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Onderwerp 

Vaststellen van het bestemmingsplan Contactweg, onderdoorgang 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 15 januari 2019 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 117); 
Gelet op artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, 

Besluit: 

1. Kennis te nemen en bij de besluitvorming te betrekken: 
a. dat twee zienswijzen zijn ingebracht op het ontwerpbestemmingsplan 

Contactweg, onderdoorgang; 
b. van het positieve advies van het Havenbedrijf Amsterdam op het concept 

ontwerpbestemmingsplan. 

2. De zienswijzen als bedoeld onder beslispunt 1a te beantwoorden overeenkomstig 
is gesteld in de bijgevoegde Nota van Beantwoording zienswijzen welke 
onderdeel uitmaakt van dit besluit. 

3. Kennis te nemen en bij de besluitvorming te betrekken dat uit de onderzoeken die 
welke zijn verricht voor het voorliggende bestemmingsplan voldoende is gebleken 
dat de voorgenomen ontwikkeling niet zal leiden tot belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu en dat dat om die reden geen milieueffectrapport behoeft te 
worden gemaakt. 

4. Het bestemmingsplan Contactweg, onderdoorgang, bestaande uit de verbeelding, 
regels en vergezeld van een toelichting, met identificatienummer 
NLIMR0.0363.61801BPGST-VG01 in elektronische en analoge vorm gewijzigd 
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vast te stellen ten opzichte van het ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen, met 
dien verstande dat in de regels en op de verbeelding de (dubbel)bestemming 
Leiding — Gas is toegevoegd, waarbij voor de locatie van de geometrische 
planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie, versie 1 januari 2017. 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
in zijn vergadering op 14 februari 2019. 

V. voorzitter 

Rik Torn 

De raadsgriffier 

Marijke  Pe 
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