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Naar aanleiding van uw vragen over de rechtmatigheid van de in het verleden genomen
besluiten over de Kop Westerdok heb ik in overleg met een jurist van het stadsdeel
deze memo opgesteld.

Stedenbouwkundig Plan
In 1998 heeft de gemeenteraad van Amsterdam het ‘Stedenbouwkundig Programma
van Eisen Barentszplein en omgeving’ (SpvE) met de bijbehorende grondexploitatie
vastgesteld. Het SPvE ‘Barentszplein en omgeving’ omvat de deelplannen Kop
Westerdok, Kop van Diemen en Barentszplein. In 2002 heeft Gedeputeerde Staten het
bestemmingsplan ‘Barentszplein en omgeving’, dat gebaseerd is op dit SpvE,
goedgekeurd. In 2003 heeft de Raad van State echter een deel van het
bestemmingsplan vernietigd. Goedkeuring werd onthouden op het deelplan Kop
Westerdok met de bouw van woningen en een Brede School. Naar aanleiding van dit
besluit heeft het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, het stadsdeel verzocht om
het reeds vastgestelde SPvE inhoudelijk en financieel te actualiseren. Op basis van dit
verzoek is toen het ‘Stedenbouwkundig Plan Barentszplein en omgeving’ (SP)
opgesteld, waarin onder meer het plandeel Kop Westerdok is aangepast.
Inspraak
Het SP betrof een samenvoeging en actualisatie van het SpvE waarover reeds inspraak
had plaatsgevonden. Het opstellen en de besluitvorming van het SP werd daarom
gezien als een administratieve handeling die geen inspraak behoefde. Volgens de toen
geldende inspraakverordening had dit wel gemoeten. Hiertegen had een klacht
ingediend kunnen worden bij het stadsdeel (de termijn hiervoor is ondertussen
verstreken). Bij de besluitvorming over het SP is wel bepaald dat belanghebbenden
betrokken zouden worden bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van de
verschillende planonderdelen, waaronder de Kop Westerdok. Het aldus door de
deelraad vastgestelde SP vormt dan ook het beleidsmatige, stedenbouwkundige en
financiële kader voor de planontwikkeling in dit gebied, waaronder de Kop Westerdok.
Bestemmingsplan
Momenteel
ligt
het
ontwerpbestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan
Spaarndammers en Zeehelden zes weken ter inzage (vanaf 27 september 2012). Zie
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kennisgeving website stadsdeel West. Daarin is aangegeven de wijze waarop u een
zienswijze kunt indienen en de uitnodiging voor een informatieavond (16 oktober 2012).
Na afloop van de ter inzage legging zal een reactie geformaliseerd worden op de
zienswijze en zullen eventuele aanpassingen aan het plan gemaakt worden en zal de
deelraad het bestemmingsplan vastleggen. Kort daarna kan beroep worden ingesteld
tegen het bestemmingsplan. Hierover worden op dezelfde wijze kennisgevingen
geplaatst.
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