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Bestuur Stichting Vrienden van de Singelgracht (VVS) 
p/a Nassaukade 74   
1052 CS Amsterdam 
 
Aan de Raad van State 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag 
 
 
Amsterdam 19 december 2017 
 

Betreft: beroep tegen het raadsbesluit van de gemeente Amsterdam op 27 september 2017 

tot vaststelling/herziening van het bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix met 

kenmerk NL.IMRO.0363.E1601BPGST-VG01. 

Geacht college, 

De gemeenteraad Amsterdam heeft 27 september 2017 het tweede ontwerp 
bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix vastgesteld. Op 8 november 2017 is de 
kennisgeving van het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
Singelgrachtgarage Marnix  gepubliceerd in de Staatscourant1.  
Zowel in het kader van het eerste ontwerp bestemmingsplan Singelgrachtgarage als tegen 
het tweede concept bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix hebben ondergetekenden 
zienswijzen ingediend. 
De eerste zienswijze is van 30 maart 2014 ontwerp bestemmingsplan Singelgrachtgarage 
Marnix van 11 februari 2014. 
De tweede zienswijze is van 16 mei 2017 ontwerp bestemmingsplan Singelgrachtgarage 
Marnix van april 2017  ID NL.IMRO.0363.E1601BPGST-OW02.  
Voor het waarom van twee ontwerpen bestemmingsplan Singelgracht Marnix en het 
indienen van twee zienswijzen zie productie 1 inleiding. Wordt later verstuurd. 
 
Omdat wij ons niet kunnen verenigen met het eerdergenoemde besluit teken wij hierbij 

                                                           
1
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-64363.html 

http://www.vriendenvandesingelgracht.nl/
mailto:vrienden.singelgracht@gmail.com
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beroep aan. 
 
Omdat enkele stukken die de gemeente de stichting zou doen toekomen nog niet in ons 
bezit zijn, verzoeken wij u ons de mogelijkheid te geven deze later op te sturen als ook om 
de beroepsgronden eventueel aan te vullen. 
 
Een van de stukken betreft een brief van de gemeente waarin uiteindelijk gesteld wordt dat 
de zienswijze van de Stichting ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard is. 
Hoewel wij kunnen bewijzen dat we op tijd de zienswijze hebben aangeboden, duurt het 
volgens de nieuwe projectleider Singelgrachtgarage Marnix enige tijd om dit rond te krijgen 
vanwege diverse ambtelijke schijven. 
Zie bijlage 0 voor de mailwisseling tussen de voorzitter VVS en de nieuwe projectleider 
Singelgrachtgarage Marnix (sinds oktober 2017) en brief VVS aan Ombudsman Amsterdam.  
 
Een afschrift van de door ons kenbaar gemaakte zienswijzen voegen wij als bijlagen bij dit  
beroepschrift. Ik verzoek u de inhoud van beide zienswijzen als hier herhaald en ingelast te 

beschouwen.  

Ter aanvulling voeren wij de volgende beroepsgronden aan: 

1.Zorgplicht overheid 
Toekomstige generaties worden bij de uitoefening van hun rechten en de vervulling van hun 
behoeften beïnvloed door huidige besluitvormingsprocessen. Is het louter een politieke 
aangelegenheid als overheidsbeleid verstrekkende gevolgen heeft voor de gezondheid, 
veiligheid en leefbaarheid van de bewoners in het publieke domein?  
De stichting stelt zich op het standpunt dat de beleidsvrijheid van de overheid afneemt 
naarmate er meer risico’s voor gezondheid, milieu en leefbaarheid in het geding zijn. 
De stichting is van mening dat de Gemeente Amsterdam nalatig is geweest in de 
bescherming van fundamentele gezondheid- en milieu- en leefbaarheid rechten van de 
huidige en toekomstige bewoners. 
Daarbij heeft de gemeente onvoldoende meegewogen de wetenschappelijke inzichten 
inzake de ontwikkeling van autodeelconcepten en zelfrijdende auto’s.  
Ten gevolge hiervan heeft de gemeente onvoldoende inspanning verricht om de openbare 
ruimte van de Singelgrachtzone en de Noord Jordaan toekomstbestendig in te richten. 
 
De beantwoording van de zienswijzen door burgemeester en wethouders dient als 
motivering van het bestemmingsplan. Wij stellen ons op het standpunt dat deze 
beantwoording niet zorgvuldig is gedaan en blijk geeft van het niet kennen van eerder 
gemaakte afspraken en toezeggingen.  
 
2.Doel parkeergarage 
In de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijze op het 2e concept Bestemmingsplan 
Singelgrachtgarage zijn de doelstellingen die ten grondslag lagen aan de voorgenomen bouw 
van deze ondergrondse parkeergarage stelselmatig bestempeld als ‘niet aan de orde.  
Zie productie 2 Uitgangspunteninrichting Singelgrachtzone en te bereiken doelen met 
parkeergarage. Wordt later verstuurd 
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3. Nut en noodzaak 
De gemeente stelt zelf in allerlei rapporten2 dat het privébezit van de auto onder jongeren 
afneemt. Als het gaat om de voorgenomen bouw van de Singelgrachtgarage Marnix, worden 
nieuwe ontwikkelingen en trends niet meegewogen. In een gebied waar het autobezit het 
laagst is, Centrum en West, voeren bewoners onder andere aan: 
 
Opmerking (adressanten: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 153 

In heel Amsterdam is er sprake van een afname van het autobezit. In 
2025 zal er geen sprake meer zijn van particulier autobezit, parkeervergunningen zullen niet 
meer bestaan, alle voertuigen zijn zelfrijdend, bestuurders en rijbewijzen bestaan niet meer. 
Daarom is de bouw van de parkeergarage overbodig. 
Antwoord 
Deze toekomstvisie van de adressanten wordt niet door de gemeente gedeeld. 

 
Voor een uitgebreide standpuntbepaling van de Stichting over dit onderwerp verwijzen wij 
naar de 2e zienswijze van de stichting pagina 1 en 2 en de ingesloten bijlage bij deze 
zienswijze. 
 
Bij de stemming over de vaststelling van het bestemmingsplan gaven de partijen D66, 
GroenLinks en VVD de doorslag. Juist GroenLinks en D66 hebben in hun publicaties laten zien 
dat zij buiten de Gemeenteraad wel oog hebben voor de nieuwe trends. In de politieke 
besluitvorming hebben zij deze inzichten niet mee laten wegen. Daardoor heeft de 
gemeenteraad verzaakt en gefaald om de publieke ruimte ook voor jongere generaties 
duurzaam in te richten. 
 
4 Smalle Variant en bomen 
In de 2e zienswijze van de stichting merken wij het volgende op: 

7. Bomen  
In het nieuwe concept bestemmingsplan is niet de bomenschets opgenomen zoals die aan 
bewoners is gepresenteerd naar aanleiding van het bomenonderzoek van mei 2014. 
(Rapport Singelgrachtgarage 2014 Groenadvies). Het aantal te sneuvelen bomen of 
verplantbaarbare bomen is daarmee niet goed gecommuniceerd met de bewoners. 
In een gesprek met de betrokken projectambtenaren op vrijdag 12 mei is toegezegd deze 
fout te herstellen. 
De Stichting heeft ook in de brief van 21 april 2017 aan het projectteam laten weten dat zij 
zeer verontrust is over de keuze in dit bestemmingsplan voor de brede variant van de 
garage. 
In het oude concept van 2014 was gekozen voor de smalle variant om de bomen langs de 
kade te sparen. 
In het gesprek van 12 mei met de ambtenaren is het bestuur van de Stichting overtuigd 
geraakt van de inzet van het projectteam om zoveel mogelijk bomen te sparen en in het 

                                                           
2 Nota Parkeernormen Auto vastgesteld door de gemeenteraad op 29 november 2017, pagina 9. 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/nota_parkeernormen_auto?e=19262377/56381024 
Amsterdamse Thermometer van de bereikbaarheid pagina pagina 31 e.v. 
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/thermometer/:Het autobezit neemt niet langer toe 
en steeds minder jongeren bezitten een auto. 
3
 Nota van Antwoord pagina 1.1 Nut en noodzaak / belangenafweging pagina 6 en 7. Zie bijlage 6 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/nota_parkeernormen_auto?e=19262377/56381024
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/thermometer/
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aanbestedingscontract ruime aandacht te besteden aan het behoud en het niet beschadigen 
van bomen. Rigoureuze snoei van de beeldbepalende bomen - waaronder 15 monumentale 
iepen aan de Marnixkade - is daarmee van de baan.4 

 
De stichting constateert dat in het 2e definitieve concept bestemmingsplan aan de Raad de 
paragraaf Bomen op pagina 47 niet gerectificeerd is ondanks gesprekken, toezeggingen en 
mails van een lid van het sinds oktober niet meer bestaande projectteam 
Singelgrachtgarage.5 Op dit moment geeft dit wederom discussie hoeveel bomen er moeten 
sneuvelen. Volgens de nieuwe projectleider sinds oktober 2017, Erik Bakker, zijn dat er 7, 
volgens de laatste tekening die ons door het vorige projectteam is overhandigd vijf6.  
 
Geen smalle variant 
De stichting stelt zich op het standpunt dat de gemeente onzorgvuldig en nalatig heeft 
gehandeld door vast te houden aan de brede variant parkeergarage en door de 
bomenparagraaf in het concept bestemmingsplan aan de raadsleden niet aan te passen. 
De stichting stelt zich tevens op het standpunt dat in het onderhavige bestemmingsplan 
geen uitvoering is gegeven aan de afspraken zoals die gemaakt zijn en tussen de bestuurders 
van stadsdelen West en Centrum en de wethouder Pieter Litjens. Deze afspraken zijn 
neergelegd in het overdrachtsbesluit van 5 juli 2016. 
Daarin staat7: 

 

Realiseren van een ondergrondse parkeergarage met 785 tot 815 parkeerplaatsen in de 
Singelgracht, waarbij 400 plekken worden ingezet voor verbetering van de openbare ruimte 
in stadsdeel West en 400 plekken in stadsdeel Centrum;  
b. Een referentieontwerp van een smalle garage in twee verdiepingen met een 
gecombineerde in- en uitrit in het Frederik Hendrikplantsoen;  
c. Compensatienorm 1-op-1: één parkeerplek in de garage realiseren en één parkeerplek van 
het maaiveld opheffen ten dienste van de kwaliteit van de openbare ruimte;  
d. De verdeling volgende van het beoogde gebruik van de garage: 8o% vergunninghouders, 
20% bezoekers;  
e. Bestaande toezeggingen aan de belanghebbenden worden gestand gedaan. 

 
In de Adviesbrief van Bestuurscommissie West8 over voorontwerp bestemmingsplan 
Singelgrachtgarage / Marnix wordt nog expliciet gesteld: 

Graag willen we het college meegeven dat we er van uitgaan dat de eerdere uitgangspunten 
en afspraken overeind blijven. In het bijzonder vragen we daarbij aandacht voor de 
afspraken zoals geformuleerd in de overdrachtsbrief van wethouder Litjens aan de 
commissie Infrastructuur en Duurzaamheid d.d. 5 juli 2016 en deze op te nemen in het 
bestemmingsplan:  
• De 1-op-1 opheffingsnorm;  
• De beoogde verdeling van het gebruik van de garage (8o% bewoners/2o% bezoeker);  
• Het uitgangspunt van "de smalle variant". 

                                                           
4
 In oktober 2017 bleek dat dit gemeentelijke projectteam na nog geen  2 jaar uit elkaar gevallen is. 

5
 Zie bijlagen 07 mail wisseling met projectteam.. 

6
 Zie tekeningen productie bomen bijlage 07 en 08 

7
 Zie bijlage 10 

8
 Zie bijlage 11 
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Het is daarom in strijd met deze transitieafspraak en adviezen om in het bestemmingsplan 
als nog uit te gaan van de brede variant.  
“Het bestemmingsplan staat een parkeergarage over de volle breedte van de gracht toe. Bij 
de selectie van de uitvoerende partij wordt onder andere gekeken naar de manier waarop 
de uitvoerder ervoor zorgt dat de kans op schade aan bomen zo klein mogelijk is”.9 

 

Het is in strijd met de gemaakte afspraken tussen bewoners en leden van het (inmiddels 

opgeheven) projectteam dat het bestemmingsplan op dit cruciale onderwerp niet is 

aangepast. Sinds 2009 hebben bewoners zich ingezet tegen de kap van aanvankelijk 22 

bomen waaronder monumentale en beeldbepalende bomen.  
De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling heeft in haar uitgave Singelgracht, tussen 
structuur en bestemmingsplan duidelijk gemaakt dat juist in een compacte stad 
overgangsgebieden met water, oevers en pleinen naast hun puur functionele aspecten ook 
een meerwaarde hebben door hun beleving als ruimte, als verademing in de dichtheid.10 In 
de Nota Ruimtelijke Randvoorwaarden Singelgrachtzone - vastgesteld door de Centrale stad 
op 19 november 2003 - staat herhaalde malen te lezen dat de dubbele bomenrij een 
beeldbepalend en markant onderdeel van de Singelgracht is. 

Het is dan ook onbegrijpelijk dat in de nota van antwoord losjes opmerkt wordt dat de keuze 

van de uitvoerende partij afhangt van de manier waarop hij er voor zorgt dat de kans op 

schade zo klein mogelijk is. 

De stichting stelt zich op het standpunt dat de raad in redelijkheid niet tot de brede variant 

had kunnen beslissen. Bovendien is de raad onvoldoende geïnformeerd over de afspraken 

over het aantal te kappen en verplaatsbare bomen. 

Ook op dit punt moet het bestemmingsplan Singelgrachtgarage aangepast dan wel 

vernietigd worden. 

Zie productie: bomen. Wordt later opgestuurd 
 
5 Luchtkwaliteit bij in- en uitgang parkeergarage in het plantsoen 
a.De VVS en ook de coproductie werkgroep Herinrichting Frederik Hendrikplantsoen hebben 
al jaren ernstig bezwaar gemaakt tegen het plan om de in- en uitrit van de parkeergarage 
Marnix in het Frederik Hendrikplantsoen te situeren. 
In plaats van deze ‘parel’ op te poetsen11 en de functie te laten houden van wijkgroen in de 
directe omgeving, van een belangrijke plek voor spelende jongeren, van een groene oase die 
dient als ontmoetingsplek voor bewoners12, onttrekt u dit parkje voor een groot deel aan de 
openbare ruimte en moeten een aantal prachtige oude bomen gekapt worden.  
Daarnaast verslechtert de luchtkwaliteit juist op deze plek. De website van de 
Boerenweteringgarage maakt dit ook duidelijk:13 
‘18 Wat zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit? 

                                                           
9 Nota van antwoord pagina 23 en 24 
 
10

 De Singelgracht, het collier van Amsterdam, uitgave van ARS, een pleidooi voor een nieuwe kijk op de voormalige stadswal. 
11

 Nota van Uitgangspunten Singelgracht 1997 en nota ruimtelijke voorwaarden Singelgrachtzone 2003. 
12

 Zie ook De Groenvisie van Amsterdam 2009 en Amsterdam de Groene Wereldstad. 
13

 https://www.amsterdam.nl/projecten/albertcuypgarage/gestelde-vragen/ 
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Ook die zijn uitgebreid onderzocht. Daaruit blijkt dat de situatie mét garage straks voldoet 
aan de zogenoemde ‘voorkeurswaarde' voor luchtkwaliteit. De garage leidt mogelijk wél tot 
een toename van de luchtverontreiniging ter plaatse van de in- en uitgang van de garage, 
maar ook deze blijft ruim binnen de landelijke norm.’ 

Het is algemeen bekend dat De EU-normen voor luchtkwaliteit weliswaar gebaseerd zijn op 
de wetenschappelijk onderbouwde WHO-advies normen maar het niveau waar op die norm 
ligt is politiek bepaald, waarbij ook rekening is gehouden met politieke haalbaarheid, 
economische belangen, kosten ed. De EU-normen zijn dus politieke normen. Het gevolg 
hiervan is dat de EU-normen veelal een factor twee hoger liggen dan de gezondheidskundige 
normen die de WHO adviseert. Alleen uitgaan van de EU-normen zegt niet veel over hoe 
gezond de lucht is die we dagelijks inademen en kan ons zelfs op het verkeerde been zetten. 

Wij verzoeken u op deze plek punt 7 uit de eerste zienswijze als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
b. Gevoelige bestemmingen 
Om rekening te houden met gevoelige groepen en afstand tot de weg is in het Besluit 
‘Gevoelige bestemmingen’ opgenomen dat bij (dreigende) overschrijding van de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit geen nieuwe scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, 
verzorgings- en verpleeghuizen binnen 300 meter van de rand van een snelweg of binnen 50 
meter van de rand van een provinciale weg gerealiseerd mogen worden. 
In het bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix staat te lezen dat met dit 
bestemmingsplan voldaan wordt aan het besluit Gevoelige bestemmingen van 2009. 
 

8.3 Besluit gevoelige bestemmingen14 
Sinds 15 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen van kracht. Op grond van het 
Besluit is het niet toegestaan om kwetsbare functies (zoals ziekenhuizen en 
verzorgingshuizen) te realiseren op minder dan 100 meter van een Rijksweg en op minder 
dan 50 meter van een provinciale weg, als ter plaatse de grenswaarden voor stikstofdioxide 
en fijnstof worden overschreden. Het nu voorliggende bestemmingsplan gaat niet uit van de 
bouw van in het besluit genoemde gevoelige functies, noch van de aanleg van Rijkswegen of 
provinciale wegen, zodat wordt voldaan aan de bepalingen uit het Besluit gevoelige 
bestemmingen. 

 
De stichting stelt zich op het standpunt dat drukke binnenstedelijke wegen en kruispunten 
eveneens een gevaar voor de gezondheid van kinderen, ouderen en mensen met een 
zwakke gezondheid opleveren. 
Bovendien wordt in het Frederik Hendrikplantsoen weliswaar geen school gebouwd, maar 
een in- en uitgang van een parkeergarage in een plantsoen nog geen 40 meter vanaf de 
gevel van een bestaande school zonder dat de risico’s van luchtvervuiling hier, op deze plek  
in kaart zijn gebracht. 
 
Juist hier, op deze plek, spelen kinderen, wandelen ouders met baby’s en is dit de pauzeplek 
voor plusminus 600 leerlingen van het Cartesius Lyceum. 

                                                           
14

 Toelichting bestemmingsplan pagina 38 
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Juist hier heeft het politieke besluitvormingsproces inzake het bestemmingsplan 
Singelgrachtgarage Marnix mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid van kwetsbare 
groepen. 
Het is een zorgplicht van de overheid om risico’s voor kwetsbare groepen in kaart te brengen 
en te minimaliseren. 
Het is in strijd met deze zorgplicht van de overheid dat - ondanks herhaald aandringen van 
bewoners - nog steeds geen luchtkwaliteitsonderzoek is gedaan  naar de gevolgen van de 
plaatsing van de in- en uitgang van de parkeergarage juist in dit park. 
Een simpel antwoord op onze zorgen staat in de nota van antwoord: “In het 
luchtkwaliteitsonderzoek is conform de nu geldende wet- en regelgeving gerekend”15. 
 
Uit het bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix blijkt in het geheel niet dat het 
zwaarwegende gezondheidsbelang van deze groepen ten gevolge van de extra uitstoot van 
schadelijke stoffen (van PM 10 tot kleiner dan PM 2,5) hier in de beoordeling is betrokken. 
Dit dient alsnog te gebeuren omdat het gezondheidsbelang dient te prevaleren boven het 
belang van het uit het straatbeeld verwijderen van auto’s dat met het bestemmingsplan 
mogelijk wordt gemaakt. 
 
NB De stichting wacht nog op het vrijgeven van het MKBA rapport dat nog enkele dagen kan 
duren.  
 
Bij gebrek aan gedegen onderzoek naar de (ontwikkeling van) de luchtkwaliteit in het 
Frederik Hendrikplantsoen en omgeving, is onduidelijk hoe groot de risico’s van 
gezondheidsschade voor kwetsbare groepen zijn16.  
 
Op grond van alle bovenstaande overwegingen verzoekt de Stichting VVS  u het bestreden 
besluit te vernietigen  c.q. te laten aanpassen . 
Tevens verzoekt de Stichting u het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Amsterdam  te gelasten de door ons gemaakte proceskosten te vergoeden.  
 
Hoogachtend, 
 
Bestuur Stichting Vrienden Van de Singelgracht, 
P.M. Leideritz    handtekening 
(voorzitter) 
 
A. Eijsten    handtekening 
(secretaris) 

                                                           
15

 Zie nota van antwoord pagina 26 

16 Zie ook brandbrief van 169 longartsen over Nederlandse luchtkwaliteit aan Tweede Kamer van13 december 

2017, https://www.medicalfacts.nl/2017/12/13/169-longartsen-sturen-brandbrief-over-nederlandse-
luchtkwaliteit-aan-tweede-kamer/ 

 

 

https://www.medicalfacts.nl/2017/12/13/169-longartsen-sturen-brandbrief-over-nederlandse-luchtkwaliteit-aan-tweede-kamer/
https://www.medicalfacts.nl/2017/12/13/169-longartsen-sturen-brandbrief-over-nederlandse-luchtkwaliteit-aan-tweede-kamer/
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I. H. Röttger    handtekening 
(bestuurslid) 
 
 
P.B.P. Denissen    handtekening 
(bestuurslid) 
 
 
B.J.Leideritz    handtekening 
(penningmeester) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 

o Mailwisseling Projectleider en voorzitter VVS over  ontvankelijkheid. 

1. Statuten Vrienden van de Singelgracht 
2. Toelichting Bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix vastgesteld 27/09/2017 
3. Kennisgeving van 8 november 2017 
4. Zienswijze van mei 2014 
5. Zienswijze van 16 mei 2017 
6. Nota van Antwoord op zienswijzen 
7. mails lid projectteam Singelgrachtgarage Marnix Van Engelen 
8. tekening bomen mei 2014 
9. tekening bomen 21 juni 2017 
10. Overdrachtsbesluit Stadsdelen Gemeente van 5 juli 2016 
11. Adviesbrief van Bestuurscommissie West over voorontwerp bestemmingsplan 

Singelgrachtgarage / Marnix 5 juli 2017 
 

12. Overige stukken / producties worden zo snel mogelijk door ons aangelverd. 

 

 
. 

 


