
De drie voorgestelde maatregelen in het kader van (de wijziging van) bestemmingsplannen zijn in grote 
lijnen juist en beleidsmatig adequaat, maar natuurlijk afhankelijk van de concrete toepassing. In de brief 
worden echter veel voorbehouden geformuleerd, die juist zouden leiden tot een heel beperkte 
toepassing (“de gemeente wil wel, maar kan niet”). Bij die voorbehouden zijn veel kanttekeningen te 
maken.  
1) Gebiedsspecifieke onderbouwing 
Juist is dat de wijziging van een bestemmingsplan specifiek onderbouwd moet worden: er moet een 
aanwijsbare redengeving voor bestaan. Die redengeving heeft het BT echter zelf al gegeven. In de 
inleiding op p. 1 van de brief wordt een vrij complete analyse beschreven van de ongewenste effecten 
van de bouwdynamiek, in het bijzonder in specifieke stadsdelen. Onderliggend, maar niet beschreven 
effect is hierbij de impact van de bouwdynamiek op de gemeentelijk organisatie, die verdrinkt in de 
talloze aanvragen. Goede redenen om een bestemmingsplan te wijzigen liggen verder in schade ten 
gevolge van grondwaterproblemen, beperkte hemelwaterberging, constructieve schade aan belendende 
panden, aantasting cultuurhistorisch erfgoed en de verstening van de  binnentuinen. Als uitwerking van 
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het laatste punt: verstening staat haaks op vergroening, op CO2-opvang en op het beperken van 
hittestress. Het klimaat in Nederland verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere 
winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Landelijk zijn de problemen van 
wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress in de stedelijke omgeving, geadresseerd in de 
Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. In het kader hiervan is een klimaatatlas opgesteld in een 
samenwerking tussen waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de inliggende gemeenten (BOWA) om 
elkaar te helpen bij het in beeld brengen van de klimaatopgaven. Uit deze atlas blijkt dat delen van West 
en Zuid kwetsbaar zijn qua wateroverlast bij extreme buien. Dit kan goed worden meegenomen in de 
gebiedsspecifieke afweging. Nb: is de gemeente goed aangesloten bij de klimaatstress-test en de 
risicodialoog? 
 
Bijlage: vragen 2, 8 en 14  
 
Wij vinden het beslist zinvol dat het BT de bescherming van architectonische eenheden op de kaart zet 
(p. 6 en 18). Dat is een kwalitatief aspect: uitbouwen zijn lelijk en verstoren de ruimtelijke kwaliteit. 
Daarvoor is nodig dat die ruimtelijke kwaliteit in kaart wordt gebracht en dat de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (CRK) daarin haar stem laat horen. Dat doet de CRK niet: die hanteert als uitgangspunt dat het 
Bor II bepalend is. Goed is ook dat de bescherming van orde 2-panden wordt verbeterd, maar die dient 
volgens ons ook de achterkant van de panden te betreffen. De brief van het BT laat dat onbesproken. 
 
Bijlage: vraag 9 
 
2) Strijd met landelijke wetgeving 
De brief is ten aanzien van de landelijke wetgeving niet correct. De stelling dat een bestemmingsplan 
niet in strijd mag komen met landelijke wetgeving is veel te algemeen en daarmee onjuist. Concreet 
moet de vraag beantwoord worden of beperkende  maatregelen in een bestemmingsplan in strijd zijn 
met de vergunningsvrijheid in het Bor II. Het BT gaat op p. 4 van de brief voorbij aan de analyse die 
tijdens de expertmeeting van 12 oktober 2018 en latere bouwdynamiek-bijeenkomsten is ontwikkeld. 
Alle specialisten – waaronder de jurist die bij de ontwikkeling van het Bor II was betrokken – zijn het 
erover eens dat het Bor II ruimte laat voor lokale beperkingen. Die ruimte ligt in de bestrijding van 
onwenselijke uitwassen die het Bor II tot nu toe mogelijk maakt. Op p. 6 van de brief erkent het BT 
terecht dat art. 4 bijlage II Bor aan de gemeente een eigen beoordelingsvrijheid geeft. Dat standpunt is 
nieuw, nadat het eerder betwist werd.  
 
Van belang is dat het stadsdeel Zuid in het memo van 20 november 2013 de nadelen van vergunningsvrij 
uitbouwen in het Bor al goed benoemde: verwacht werd dat de binnentuinen op grote schaal bebouwd 
zouden worden en dat die rust- en stiltegebieden gevaar liepen. Het stadsdeel zou de binnentuinen dan 
anders moet bestemmen. Dat is echter sindsdien nagelaten, met alle negatieve gevolgen van dien. Met 
het regeringsvoorstel om Oud-Zuid en een deel van Oud-West tot Rijksbeschermd stadgezicht te maken 
is nog niets gedaan; zie onder 19. 
 
Bijlage: vragen 9 en 10 
 
Erg teleurstellend is dat het BT (p. 6 van de brief) stelt dat de stadsdelen Zuid, West en Oost ter zake al 
beleid hebben. De essentie is juist dat dat beleid veel te veel ruimte biedt om toch te bouwen. Dat blijkt 
in de praktijk: in Oud-West worden veel aanvragen voor uitbouwen, onderkeldering en dakterrassen 
vergund, hooguit met enkele aanvullende voorwaarden. Stadsdeel West stelt zelf dat het zg. 
Kruimelbeleid niet meer dan een wijziging in de uitvoeringspraktijk is – en dus geen fundamentele 
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beperking. Twee leden van de stadsdeelcommissie Oost ( Van Vliet en Mos) zien dat beter in hun 
recente, waarin wordt opgeroepen om de maatregelen in de brief van 13 februari 2019 limitatief toe te 
passen omdat de verstening van de binnentuinen te ver gaat. Dat signaal klinkt ook in andere stadsdelen 
en moet door de gemeenteraad worden opgepakt. 
 
Bijlage: vragen 11 en 14 
 
3) Wachten op de Omgevingswet 
De verwachting dat de Omgevingswet de gemeente meer beleidsruimte biedt, is nu niet relevant. De 
Omgevingswet is tijdens de totstandkoming stevig bekritiseerd en de invoering ervan is al enkele malen 
uitgesteld. Onzeker is welke bepalingen wanneer ingevoerd zullen worden. Wij vinden het beslist 
onwenselijk als de wethouder noodzakelijk beperkend beleid uitstelt tot de invoering van de 
Omgevingswet. Zij kan wel toelichten welke voorbereidingen de gemeente treft voor de invoering van 
de Omgevingswet, maar die informatie ontbreekt.  
 
Bijlage: vraag 12 
 
4) Doorlooptijd van de bestemmingsplannen 
Juist is dat de wijziging van een bestemmingsplan veel tijd vergt. Het BT laat echter na om toe te lichten 
welke consequentie het daaruit trekt. De grote omvang van het probleem vereist immers snelle 
maatregelen. Eenmaal gerealiseerde uitbouwen en onderkelderingen kunnen niet meer worden 
teruggedraaid. Het dagelijks bestuur van stadsdeel West heeft terecht het voorbereidingsbesluit d.d. 19 
december 2018 geïnitieerd. Dat moet ook volgens ons elders in de stad worden gedaan. Overigens is 
noodzakelijk dat casuïstische uitzonderingen op dat voorbereidingsbesluit heel beperkt worden 
toegestaan, om het besluit niet te ondergraven en om precedentwerking te voorkomen. 
 
5) Planschade 
In theorie kan zich planschade voordoen. In de rechtspraak wordt die echter heel beperkt toegewezen. 
Bovendien behoren ontwikkelaars bewust te zijn van beleidsmatige ontwikkelingen op hun werkterrein. 
Teleurstellend is dat het BT de risico’s van planschade wel opwerpt, maar nog niet heeft onderzocht. De 
mogelijke kosten van planschade zouden afgezet moeten worden tegen de kosten die de stadsdelen nu 
maken in het kader van bezwaarprocedures tegen vergunde omgevingsvergunningen. 
 
Bijlage: vraag 13 
 

Ad B. Omgevingsvergunning 
6) Algemeen 
Opvallend is dat het BT hier vooral uitlegt wat zijns zinziens niet kan in plaats van wat er wél mogelijk is. 
Daarmee ondergraaft het de eigen beleidsambities en de eigen analyse van de problematiek. Regels zijn 
niet in beton gegoten, maar behoren in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Het BT verwijst impliciet naar de rechtszekerheid van de aanvrager, die ervan uit moet kunnen gaan dat 
een vergunning wordt verleend als aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat is niet erg overtuigend: als 
de gemeente op grond van nieuw beleid de voorwaarden aanpast, zal de aanvrager zich toch op de 
nieuwe voorwaarden moeten richten, niet op de oude. Over de rechtszekerheid, de wettelijke 
(buren)rechten en de legitieme belangen van de bewoners (huurders of eigenaren) van buurhuizen of 
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andere buurtbewoners wordt hier niet – en nooit – gesproken. Zie verder de bespreking van maatregel 
10 en vraag 27 in de bijlage. 
 

7) Bepalen van nieuw  beleid  
Juist is dat het DB van een stadsdeel bevoegd is om beleidsregels te bepalen. In de raadsbrief wordt 
gesteld (p.5) dat op basis van de beleidsregels in het Kruimel- of A2-beleid nu al rekening wordt 
gehouden met de belangen van omwonenden en het algemeen belang van de stad. Gesteld wordt dat 
vergunning echter alleen kan worden geweigerd indien evident sprake is van onevenredige aantasting 
van de belangen van derden en/ of ongewild grote effecten op de omgeving. Die veel te hoge drempel 
wordt niet toegelicht. Bovendien is onduidelijk welke criteria worden gehanteerd: alleen 
publiekrechtelijke of ook civielrechtelijke? Wat zijn de effecten op de omgeving en wanneer zijn die 
onevenredig groot? Mogen belangen wél worden aangetast indien dit ‘evenredig’ is? Hier dient toch een 
rechterlijk oordeel te worden gegeven. Welke beleidsvrijheid hebben de vergunnende ambtenaren en 
welke aansturing en instructies krijgen zij van het bestuur ? 
 
Bijlage: vraag 17 
 
Ten onrechte wordt volgens ons gesteld dat nu feitelijk een afweging van alle belangen plaatsvindt. Met 
name in Kruimel- en A2 situatie worden zelden of nooit rechten en belangen van buren/omwonenden 
meegewogen. Zoals boven beschreven: afwijzing van aanvragen komt vrijwel niet voor, hooguit het 
stellen van randvoorwaarden. De wethouder RO dient de gemeenteraad op dit punt vollediger te 
informeren. Het zal niet moeilijk zijn om cijfers te presenteren van de aanvragen, de vergunningen en de 
afwijzingen. De gronden van de afwijzingen moeten dan in kaart gebracht worden.  
 
Bijlage: vraag 18 
 
De wethouder stelt in de brief (p 5) in overleg te zijn om de beleidsambities snel in het beleid van de 
stadsdelen op te nemen. Kennelijk doelt de wethouder op aanscherping van het Kruimel/A2-beleid. Dat 
ligt inderdaad binnen de bevoegdheid van het stadsdeel, maar blijft zo abstract. Noodzakelijk is dat de 
wethouder de gemeenteraad daarvan voorbeelden geeft. Teleurstellend zou zijn als alleen het 
Kruimelbeleid (West) en het A2-beleid (Zuid) door andere stadsdelen wordt overgenomen. Die 
beleidsmaatregelen gaan immers niet ver genoeg om de stroom in te dammen. De wethouder dient zich 
uit te laten over de concrete beleidsvoornemens en over het tijdstip waarin die worden ingevoerd.  
 
Bijlage: vragen 17 en 19 
 
8) Onderscheid tussen eigenaar-bewoner en eigenaar-verhuurder 
De wethouder liet in Het Parool van 13 februari jl. optekenen onderscheid te willen maken tussen 
ontwikkelaars en gezinnetjes. Juridisch en feitelijk kan echter geen onderscheid gemaakt worden tussen 
eigenaar-bewoner en eigenaar-verhuurder. De wethouder dient de gemeenteraad uit te leggen wat zij 
hiermee bedoelt.  
 
Bijlage: vraag 20 
 

Ad c: Overlast 
9) Overlast 
Dit onderdeel van de brief heeft in feite alleen betrekking op handhaving. Volgens het BT is 
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kwantitatieve beperking  van verbouwingen niet mogelijk. In Het Parool van 13 februari zegt de 
wethouder iets anders: 5 kelderbakken in een straat willen we liever niet. Deze twee uitlatingen zijn niet 
met elkaar in overeenstemming en evenmin met de praktijk. Er zijn straten in Zuid en West waar meer 
dan de helft van de panden onderkelderd is en wordt.  
 
Bijlage: vraag 21 

 

10) BLVC-plan verplichten bij kleine projecten 
Bewoners van buurpanden worden niet schriftelijk geïnformeerd door de gemeente over een 
vergunningaanvraag, terwijl dit in andere gemeenten gebruikelijk is. Dit is volgens ons een ernstige 
tekortkoming in de verplichting van de overheid tegenover de eigen inwoners. Hoe kan de gemeente 
het algemene belang afwegen als zij het belang van de buurt niet kent? En hoe kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken als zij niet op de hoogte zijn van een aanvraag?  
 
Bijlage: vraag 27 
 
11) Hogere prioriteit aan handhaving in openbare ruimte 
Dit onderschrijven wij van harte. De praktijk is nu dat herhaalde oproepen tot handhaving van 
bouwoverlast niet meer worden beantwoord omdat het ambtelijk apparaat niet opgewassen is tegen de 
bouw-hausse. Het gaat om zowel stadsdeelmedewerkers als om medewerkers van Waternet.  
 
Ad d: overig 
12) Beperking vergroting 
Het BT wijst het maximeren van de vergroting van een woning af. Die mening delen we niet. Primair 
vereist de problematiek dat er een volledig verbod op uitbouwen komt. Subsidiair – als enige uitbouw 
toch wordt toegestaan – is het maximeren van een vergroting juist een mooie “hard and fast rule”. Dat 
is beter dan dat casuïstische afwegingen, die door slimme ontwikkelaars onderuit gehaald kunnen 
worden, een aanslag plegen op het ambtelijk apparaat en de bewijslast van schade en nadelen bij de 
buren leggen.  
 
Bijlage: vraag 22 
 

13) In grondwateradviezen meer rekening houden met omgeving 

Zie onze opmerkingen bij maatregel 1). 
 

16) Aanpassen ordewaardering en/of welstand binnenterreinen 

Concreet: wanneer komt er een voorstel aan de gemeenteraad ter bescherming van de binnenterreinen 
en de orde 2 panden?  

 

19) Beschermd stadsgezicht 

Dit is een kansrijke optie waarmee in één klap veel geregeld kan worden. De RCE en bureau M&A 
adviseerden de ministers in 2006 om o.a. Amsterdam-Zuid tot beschermd stadsgezicht aan te wijzen. 
Ook Gedeputeerde Staten en de Raad van Cultuur waren voor. De ministers (I&M en OCW) besloten het 
gebied aan te wijzen tot beschermd stadsgezicht. De deelraden van Zuid en West wezen het voorstel 
echter in 2013 af, vanwege mogelijk verlies van betaalbare huurwoningen en vermeende stijging van de 
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regeldruk. Het college besloot in 2016 om de aanwijzing tot rijksbeschermd stadsgezicht niet voor te 
leggen aan de gemeenteraad omdat 'het verhogen van de huren na aanwijzing tot beschermd 
stadsgezicht een onacceptabele vermindering van de sociale huurvoorraad betekent.' De gemeente 
heeft de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht jarenlang geblokkeerd met als argument dat er geen 
''draagvlak'' is. Dit zonder daarover actief de eigen burgers te informeren of een dialoog te 
voeren. Minister Bussemaker heeft in 2017 persoonlijk bij wethouder Ollongren het belang van het 
aanwijzen van de stadsgezichten bepleit. Dat haalde weinig uit. Alleen voor een gedeelte van het 
internationaal befaamde Plan Zuid heeft de minister uiteindelijk een besluit genomen. 

In ons overleg van 7 maart 2019 heeft  de wethouder gezegd dat gewerkt wordt aan een voorstel tot 
aanwijzing tot beschermde stadsgezicht(en). Volgens ons kan het voorstel eenvoudig worden 
uitgevoerd. Alle verplichte stations zijn al genomen en de nadelen zijn beperkt.  In de raadsbrief stelt de 
wethouder terecht dat er Amsterdamse stedenbouwkundige en architectonische eenheden zijn die 
bescherming verdienen. Haart stelling vindt steun in het advies van de RCE en in het standpunt van drie 
belangrijke erfgoed beschermers in hun brief van 28 januari 2019 aan de wethouder. BT-lid Capel heeft 
al in zijn brief van 18 december 2018 gevraagd om het eerdere afwijzende besluit tot aanwijzen van 
beschermd stadsgezicht te heroverwegen.  
 

Duidelijk is dat er voldoende draagvlak bestaat  voor de aanwijzing van Oud-Zuid en delen van Oud West 
tot beschermd stadsgezicht. Dat moet nu snel gebeuren, om dit belangrijke architectonische erfgoed 
niet voor altijd te laten verrommelen.   

Bijlage: vraag 23 

 

Onderzoeken 

Het BT kondigt in de raadsbrief aan dat eind februari 2019 een onderzoek naar de effecten van 
kelderbakken op de grondwaterhuishouding, gereed is. De wethouder dient de raad zo snel mogelijk 
over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren. 
 
Bijlage: vraag 24 
 
Het door ons gevraagde onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op de bestaande stad is 
voor zover bekend, niet opgepakt. De Deltacommissaris van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 
heeft in 2017 bepaald dat alle gemeenten uiterlijk in 2019 een stresstest moeten uitvoeren naar de 
gevolgen van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Het klimaatbestendig 
inrichten van stad en land is noodzakelijk, nu de kans op droogte, hitte, wateroverlast en 
overstromingen merkbaar toeneemt. De verstening van de binnentuinen en het graven van grote 
souterrains onder panden en uitbouwen staan daar haaks op en is nog niet onderzocht.  
 
Bijlage: vraag 8   
 
‘Denk dieper’ is de pakkende titel van een recent, fraai boekje van vijf directieleden van ruimtelijke 
Amsterdamse diensten en Waternet over de ondergrond van Amsterdam. In het boekje wordt 
ingezoomd op de effecten van de bebouwing van de stad mede in relatie tot de klimaatverandering en 
de vraag van wie de ondergrond is. Ook dit signaal past in ons betoog om de bouwwoede in de 
bestaande stad in te tomen. Wordt er, naast de verplichte stresstest, ook gewerkt aan een risico-dialoog 
over de ondergrond?  
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Bijlage: vraag 25 en 26  

 
Aanbod 
Bij de bouwwoede spelen veel factoren, actoren en belangen een rol. Dat vraagt om een nieuwe manier 
van denken, anders dan de wijze waarop de 19 maatregelen nu binnen de beleidsmatige en juridische 
kaders zijn uitgewerkt. Om de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit te borgen, waarden als 
gemeenschapszin, woongenot en zekerheid van zittende bewoners te eerbiedigen, de 
klimaatbestendigheid te implementeren en de diversiteit te dienen, is een ‘out of the box’ manier van 
werken nodig.  
 
Wij zijn betrokken burgers. Uit deze brief mag blijken dat we veel expertise over de bouwwoede in huis 
hebben. We kunnen nuttige vragen stellen; we kunnen antwoorden zoeken. We staan niet alleen; veel 
Amsterdammers zijn bezorgd over onomkeerbare ontwikkelingen en willen een bijdrage leveren. We 
denken dat er betere oplossingen zijn om de bouwwoede in te tomen. We hopen dat de gemeenteraad 
met ons van mening is dat de voorstellen van het BT tot nu toe onvoldoende zijn.  Ons aanbod om 
constructief met de gemeente mee te werken aan het ‘heel houden van de stad’, staat open!  

 
 
Namens de initiatiefgroepen Stop de bouwwoede Oud Zuid en Oud West 
 
Leen Keizer, leen.keizer@upcmail.nl 
Fike van der Burght,  Fvanderburght@gmail.com 
 
 
Bijlage: Vragen n.a.v. deze reactie op de raadsbrief Aanpak Bouwdynamiek  
  

 
1. Stop de uitbouwen van woningen in  bestaande stad (onder, boven en op de grond) 

 Deze zijn te vaak geldgedreven 
 Begin met Oud Zuid en Oud West  
 Meer inzet en tempo en concrete acties nodig (zoals Beschermd 

Stadsgezicht, aanscherpen A2- en Kruimelbeleid) 
 

2. Respecteer de belangen van buren en andere direct belanghebbenden. 
 

3. Gemeente: herpak de regie op de uitbreiding van woningen in de bestaande stad;  
 Bij nieuwbouw bepaalt gemeente kaders; dat is ook vereist in bestaande 

stad 
 Stedelijke regie noodzakelijk tussen de stad en de stadsdelen. 
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1. Ons aanbod om met de gemeente mee te denken over oplossingen doen we opnieuw. Wilt u dit 
oppakken? En zo ja, actief met bewoners naar oplossingen zoeken i.p.v. bewoners pas achteraf te 
laten reageren? 

2. De relatie met klimaatbestendigheid en ruimtelijke adaptatie wordt nauwelijks gelegd. De 
samenwerking met AGV niet gezocht. Wilt u die relatie wel leggen en de samenwerking aangaan? 

3. Bewoners van gedupeerde (belendende) panden worden aan hun lot overgelaten. Wat gaat u 
hiervoor doen? 

4. Bekendmakingen van alle Amsterdamse bouwvergunningen is een volledige week onbereikbaar 
geweest (via amsterdam.nl/bekendmakingen). Hoe zorgt u dat dit niet meer gebeurt? 

5. De negatieve effecten van de bouwdynamiek worden vrij volledig benoemd. Wat nog ontbreekt is a) 
de risico’s van uitbouw en onderkeldering voor de fundering van belendende panden en b) de 
spanningen als gevolg van de belangentegenstellingen tussen de bouwende eigenaren en de 
bewoners van belendende panden. Gaat u voor die negatieve effecten maatregelen opnemen? 

6. Gaat u een kwantitatieve analyse van het aantal en het soort bouwaanvragen opstellen? Wanneer? 
7. Bent u bereid andere/aanvullende gronden te onderzoeken om onderkeldering en uitbouwen te 

verbieden? Welke? 
8. Gaat u de gemeenteraad beter informeren over de verstening van de binnentuinen in het kader van 

het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie? Met welke frequentie en hoe? 
9. Kan de CRK haar stem sterker doen gelden ter bescherming van de architectonische eenheden? Zo 

ja, hoe, met welke instrumenten en wanneer? 
10. Heeft u een speciale ‘taskforce’ ingericht om de mogelijkheden van Bor II nader te onderzoeken? 

Wordt hierbij ook de expertise van externe partijen en gemeenten betrokken? Zo ja, welke wie en 
hoe? 

11. Deelt u de mening dat ‘de stadsdelen Zuid, West en Oost [wat betreft op-, aan-, uit- en 
onderbouwen] al beleid hebben’? En in welke mate is volgens u nieuw, aanvullend of aangepast 
beleid nodig? 

12. Bent u het er mee eens dat niet op de Omgevingswet (2021) gewacht moet worden om zoveel 
mogelijk ongewenste effecten van de bouwwoede aan te pakken? 

13. Bent u bereid de risico’s van planschade te onderzoeken? En deze ook af te zetten tegen andere 
schade, bijv. schade aan omliggende panden, de leefomgeving of MKBA? 

14. Bent u het er mee eens dat de snelle verandering van de bebouwde woonomgeving en verandering 
in het klimaat noodzakelijk met zich meebrengen dat de huidige regels aangepast moeten worden? 

15. Het bestuurlijk team is naar eigen zeggen in overleg over de beste en snelste manier om de 
Amsterdamse bouwdynamiek beleidsambities in het beleid op te nemen. Kan zij daarvoor een 
tijdpad geven, concrete acties en de methode van het onderzoek? 

16. Wil het bestuurlijk team ook het perspectief van bewoners/omwonenden zo goed mogelijk 
faciliteren, en niet alleen/primair die van de bouwer? Van eerste gesprekken (concept 
bouwaanvraag) t/m inzage vergunningen, zienswijzen, bezwaren etc.? 

17. Wat betreft Kruimelbeleid/A2. Kan de drempel van ‘evident sprake van onevenredige aantasting’ 
worden toegelicht? Worden hierin ook de privaatrechtelijke zaken meegewogen? En de effecten op 
de omgeving? Welke beleidsvrijheid en instructies krijgen behandelende ambtenaren? 

18. Kan de raad vollediger geïnformeerd worden over afwijzing van aanvragen? Kunnen de gronden van 
afwijzing ook beter in kaart worden gebracht? 

19. Kunt u zich concreet uitlaten over de beleidsvoornemens van de wethouder RO en die van de 
stadsdelen om het Kruimel/A2 beleid aan te passen? Welke voornemens worden wanneer opgepakt 
door wie en hoe? 
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20. Als het onderscheid tussen eigenaar-bewoner en eigenaar-verhuurder juridisch niet gemaakt kan 
worden, welke andere maatregelen kunt u ontwikkelen om zo dicht mogelijk bij het doel van de 
maatregel te komen? 

21. Er zijn straten in Zuid en West waar nu al meer dan de helft van de blokken voor een groot gedeelte 
onderkelderd is. Hoe wilt u hiermee omgaan? 

22. Welke andere vormen van maximering van uitbouw zijn mogelijk en kan het bestuurlijk team 
hiervoor creatieve oplossingen bedenken? 

23. Wilt u druk uitoefenen om zo snel mogelijk de status Beschermd stadsgezicht te krijgen? 
24. Wanneer komt het onderzoek naar de kelderbakken nu daadwerkelijk beschikbaar voor bewoners 

en hoe kunnen bewoners in de verdere onderzoeken en ontwikkeling hiervan actief en liefst voor 
besluitneming worden betrokken? 

25. Wordt er naast de verplichte stresstest ook gewerkt aan de risicodialoog en hoe, wanneer en welke 
bewoners worden hierbij betrokken? 

26. Kent u de uitgave ‘Denk Dieper!’? Zo ja, hoe worden de conclusies wat betreft de ondergrond i.v.m. 
de bouwdynamiek opgelost of meegenomen als maatregel? 

27. Kunt u een BLVC plan verplichten bij (kleine) bouwprojecten? 
 

 


