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Onderwerp 

Instemmen met het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied 
Sportheldenbuurt — Theo Koomenbuurt 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 16 april 2019 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 569); 
Gelet op artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, 

Besluit: 

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met de identificatie 
NI_ I MR0.0363.M1902VBGST-VG01; 

2. Te bepalen dat het verboden is het gebruik van de gronden zodanig te wijzigen 
dat het gebied als bedoeld onder beslispunt 1) minder geschikt wordt voor de 
verwezenlijking van de daaraan in het nieuwe bestemmingsplan toe te kennen 
bestemming(en); 

3. Te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het 
hierboven genoemde gebruiksverbod kunnen afwijken, mits de voorgenomen 
wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan; 

4. Te bepalen dat de besluiten 1, 2 en 3 in werking treden op 28 juni 2019 voor de 
duur van 1 jaar; 
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5. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede lid 
van de Gemeentewet is opgelegd en die tijdens de eerstvolgende vergadering 
van de gemeenteraad is bekrachtigd. 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
in zijn vergadering op 19 juni 2019. 

De voorzitter 

emke Halsema 

De l e  plv. raadsgriffier 

M 
Rob WillemsWillems 
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BEHOORT BIJ BESLUIT VAN 
DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM 
VAN q - 6-2,o ig ,  NR.  33 /565 

J 	135fRAADSGRIFFIER, 

Verklaringen  
Ondergrond ontleend aan GBKA 2017 

Planinformatie KABINET 
VooronNearp Gornekold door 02nD 
OnNeorp Lough, S.M.. Own 

.!..2019 Vestoteelold FOMIII. 02 	I 	Schad, 	I 	111000 
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