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Stedelijke Ontwikkeling
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Uw brief van 12 juli 2016
Ons kenmerk Z-2015/067846

Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Amstelveen Midden-West, Burgemeester Rijnderslaan 10
(uitgebreide procedure) heeft u vanaf 2 juni t/m 13 juli 2016 een zienswijze in kunnen
dienen betreffende dit plan. Van deze gelegenheid heeft u tijdig gebruik gemaakt.

Uw ingediende punten:
1. Het voorgenomen plan voor verbouwing van het KPMG gebouw leidt tot een grote aan-

tasting van onze privacy. Voorheen was er sprake van een kantoorpand waarvan de
gebruikers alleen overdag aanwezig waren. Bij woningen is er sprake van permanente
inkijk in en op ons huis en tuin. Daarnaast kan verwacht worden dat er lawaai ontstaat
van de toekomstige bewoners vanuit hun tuinen en vanaf hun balkons.

2. Mede door genoemde aantasting van privacy zal naar verwachting de waarde van ons
huis verminderen. Het mag verwacht worden dat het voor toekomstige kopers een
groot verschil maakt of ze aan de achterkant uitkijken op een kantoor die ook nog eens
aan het zicht onttrokken wordt door een mooi groen front van bomen en struiken, of
dat ze uitkijken (beter gezegd: bekeken worden) door een groot aantal bewoners vanaf
een enorm appartementencomplex.

3. Verwacht wordt dat er van het groene front weinig overblijft ten gunste van de nieuwe
bewoners en ten nadele van de bewoners aan de Ouderkerkerlaan.

4. De bouwplannen zullen leiden tot overlast voor de omwonenden: bouwstof, bouwla-
waai, bouwverkeer.

5. De parkeerdruk in onze straat zal toenemen omdat de parkeerplaatsen die nu beschik-
baar zijn voor winkelend publiek bij het KPMG-gebouw, verloren gaan. Dit zal zich nog
meer dan nu reeds het geval is een uitweg zoeken in de aangrenzende straten. Dit is op
zijn beurt alleen weer tegen te gaan door invoering van betaald parkeren of een andere
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vorm van parkeer-regulering. Ook dit maakt ons huis minder aantrekkelijk voor toe-
komstige kopers (verlies van mogelijkheid van gratis parkeren voor mensen die bij je
op bezoek komen). Dit reken ik mee in de planschade waarvoor ik de gemeente aan-
sprakelijk stel.

6. De doorbreking van het gebouw leidt in principe tot meer geluidsoverdracht en dus
overlast vanaf de A9 en de Burg. Rijnderslaan. In de stukken wordt gesteld dat de toe-
name beperkt zal zijn door realisatie van nieuwe villa's, maar een toename is niet uit-
gesloten en wordt in de plannen evenmin als conditio sine qua non opgenomen.

Reactie van de gemeente
1. Privacy

De transformatie van het kantoor naar woningen betekent voor u een verandering in
uw leefomgeving. Wij zijn evenwel van mening dat de afstand tussen uw woning en het
pand dusdanig groot is, dat er geen sprake is van een onaanvaardbare inbreuk op uw
privacy en dat om die reden van de realisering van de woningen zou moeten worden
afgezien. De afstand tussen uw woning en de nieuwe woningen is circa 50 meter; de
afstand tussen uw tuin en de tuin van de nieuwe woningen wordt circa 15 a 20 meter.
Hoewel wij begrip hebben voor uw zorgen, zijn dat voor stedelijk gebied acceptabele af-
standen.

2. Waardevermindering woning
U heeft de mogelijkheid om een planschadeverzoek in te dienen. Als u kunt aantonen
dat sprake is van waardevermindering van uw woning door de verleende omgevings-
vergunning, dan kunt u desgewenst een beroep doen op afdeling 6.1 van de Wet ruim-
telijke ordening. Dit nadat de vergunning is verleend en het bestemmingsplan is vast-
gesteld en in werking is getreden.

3. Groen
De breedte van de huidige groenzone varieert van 20 tot 25 meter en wordt globaal
genomen gehalveerd ten gunste van de achtertuinen van de nieuwe woningen. De res-
terende groenzone wordt weliswaar smaller, maar behoudt de bestemming groen. Naar
wij hebben begrepen van de eigenaar blijft het resterend groen behouden.

4. Overlast bouw
Bouwwerkzaamheden kunnen altijd hinder opleveren voor de omgeving. Aangezien bij
het onderhavige plan niet of nauwelijks hei-activiteiten plaats zullen vinden (er wordt
immers gebruik gemaakt van de bestaande fundering) zal deze hinder beperkt zijn. In
overleg met de eigenaar zien wij er op toe dat de overlast beperkt blijft.

5. Parkeerdruk
Wij onderkennen dat de parkeerdruk op de Ouderkerkerlaan hoog is en mogelijk verder
wordt verhoogd doordat het huidige dubbelgebruik van de 300 maaiveldparkeerplaat-
sen langs de Burg. Rijnderslaan voor centrumbezoekers komt te vervallen. Het invoeren
van betaald parkeren met vergunning voor bewoners en een bezoekersregeling behoort
in principe tot de mogelijkheden. Voor het invoeren van zo’n parkeerregulering zijn be-
leidsregels van kracht. Deze zijn op 20 april 2016 bijgesteld door de gemeenteraad en
per 1 juli 2016 van kracht. Ons beleid is gebaseerd op twee uitgangspunten. Ten eerste
moet er sprake zijn van een hoge parkeerdruk; ten tweede moet er voldoende draag-
vlak zijn onder de bewoners. Wij geven u in overweging het initiatief te nemen om een
parkeerregulering voor te stellen.
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Bij een dergelijk burgerinitiatief dient u te onderbouwen dat daarvoor draagvlak bestaat
onder de medebewoners in het potentieel te reguleren gebied.

6. Geluid A9
In het geluidsrapport (bijlage 5 van de ruimtelijke onderbouwing), staat vermeld dat uit
rekenstudies is gebleken dat onder meest kritische uitgangspunt de geluidoverdracht
naar achterliggende woningen met te hoogste 0,2 dB toeneemt. Dit wordt in de Wet ge-
luidhinder afgerond naar nihil. Het geluid van de A9 zal door het plan derhalve niet toe-
nemen naar de achterliggende woningen. Als gevolg van de verdiepte ligging van de A9
en de plaatsing van geluidsschermen zal de geluidhinder van de A9 overigens in de toe-
komst sterk afnemen.

Besluit omgevingsvergunning
Uw zienswijze maakt onderdeel uit van de besluitvorming van het college van burgemees-
ter en wethouders. Zij maken bekend dat zij op 30 augustus 2016 een besluit hebben ge-
nomen de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 september
tot en met 12 oktober 2016 (6 weken) op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

Papier
Bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstel-
veen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Digitaal
U kunt de digitale stukken raadplegen op:
∂ de gemeentelijke website via de link: http://ro0362.ropubliceer.nl/;
∂ de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.OIAVHB07xV-
VG01

Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die tegen de ontwerpbesluiten tijdig
zienswijzen hebben ingediend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder
zienswijzen in te dienen beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank
Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).
Beroep indienen kan voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/.

Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt,
moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank.
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Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
namens dezen,

J. de Poorter
hoofd Stedelijke Ontwikkeling


