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Zienswijzefase
Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel hebben in hun vergadering van 29 september 2020
het bestemmingsplan “Smart Mobility Hub” in ontwerp vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan
met de bijbehorende stukken heeft van 8 oktober tot en met 18 november 2020 ter inzage gelegen.
Alle stukken konden gedurende deze periode in het gemeentehuis, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan
de Amstel ingezien worden. Ook was het mogelijk om deze digitaal in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0437.BPSmartMobHub-ON01).
Binnen genoemde termijn heeft een ieder zienswijzen naar voren kunnen brengen tegen het
ontwerpbestemmingsplan.
Zienswijzen
De gemeente heeft in totaal 3 zienswijzen ontvangen.
Ontvankelijkheid zienswijzen
Alle zienswijzen zijn ontvankelijk.
Overzicht ontvangen zienswijzen
Nr.
Naam
d.d.
Ingekomen
1.
TenneT TSO B.V.
12 november 2020 18 november 2020
Bosselaar/Strengers legal partners
2.
18 november 2020 18 november 2020
namens Golfclub Amsterdam Old Course
3.
Stichting Vrienden van Duivendrecht
18 november 2020 18 november 2020
Met alle indieners van zienwijzen is een overleg gevoerd. De zienswijzen zijn afzonderlijk van een
reactie voorzien. Voor de overzichtelijkheid is gekozen om
per ingediende zienswijze te reageren en niet per onderwerp.
Doel van deze nota
In deze Nota van Beantwoording Zienswijzen geeft de gemeente Ouder-Amstel, als bevoegd gezag
voor het bestemmingsplan Smart Mobility Hub, een reactie op de binnengekomen zienswijzen op het
ontwerpbestemmingsplan.
Conclusie
De ingediende zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op de noordoostelijke hoek van het
bestemmingsplan. Punten die naar voren komen, zijn onder andere de inpassing van het 150kV tracé,
de planontwikkeling rond het huidige clubhuis en buitenruimte van Golfclub AOC (waterstructuur, berging en verkeersontsluiting) en de gevolgen voor flora en fauna. De ingediende zienswijzen
hebben aanleiding gegeven om het bestemmingsplan op bepaalde punten aan te passen. Door de
aanpassingen wordt de bestaande situatie in de noordoostelijke hoek van het plangebied niet meer
beïnvloed door de ontwikkeling van de Smart Mobility Hub, doordat zowel het plangebied als het
bouwvlak in deze hoek is verkleind.
Alternatieve planopzet in het kort
- De huidige situatie rond het clubgebouw van Amsterdam Old Course (AOC) zal door het
verleggen van de plangrens en het afschuinen van het bouwvlak gehandhaafd blijven.
Daarmee worden parkeergelegenheden en eventuele cultuurhistorische waarde van dit
gebied niet langer aangetast;
- De aanpassing van het bestemmingsplan aan de noordoostelijke hoek resulteert in een
watersysteem dat gescheiden is van het watersysteem van en rond AOC. Het watersysteem
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van AOC blijft dus conform de huidige situatie. Daarbij is de buitenruimte rond het clubhuis
niet langer aangemerkt als waterberging;
Door de aanpassing blijft ook de huidige groenstructuur (bomen en struweel) en grondwal
(oude spoortalud) aan de noordoostzijde gehandhaafd. Hierdoor blijft het leef- en
foerageergebied en ecologische verbindingsroute van de aantroffen bunzing en wezel
onaangetast. Dit deel valt nu buiten het bestemmingsplan;
Aan de noordoostzijde is verkeersruimte opgenomen voor afwikkeling van fietsverkeer en
ontsluiting van AOC. De ruimtelijke reservering voor een eventuele aansluiting op een
verkeersverbinding richting station Duivendrecht maakt niet langer onderdeel uit van dit
plan;
De huidige ligging van de hoogspanningskabels (150kV) wordt voor zo lang dit nog nodig is bij
wijze van dubbelbestemming in het plan opgenomen, inclusief een beschermingszone en
bijbehorende regels. Er wordt voor de SMH dus niet meer uitgegaan van verlegging van dit
tracé, waardoor dit proces is losgekoppeld van de verlegging van het tracé die nodig is voor
de ontwikkeling van de woningbouw en de andere functies in DNK.

In onderstaand figuur zijn de aanpassingen van de plan- en kavelgrenzen weergegeven.

Figuur 1 Aanpassingen plangrens en bouwvlak tussen ontwerp bestemmingsplan (links) en vastgesteld bestemmingsplan
(rechts).

Bij de beantwoording van de zienswijzen is steeds een korte samenvatting van de betreffende
zienswijze opgenomen en het resultaat van nader overleg met indieners over de alternatieve
planopzet.
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Beantwoording zienswijzen
1. Tennet TSO B.V.
De zienswijze heeft - kort samengevat - betrekking op het volgende:
a. Binnen de grenzen van het ontwerpbestemmingsplan bevindt zich de ondergrondse 150.000
Volt hoogspanningsverbinding Diemen - Bijlmer Noord (dubbel tracé),
welke in eigendom en beheer is van TenneT. In het plan is geen rekening gehouden met de
ondergrondse hoogspanningskabels;
b. In het ontwerp bestemmingsplan gaat de gemeente Ouder-Amstel uit van een verlegging van
de hoogspanningsverbinding, waarvan het gewijzigde tracé deels binnen de grenzen van het
bestemmingsplan is gelegen (bestemming 'Leiding - Hoogspanning'). Het in dit ontwerp
bestemmingsplan opgenomen tracé is op initiatief van de gemeente aangegeven. Hierover is
nog geen overeenstemming met TenneT. Hetzelfde geldt voor de breedte van de
dubbelbestemming. In het ontwerp bestemmingsplan is daarnaast niet gemotiveerd dat deze
verlegging uitvoerbaar is. Voorts blijkt uit de toelichting dat slechts een deel van het
gewijzigde tracé binnen de grenzen van dit bestemmingsplan is gelegen. Dit is correct, maar
voor de uitvoerbaarheid van het plan is het ook van belang te weten of het deel van het
gewijzigde tracé dat buiten het plangebied is gelegen realiseerbaar is.
c. Voorts is niet gemotiveerd dat het gewijzigde tracé op de voorgestelde wijze in de
waterkering kan liggen en hoe de binnen de bestemming 'Gemengd 1' mogelijk gemaakte
functies zich verhouden tot het voorzorgbeleid ten aanzien van magneetvelden.
Op 19 januari 2021 is een overleg met TenneT TSO B.V. gevoerd om de in de zienswijze benoemde
punten nader te bespreken. Daarbij is ook de eerder beschreven alternatieve planopzet en
aanpassing van het bestemmingsplan voorgelegd en besproken. TenneT TSO B.V. heeft hierbij
aangegeven en schriftelijk bevestigd dat met deze aanpassing van het bestemmingsplan wordt
voldaan aan de door TenneT gewenste planologisch borging. Door het vooralsnog handhaven van het
huidige kabeltracé zijn de overige punten uit de zienswijze niet langer relevant.
2. Bosselaar/Strengers legal partners namens Golfclub Amsterdam Old Course
De zienswijze heeft - kort samengevat - betrekking op het volgende:
a. Deze zienswijze betreft het gehele ontwerpbestemmingsplan en in het bijzonder de noorden oostzijde van het plangebied, welk deel blijkens de verbeelding bestemd is met de
enkelbestemming ‘Verkeer’ en de dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterberging’ en/of de
dubbelbestemming ‘Leiding Hoogspanning’;
a. Integrale benadering ontbreekt;
b. Geen belangenafweging;
c. Ontbreken nut en noodzaak van waterberging op de gronden van het golfterrein;
d. De waterparagraaf is onvolledig en op punten ondeugdelijk;
e. Gevolgen voor flora en fauna zijn niet in de afweging betrokken;
f. Gevolgen voor cultuurhistorische waarden zijn niet in de afweging betrokken;
g. Ontbreken kader voor parkeren voor de leden en gasten van Amsterdam Old Course;
h. Plan niet rijp voor besluitvorming en nog niet alle voor de ontwikkeling SMH benodigde
gronden zijn in eigendom bij de initiatiefnemer.
i. Amsterdam Old Course is niet principieel gekant tegen de voorgenomen ontwikkelingen,
maar wenst wel dat haar belangen bij de planvorming maximaal worden betrokken en
geborgd en dat zij haar activiteiten ter plaatse kan voortzetten zolang de realisatie van DNK
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nog niet onherroepelijk is en zolang nog niet daadwerkelijk feitelijk wordt gestart met de
ontwikkeling daarvan.
j. Amsterdam Old Course erkent het belang dat is gemoeid met de beoogde ontwikkeling, maar
is van oordeel dat de op haar golfterrein beoogde waterberging en weg niet gerealiseerd
moeten worden voordat absolute duidelijkheid bestaat over de ontwikkelingen van DNK.
k. Amsterdam Old Course verzoekt daarom met inachtneming van de inhoud van deze
zienswijze in samenspraak met Amsterdam Old Course te komen tot alternatieve
planvorming.
Op 19 januari 2021 is een overleg met Golfclub Amsterdam Old Course gevoerd om de in de
zienswijze benoemde punten nader te bespreken. Daarbij is ook de eerder beschreven alternatieve
planopzet en aanpassing van het bestemmingsplan voorgelegd en besproken.
Golfclub Amsterdam Old Course heeft hierbij aangegeven en per ondertekende brief bevestigd dat
deze aanpassing van het bestemmingsplan volledig aan de in de zienswijze genoemde punten
tegemoet komt.
3. Stichting Vrienden van Duivendrecht
De zienswijze heeft - kort samengevat - betrekking op het volgende:
a. Het doel van deze zienswijze is dat de waterbuffering en de weg niet worden aangelegd op
het terrein dat in gebruik is door AOC totdat het totale plan van ‘Duivendrechts Kwartier’
definitief is en ontwikkeld gaat worden;
b. Opnemen samenhang tussen de deelplannen in het plangebied ‘Duivendrechts Kwartier’;
c. Toevoegen van het Zwartje Laantje;
d. Verrijken van het flora en fauna onderzoek;
e. De stichting is niet tegen de komst van een Smart Mobility Hub. Wel dat de belangen van
AOC met de komst van de SMHop de huidige plek ernstig geschaad worden. Het is voor de
stichting niet acceptabel dat op deze manier de doodsteek wordt uitgedeeld aan AOC en het
terrein vervolgens nog jaren braak ligt totdat een mogelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd.
Op 19 januari 2021 is een overleg met Stichting Vrienden van Duivendrecht gevoerd om de in de
zienswijze benoemde punten nader te bespreken. Daarbij is ook de eerder beschreven alternatieve
planopzet en aanpassing van het bestemmingsplan voorgelegd en besproken.
Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft hierbij aangegeven en per ondertekende brief bevestigd
dat deze aanpassing van het bestemmingsplan deels aan de in de zienswijze genoemde punten
tegemoet komt. Aanvullend stelt zij dat een aantal punten uit de zienswijze blijft staan. Deze punten
hebben echter geen directe relatie met het bestemmingsplan SMH en vallen niet binnen de
plangrenzen van het bestemmingsplan SMH. Daarom is het niet mogelijk om de punten te verwerken
in het bestemmingsplan Smart Mobility Hub of vanuit deze ontwikkeling een passend antwoord te
geven op de genoemde punten.
Onderstaand is per punt een korte reactie opgenomen bij de ongewijzigde punten uit de zienswijze.
Reactie op de ongewijzigde punten zienswijze:
Ongewijzigd uit de zienswijze blijft staan dat de stichting onderstaande aspecten verder uitgewerkt
c.q. toegelicht wil zien:
• Opnemen samenhang tussen de deelplannen in het plangebied Duivendrechts Kwartier. Dit is
ook als aanbeveling opgenomen met betrekking tot het onafhankelijke MER-advies van 12
november 2020;
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Reactie:
Hiermee wordt vermoedelijk bedoeld de samenhang tussen de deelgebieden van De Nieuwe Kern.
Dit is onderdeel van de structuurvisie DNK en valt buiten de scope van de (autonome)
ontwikkeling van de SMH. Het Mer-advies betreft het advies op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau voor DNK, en had geen betrekking op de ontwikkeling van de SMH.
Toevoegen van het Zwartje Laantje. Aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden
in het plangebied en de directe omgeving kunnen veel uitgebreider en ambitieuzer qua behoud
worden beschreven. Zo kunnen de recreatieve en landschapsgerichte verbindingen tussen de
kern Duivendrecht en de kern Ouderkerk a/d Amstel aangevuld met:
o Archeologische (verwachtings)waarden;
o Gebouwd erfgoed, zoals het clubhuis van de Amsterdam Old Course;
o Landschappelijke elementen, zoals de oude veendijk.
Reactie:
Het Zwarte Laantje valt, zeker na aanpassing van het ontwerp en de plangrens van de SMH,
volledig buiten het plangebied SMH. Ook kan binnen het project SMH niet voorzien worden in een
recreatieve en landschapsgerichte verbinding tussen de kern Duivendrecht en de kern Ouderkerk
a/d Amstel. Dit is onderdeel van de structuurvisie DNK, evenals de drie aanvullend genoemde
aspecten.
Verrijken van het flora en fauna onderzoek. Beschrijf op ambitieuze wijze de kansen voor een
ecologische verbinding tussen de Amstelscheg (ten westen van de A2) en andere groengebieden,
door optimalisatie van de groenblauwe zone en andere groenstructuren in het plangebied. Er zijn
veel kansen de bestaande natuurwaarden en ecologische verbindingen te versterken. Het
plangebied bevat veel ‘spontane natuur’, onder andere binnen en rond de
volkstuinencomplexen, langs wegen en op weinig gebruikte plaatsen.
Reactie:
Het flora en fauna onderzoek voor de SMH heeft betrekking op het plangebied SMH. De
ecologische verbinding tussen de Amstelscheg (ten westen van de A2) en andere groengebieden is
onderdeel van de visie voor DNK en wordt uitgewerkt in de structuurvisie DNK. Ook de genoemde
‘spontane natuur’, onder andere binnen en rond de volkstuinencomplexen, langs wegen en op
weinig gebruikte plaatsen, betreft gebieden die (ruim) buiten het plangebied SMH liggen.
Hierover kunnen daarom geen uitspraken gedaan worden in het bestemmingsplan SMH. Deze
onderwerpen komen wel aan de orde in de structuurvisie DNK.
Zienswijze van de AOC wordt nog steeds onderschreven, behalve daar waar het afwijkt van het
aangepaste ontwerpvoorstel.
Reactie:
AOC heeft per ondertekende brief bevestigd dat als het gepresenteerde ontwerpvoorstel
overeenkomstig wordt vastgesteld in het bestemmingsplan SMH, hiermee passend en volledig
aan de in de zienswijze genoemde punten tegemoet gekomen wordt.
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