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1. Bosselaar Strengers is een maatschap advocaten, bestaande uit praktijkvennootschappen. 
 leden de maatschap op aanvraag verkrijgbaar.

2. Alle opdrachten worden geacht te gegeven aanvaard door Bosselaar Strengers.
werking de artikelen 7:407 2 is uitgesloten.

3. Iedere aansprakelijkheid met de uitvoering opdracht is beperkt het 
bedrag waarop door Bosselaar Strengers gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzeke-

 aanspraak geeft, vermeerderd met het risico zoals vermeld de polis  
verzekering. Indien voorzover geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering plaatsvindt, iedere aansprakelijkheid beperkt 50.000,-,

4. Indien door  verband met uitvoering een opdracht anderszins schade 
personen of wordt toegebracht, waarvoor Bosselaar Strengers aan-

sprakelijk die aansprakelijkheid beperkt   het bedrag waarop de door 
Bosselaar Strengers gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering  
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld de polis

die verzekering.

5. Iedere aanspraak jegens Bosselaar Strengers vervalt door verloop   
na dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend  

redelijkerwijze bekend  met feiten waarop aanspraak 
baseert.

 Indien Bosselaar Strengers de uitvoering opdrachten der-
den inschakelt, is Bosselaar Strengers door die derden 
gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens  
cliënten te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid Bosselaar 
Strengers voor tekortkomingen door haar ingeschakelde 
derden is uitgesloten.

7. Niet alleen Bosselaar Strengers, maar ook alle personen 
die de uitvoering enige opdracht een cliënt  
ingeschakeld, kunnen op algemene voorwaarden 
een beroep doen, evenals vroegere vennoten mede-
werkers Bosselaar Strengers eventuele 
erfgenamen, indien aansprakelijk worden gehou-

nadat het kantoor Bosselaar Strengers 
hebben verlaten.

8. de rechtsverhouding tussen Bosselaar 
Strengers haar cliënten Nederlands 
recht toepassing  de rechtbank 
Utrecht bevoegd kennis  

enig geschil dat tussen Bosselaar 
Strengers cliënt mocht ontstaan.
Indien Bosselaar Strengers als eisende 
partij optreedt,  afwijking  
bevoegd het geschil aanhangig te 
maken een zonder dit beding 
bevoegde buitenlandse

1. Bosselaar Strengers partnership con-
sisting persons. list the partners is available 

upon request.

2. assignments considered to  accepted 
Bosselaar Strengers, under exclusion of article  

article paragraph the

3. liability connected with assignments to Bosselaar Stren-
gers shall  limited to the amount  out under the -
fessional indemnity insurance, increased the amount of 
self-insurance mentioned the insofar no payment 
is made under the insurance,  liability shall limited amount 

50.000,-.

4. liability for damages to persons or property might occur  
connection with the carrying out of assignments to Bosselaar Strengers 

shall limited to the amount which paid out under the liability insurance, 
increased the amount  self-insurance mentioned the

5. claim against Bosselaar Strengers shall be barred after period   
year from the day the claimant knew or reasonably could the facts upon 
which bases his claim.

6. case third parties called the carrying out assignments, Bosselaar 
Strengers shall be entitled to accept on behalf its clients limitation of liability 
observed third parties. Bosselaar Strengers cannot responsible for  
shortcoming third parties.

 Bosselaar Strengers, but also persons  the carrying 
out assignment well as former partners, employees former employees of 
Bosselaar Strengers their heirs, entitled to involve the provisions of these  

Provisions case they should liable for damages after Bosselaar Strengers.

8. relationship between Bosselaar Strengers its clients shall  
District Court Utrecht shall exclusive jurisdiction over dispute arising 

between Bosselaar Strengers client. Notwithstanding the Bosselaar Strengers shall 
 the right to institute proceedings competent court the client s jurisdiction.
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'
legal partners

Gemeenteraad van Ouder-Amstel 

Postbus 35

1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

ZIENSWIJZE

van

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 

Old Course, 

statutair gevestigd te Amsterdam;

advocaat-gemachtigde: mr. Bosma

inzake

ontwerpbestemmingsplan Smart Moblity Hub (SMH)

Als gemachtigde van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Golfclub Amsterdam Old Course, 

statutair gevestigd te Amsterdam aan het (1114 BA) Zwartelaantje nummer hierna aan te duiden  

vrouwelijk enkelvoud: Amsterdam Old Course treedt op Bosma, advocaat ten kantore van Bosselaar 

Strengers Legal Partners, kantoorhoudende te Utrecht de (3584 BR) Euclideslaan nummer (postbus 

516, 3500 AM Utrecht).

Ontwerpbestemmingsplan Smart Mobility Hub (SMH)

 Namens Amsterdam Course wordt zienswijze ingediend ten aanzien van het door  

college van Burgemeester Wethouders van de gemeente Ouder-Amstel ter inzage gelegde 

ontwerpbestemmingsplan Smart Mobility Hub (SMH).

 Deze zienswijze betreft het gehele ontwerpbestemmingsplan het bijzonder de noord-  

oostzijde van het plangebied, welk deel blijkens verbeelding bestemd met enkelbestemming 

Verkeer de dubbelbestemming Waterstaat-Waterberging en/of de dubbelbestemming Leiding- 

Hoogspanning

 Kort gezegd Amsterdam Course van mening dat de voorziene ontwikkeling SMH niet voldoet 

aan eisen van goede ruimtelijke ordening. Daarbij stelt Amsterdam Course tegelijk dat er 

alternatieven zijn die enerzijds tegemoetkomen aan de bezwaren van Amsterdam Old Course en die 

wel recht doen haar overige) beschermenswaardige belangen die anderzijds toch ruimte 

bieden voor een (gewijzigde) planvorming wat betreft de SMH.

 dat kader ziet deze zienswijze toe op de onderwerpen als vermeld de volgende inhoudsopgave: 

Inleiding

 
Dl

 



Ontbreken integrale benadering 

Geen belangenafweging

Ontbreken nut noodzaak van waterberging op de gronden van het golfterrein 

Waterparagraaf

Gevolgen voor flora en fauna zijn niet de afweging betrokken

Gevolgen voor cultuurhistorische waarden zijn niet de afweging betrokken

Ontbreken kader voor parkeren

Plan niet rijp voor besluitvorming

Oplossingsrichtingen alternatieven

Conclusie

Inleiding

 Het golfterrein van Amsterdam Old Course, gelegen Ouder-Amstel aan de grens van Amsterdam- 

Zuidoost, werd ontworpen Het clubhuis gevestigd een historische villa uit

 Sinds huurt Amsterdam Course de gronden waarop het golfterrein gelegen van  

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NS Vastgoed (hierna: 'NS Vastgoed

 Tot omvatte het golfterrein van Amsterdam Old Course holes. Daarna als gevolg van 

eerdere planvorming het aantal holes verminderd tot de huidige holes. lay-out van de holes  

als bijgevoegd deze zienswijze.

 Op korte afstand van het golfterrein bestaan plannen voor de realisatie van de nieuwe stadswijk  

Nieuwe Kern (hierna: ‘DNK waarbij kort gezegd ruimte wordt geschapen voor ruim 4.500 woningen 

rondom een stadspark, 250.000 voor bedrijven, horeca, kantoren uitbreiding van sportcomplex 

De Toekomst van Ajax. Voor DNK heeft gemeente Ouder-Amstel recent de Notitie Reikwijdte  

Detailniveau ter inzage gelegd. juridisch-planologische kaders die ontwikkeling van DNK 

mogelijk maken, echter (lang) niet gesteld c.q. niet bekend gemaakt/ter inzage gelegd.

 Wel vooruitlopend op planvorming van DNK, het ontwerpbestemmingsplan SMH ter 

inzage, dat de planologische blauwdruk zou moeten leggen voor de realisatie van  

multifunctioneel cluster direct ten zuiden van het golfterrein deels ook het golfterrein.

Aangezien onvoldoende grond aanwezig voor de realisatie van het multifunctionele cluster SMH, 

bestaat het kennelijke voornemen de gemeente Amsterdam om extra gronden eigendom en/of 

gebruik te verkrijgen, waaronder de gronden waar Amsterdam Course sinds onafgebroken 

gebruik van maakt.

 Als het project SMH wordt verwezenlijkt, verdwijnt dus deel van huidige golfbaan, waardoor  

feite een einde komt aan het 85-jarige bestaan van golfbaan. Dit zal leiden tot een ingrijpende 

verandering het verenigingsleven van Amsterdam Old Course het algemeen de unieke 

omgeving waarin Amsterdam Course gelegen het bijzonder. Verwezenlijking van het project 

SMH zal het definitieve einde betekenen van kleurrijke geschiedenis van Amsterdam Course

oudste golfbaan van Amsterdam omstreken op de huidige locatie.

 Amsterdam Course acht het ongewenst om ver vooruitlopend juridisch-planologische 

kaders van ontwikkeling DNK, deel van de golfbaan "weg te bestemmen" middels het

Zienswijze
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ontwerpbestemmingsplan SMH, met als resultaat dat de rest van de golfbaan vele jaren braak 

zal liggen. Daar geen enkele partij mee gediend.

 Amsterdam Course niet principieel gekant tegen de voorgenomen ontwikkelingen, maar wenst 

wel dat haar belangen de planvorming maximaal worden betrokken en geborgd dat zij haar 

activiteiten ter plaatse voortzetten zolang de realisatie van DNK nog niet onherroepelijk  

zolang nog niet daadwerkelijk feitelijk wordt gestart met de ontwikkeling daarvan.

 reactie op de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan breng namens Amsterdam Old Course 

het volgende onder uw aandacht.

Integrale benadering ontbreekt

 De ontwikkelingen die beoogd worden te bereiken met DNK SMH zijn ingrijpend voor 

Amsterdam Course. besluitvorming over ingrijpende ontwikkelingen als DNK de SMH, 

dient het kader van de goede ruimtelijke ordening dan ook integraal te gebeuren op basis van 

gedegen onderzoek naar nut noodzaak van de ontwikkeling met inachtneming van alle 

relevante aspecten waarborgen wat betreft de gevestigde belangen.

 Amsterdam Old Course mist deze integrale samenhangende aanpak van de ontwikkelingen DNK 

SMH echter, zowel procedurele als materiële zin.

 dit verband wijst Amsterdam Old Course ook op het advies van de Commissie voor  

milieueffectrapportage (hierna: de Commissie van november Uit voormeld advies (hierna; 

het Advies blijkt dat de Commissie eveneens een integrale benadering mist de algehele 

planvorming diverse aandachtspunten formuleert. Hoewel het Advies van Commissie primair 

betrekking heeft op de milieueffectrapportage, zijn veel van de het Advies vermelde 

aandachtspunten direct toepasbaar op het ontwerpbestemmingsplan sluiten aan  

kanttekeningen die namens Amsterdam Old Course zijn/worden vermeld deze zienswijze. 

Amsterdam Old Course verzoekt de gemeente Ouder-Amstel dan ook om het Advies van  

Commissie ter harte te nemen ieder geval de volgende punten uitdrukkelijk(er) te betrekken  

de planvorming van de

Hoewel het plangebied onder de gemeente Ouder-Amstel heeft in dit gebied vrijwel geen 
grond in eigendom. De gemeente kan daardoor wel ruimtelijke kaders aangeven, maar is voor de 
daadwerkelijke invulling van het plangebied voor een groot deel afhankelijk van de grondeigenaren. 

betekent dat een goede onderlinge afstemming nodig is randvoorwaarden, uitgangspunten 
en doelstellingen voor de ontwikkeling van 

Geef in het MER een helder en actueel overzicht de verschillende stappen in het planproces tot 
nu toe en de rol van de verschillende actoren daarin. Licht toe welke ontwikkelingen hebben geleid 
belangrijke keuzes wijzigingen in het beoogde programma. Geef aan welke rol milieuaspecten 

en duurzaamheidsambities daarbij hebben gespeeld.^

 De gemeente reilwijdte en   
  3490 

  

  



Ambities voor de invuliing van project

Zowel in de NRD als in de concept-structuurvisie en de concept stedenbouwkundige visie zijn 
ambities voor de invulling van het plangebied aangegeven. Deze hebben andere betrekking 
op leefkwaliteit, gezondheid, klimaatbestendigheid, duurzaamheid (energie, circulariteit), 
bereikbaarheid en niimtelijke kwaliteit.

Deze ambities ziin noa kwalitatief en weinig specifiek gedefinieerd. Zo is noa precies duidelijk 
wat verstaan wordt onder klimaatbestendia. eneraieoositief circulair en bijvoorbeeld een 
beweeavriendeliike buitenruimte. De Commissie adviseert om de ambities zo concreet moaeliik  
omschriiven. waar nodig met onderscheid deelgebied. Vertaal ambities awar moaeliik naar 
kwalitatieve doelen (aantallen, percentages, benodigde ruimte) en tiidhorizons aan (voor welke 
periode moet het gebied klimaatbestendia ziin inaericht).  aanzien van klimaatbestendigheid kan 
het ambitiedocument van de metropoolreaio Amsterdam ter inspiratie worden gebruikt. Het 
concretiseren van ambities is van belang voor onderscheiden van zinvolle alternatieven  
varianten en voor de vergelijking daarvan aan de hand van het doelbereik (de mate waarin ambities 
gerealiseerd kunnen worden).^

Randvoorwaarden en uitgangspunten voor DNK
Door de ligging van het plangebied gelden voor de mogelijke invulling van het programma een groot 
aantal randvoorwaarden:

beperkingen als gevolg van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding, mede met het oog op 
klimaatverandering en bodemdaling.

en rondom het gebied (vooral in de Amstelcorridor  zijn veel ontwikkelingen gaande, zoals de 
ontwikkeing van de Smart Mobility Hub (SMH), het Amstel Business Park Zuid, de ontwikkeling  
de stationsomgeving Duivendrecht en de ontwikkelingen in de gemeente Amsterdam zoals 
ArenaPoort en Amstel III en de afwaardering van de A2 tussen knooppunt Amstel en de 
Utrechtsebrug. Deze ontwikkelingen kunnen ook leiden tot randvoorwaarden en uitgangspunten 
voor het voornemen. Onder invloed van deze ontwikkelingen kunnen randvoorwaarden en 
uitgangspunten in de tijd veranderen (zie ook § 3.3 van dit

3 Voorgenomen activiteit en aiternatieven
 Algemeen, plan- en studiegebied

Beschrijf de voorgenomen activiteiten zo uitgebreid als nodig is om een goede vergelijking van 
alternatieven en varianten op basis van doelbereik en (milieu)effecten mogelijk  maken.

Het plangebied is in de huidige situatie gefragmenteerd en gedifferentieerd van karakter. is 
sprake van sterk uiteenlopende functies en activiteiten, zoals het trainingscomplex van  
volkstuinencomplexen, golfbanen en infrastructuur spoor). zijn verschillende 
grondeigenaren en gebruikers en worden verschillende deelgebieden onderscheiden. Uit de NRD 
blijkt dat de realisatie van het programma gefaseerd zal plaatsvinden over een lange periode. 
Dit betekent dat het plangebied en de deelgebieden in verschillende fasen van realisatie anders 
uit komen  zien en anders gebruikt zullen Dit heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie, 
de leefomgeving en natuurlijke omgeving in gebied. Geef in het MER inzicht in de activiteiten die 
plaatsvinden in de verschillende fasen van realisatie (aanleg, inrichting, tijdelijke voorzieningen) en 
de eindsituatie en maak daarbij onderscheid in deelgebieden. Betrek hierbij ook de ontwikkeling van 
de aangezien deze binnen het plangebied gerealiseerd wordt. Voor de SMH gelden hoge 
ambities op het gebied duurzaamheid en duurzame mobiliteit, die van invloed kunnen zijn op  
ontwikkeling van Dit geldt mogelijk ook voor andere ontwikkelingen in en rond het plangebied, 
zoals de ontwikkeling de stationsomgeving Duivendrecht (zie ook §3.3 van dit advies). Geef 
inzicht in de mogelijke fasering in ruimte en tijd (zie ook §3.2), de onzekerheden daarin en de 
doodooptijden. Besteed aandacht aan tijdelijke voorzieningen (zoals tijdelijke sportterreinen.

Zie 4  
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parkeervoorzieningen), bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen tijdens verschiiiende 
fasen, de herkomst en aan- en afvoer van materiaai en eventueei noodzakeiijke depots. Op basis 
hiervan kan in eike fase van reaiisatie inzicht worden gegeven in de (miiieujeffecten en kunnen deze 
worden gemonitord. Op basis hiervan kan ook de noodzaak voor (tijdeiijke) mitigerende maatregeien 
worden bepaald.

 Uit het voorgaande blijkt dat nodige aandachtspunten zijn voor de m.e.r. daarmee ook voor 

de onderliggende planvorming concrete invulling van de plannen heeft immers zijn effecten de 

m.e.r.).

 Het klemt dan zeer dat er voor de ontwikkelingen DNK geen overkoepelend en inbeddend algemeen 

integraal planologisch kader voorhanden terwijl ontwikkelingen van SMH  

planologisch bindend "eindproduct" ter inzage gelegd. Daardoor ontstaat een ongewenste  

inhoudelijk omgekeerde situatie, waarmee een onlogische volgordelijkheid wordt gehanteerd voor 

wat betreft de planvorming van het gebied. Correcter zou het zijn geweest als beide ontwikkelingen 

tegelijkertijd planologisch zouden zijn voorbereid en tegelijkertijd ter inzage zouden zijn/worden 

gelegd en dat deze ook zouden passen een breder c.q. "hoger" kader, zowel beleidsmatig  

uitvoeringstechnisch.

 een integrale benadering procedurele zin, was bovendien ook integrale materiële 

beoordeling van (milieu- overige) effecten van beide ontwikkelingen uitgevoerd geborgd 

geweest. mist deze materiële beoordeling staat het planologische kader SMH zowel 

inhoudelijk als procedureel op zichzelf.

20. Ten onrechte, want ontwikkeling SMH staat niet op zichzelf, maar integraal verbonden met  

afhankelijk van ontwikkeling van DNK. Zéker waar het de beoogde ontwikkelingen op de huidige 

gronden van Amsterdam Course aangaat, waarin voorzien wateropvang ten behoeve van 

SMH.

21. Zolang onzeker dat de ontwikkeling DNK daadwerkelijk doorgang vindt en zolang de juridisch- 

planologische kaders van ontwikkeling DNK niet onherroepelijk zijn,  

wateropvang/watercompensatie gronden van Amsterdam Course onnodig/niet 

noodzakelijk.

 Amsterdam Course ook van mening dat de golfbaan op de huidige locatie moet (kunnen 

blijven) bestaan ten minste tot het moment dat de juridisch-planologische kaders voor  

ontwikkeling DNK onherroepelijk zijn en de feitelijke realisering daadwerkelijk ter hand wordt 

genomen.

23. Het ontbreken van een integrale benadering leidt momenteel bovendien tot onduidelijkheid  

rechtsonzekerheid met betrekking tot de exacte locatie uitvoering van de voorziene 

ontwikkelingen op het golfterrein. Ten behoeve van de realisatie van SMH op augustus 2020 

een Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld door Royal Haskoning DHV.

vormvrije m.e.r.-beoordeling voor wat betreft wateraspecten verwezen naar  

watertoets van augustus 2020 (bijlage de vormvrije m.e.r.-beoordeling, definitieve versie

  
Dl

 



24. Echter, aan de waterparagraaf van het ontwerpbestemmingsplan SMH eveneens een watertoets 

ten grondslag gelegd, maar van latere datum, namelijk van augustus 2020 (bijlage het 

ontwerp bestemmingsplan, ‘definitieve versie Het Amsterdam Old Course onduidelijk waarom 

aan de vormvrije m.e.r.-beoordeling een watertoets van augustus 2020 ten grondslag gelegd, 

terwijl voor het onderhavige ontwerpbestemmingsplan een watertoets ten grondslag wordt gelegd 

van augustus 2020. ook het ondeugdelijk dat twee verschillende watertoetsen  

grondslag zijn gelegd de ontwikkelingen, want dit leidt als gezegd tot onduidelijkheid  

rechtsonzekerheid.

25. ander klemt te meer omdat de watertoets van augustus 2020 uitgaat van andere 

voorzieningen het (plan)gebied dan de watertoets van augustus 2020. Anders dan (de figuur 

nieuwe situatie met infiltratievoorziening van) de watertoets van augustus 2020, figuur 

nieuwe situatie met infiltratievoorziening van) de watertoets van augustus 2020 opgenomen

 voortzetting van weg ten noorden van het clubhuis,

 waterverbinding van waterpartij richting de sloot aan de oostzijde van de driving range

 parkje de zuid oostzijde van het plangebied van de SMH (ingeklemd tussen het 

Strandvlietpad, De Passage Loper).

Amsterdam Old Course acht de discrepantie tussen de twee watertoetsen van verschillende datums 

ongewenst, onduidelijk rechtsonzeker.

26. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat de voorziene weg ten noorden van het clubhuis 

(inderdaad) wordt voortgezet/doorgetrokken, snijdt deze weg dwars door het golfterrein (hole  

Dat onwenselijk zolang nut noodzaak van deze weg niet aangetoond zolang niet duidelijk 

of de ontwikkeling DNK daadwerkelijk doorgang vindt.

Geen

27. het verlengde van het voorgaande, de grief van Amsterdam Old Course dat een deel van haar 

gronden rücksichtslos wordt wegbestemd, zonder dat daarbij kenbaar rekening gehouden met 

haar belangen.

28. Pas op 25 september 2020, bespreking met de gemeente Amsterdam, Amsterdam  

Course voor het eerst specifiek geïnformeerd over het feit dat het ontwerpbestemmingsplan SMH het 

planologische kader zal bieden voor een omvangrijke wateropvang op de locatie van de huidige 

green van hole naast het clubhuis, op de locatie van de huidige driving range op de huidige 

locatie van parkeerplaats.

29. Van gemeente Ouder-Amstel verwacht mogen worden dat (zelf rechtstreeks) eerder met 

Amsterdam Old Course overleg was getreden: 85 Amsterdam Old Course gebruiker van 

de gronden op huidige locatie en 85 een golfbaan op gronden aanwezig.

30. Hoewel de gemeente de belangen van Amsterdam Old Course kende voor zover die niet 

(onder)kende, deze belangen dienen te inventariseren blijkt op geen enkele wijze dét  

hoe) met de belangen van Amsterdam Old Course rekening gehouden het 

ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze
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31. De belangen van Amsterdam Old Course dienen te worden meegenomen de afweging er, naar 

het oordeel van Amsterdam Old Course, ook toe dienen te leiden dat het bestemmingsplan SMH niet 

zonder meer worden vastgesteld, althans niet de vorm als thans ontwerp ter inzage gelegd.

Ontbreken nut noodzaak van waterberging op gronden van het golfterrein

32. gemotiveerde onderbouwing van nut noodzaak van een wateropvang/waterberging, specifiek 

op de gronden waarop het golfterrein gelegen, ontbreekt.

33. gebrek aan onderbouwing, houdt Amsterdam Old Course het er vooralsnog op dat nut  

noodzaak van de beoogde waterberging niet aanwezig althans op dit moment niet kenbaar  

deugdelijk aangetoond.

34. Verder constateert Amsterdam Old Course dat de planologische kaders/bedoelingen voor de 

waterberging onduidelijk niet aansluiten op door Fugro uitgevoerde Watertoets (bijlage  

de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan): de oostelijke grens van het plangebied blijkens 

de verbeelding uitsluitend bestemd met de enkelbestemming Verkeer (met dubbelbestemming 

Leiding-Hoogspanning zónder mogelijkheid tot realisatie van water of daaraan verbonden 

functie(s) en/of bouwwerken.

35. figuur Nieuwe situatie met infiltratievoorziening van de Watertoets de oostelijke grens  

het plangebied volledig begrensd door water(functies):

Afbeelding ontleend aan de Watertoets van Fugro, bijlage de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan

36. De verbeelding planregels) komen dus niet overeen met de Watertoets van Fugro van  

augustus 2020.

  



Waterparagraaf

 Amsterdam Course heeft onderzoeks- adviesbureau Tritium Advies (hierna vrouwelijk 

enkelvoud: ingeschakeld om waterparagraaf van het ontwerpbestemmingsplan SMH  

beoordelen. Tritium heeft waterparagraaf beoordeeld en haar bevindingen daaromtrent 

vastgelegd een notitie van november 2020 2). wordt verzocht de inhoud van deze 

notitie als hier herhaald ingelast als onderdeel van de gronden van deze zienswijze  

beschouwen.

 Uit de notitie van Tritium volgt dat waterparagraaf onvolledig op punten ondeugdelijk. 

Daarvoor verwijst Amsterdam Course het bijzonder uitdrukkelijk naar onderdelen  

opgenomen onder het kopje Aandachtspunten op pagina en van voormelde notitie.

Gevolgen voor flora fauna zijn niet de afweging betrokken

 § 5.8 van de toelichting het ontwerpbestemmingsplan voor een deel van het gebied 

geconcludeerd dat hiervoor geen significante effecten zijn te voorzien op de beschermde soorten. 

Die conclusie gestoeld ecologische quickscan (2018) nader onderzoek (2019).

40. Uit 5.8 van de toelichting het ontwerpbestemmingsplan volgt ook dat uitgerekend het meest 

waardevolle ecologische deel van het plangebied daar waar de realisatie van de waterberging  

beoogd niet onderzocht op functies voor onder andere vleermuizen en grondgebonden 

zoogdieren. Het niet onderzochte gebied betreft het oranje omlijnde gebied:

Onderzoeksgebied onderzoeken 2020  
Figuur 5.5 in de toeiichting op het ontwerpbestemmingsplan

41. Vanwege het ontbreken van ecologische gegevens voor het oranje omlijnde gebied, op dit 

moment geen (begin van een) antwoord worden gegeven de vraag of significant verstorende 

effecten zullen optreden de gronden waarop waterberging beoogd). Vooralsnog moet het er 

dus voor worden gehouden dat de ontwikkelingen leiden tot significant verstorende effecten dat 

ook om die reden een waterberging op die locatie ongewenst
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42. Bovendien bewijst de gang van zaken met betrekking tot (het onderzoek naar de effecten op) 

ecologie opnieuw dat niet geoorloofde/ongewenste "salami-techniek" wordt gehanteerd c.q.  

onlogische volgordelijkheid wordt gehanteerd de planvorming. Éérst gedegen ecologisch 

onderzoek moeten worden uitgevoerd, op basis van welk onderzoek ecologische conclusies hadden 

kunnen worden getrokken, op welke basis bestemmingsplan procedure kunnen/mogen 

worden gebracht.

43. Deze gang van zaken klemt te meer, omdat het huidige ontwerpbestemmingsplan geen enkele 

juridische regel bevat die waarborgt dat uitvoering van het bestemmingsplan (alsnog) aan  

bepalingen van het natuurbeschermingsrecht zal worden voldaan.

44. Amsterdam Course pleit daarom voor een kritisch onderzoek naar de mogelijkheden tot behoud 

van het golfterrein, combinatie met het behoud van bestaande natuurwaarden ecologische 

verbindingen. Ook de Commissie pleit daarvoor:

4.5 Natuur

Kansen voor natuurontwikkeling

In de NRD gaat de aandacht voornamelijk uit de negatieve effecten van stikstofdepositie en op 
beschermde soorten in en rondom het plangebied. Het MER moet deze effecten beschrijven en 
beoordelen, maar zijn ook kansen om bestaande natuurwaarden en ecologische verbindingen  
versterken. Het plangebied bevat veel spontane natuur onder andere binnen en rond de 
volkstuinencompiexen, langs wegen en op weinig gebruikte plaatsen. Gebruik het MER om kansen 
voor behoud en versterking van natuurwaarden in beeld brengen en  zoeken naar 
optimalisatie.

Gevolgen voor cultuurhistorische waarden zijn niet afweging betrokken

45. Amsterdam Course maakt zich bovendien ernstig zorgen over het behoud de bescherming 

van de aanwezige cultuurhistorische waarden. waterberging de voortzetting van weg ten 

noorden van het clubhuis de huidige plannen immers (deels) gesitueerd op gronden 

waarover (het begin van) het Zwartelaantje loopt, een buitengewoon waardevol cultuurgoed, dat zijn 

wortels vindt zelfs tot Middeleeuwen. klemt des te meer gemeente Ouder-Amstel  

de afronding van het participatie-traject inzake DNK augustus 2020 volmondig heeft bevestigd 

serieus te zullen onderzoeken óf, het Zwartelaantje behouden blijven. het 

ontwerpbestemmingsplan volgt dat hiernaar géén onderzoek verricht. Zo dit onderzoek wel  

uitgevoerd, dan niet duidelijk want niet beschreven het ontwerpbestemmingsplan wat dan  

uitkomsten van het onderzoek zijn geweest, waarom het (begin van) het Zwartelaantje verdwijnt.

46. Amsterdam Course meent dat deze inbreuk niet aanvaardbaar niet gerechtvaardigd Uit 

niets blijkt ook dat het tegendeel aangetoond. Daarmee staat deze waarde de realisering van 

de waterberging ten behoeve van het SMH de weg het bestemmingsplan op deze wijze niet 

uitvoerbaar.

Zie  
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47. Ook de Commissie heeft dit aspect kritische kanttekeningen geplaatst:

4.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Beschrijf de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied en de 
directe omgeving. Ga in op bestaande recreatieve en landschapsgerichte verbindingen. Het 
plangebied vormt de verbinding tussen de kern Duivendrecht en de kern Ouderkerk Amstel en 
moet volgens de concept-structuurvisie een vanzelfsprekende verbinding zijn tussen het 
metropolitane stadsgebied en de landschappelijke Amstelscheg.

Besteed voor wat betreft cultuurhistorie aandacht aan alle drie de facetten hiervan:

 archeologische (verwachtingsjwaarden;

 gebouwd erfgoed, zoals het clubhuis van de Amsterdam Old Course;

 landschappelijke elementen, zoals de oude veendijk. [GB: Amsterdam Old Course wijst ook 
specifiek op het Zwartelaantje]

Beschrijfhoe deze en andere waarden voornemen zullen worden beïnvloed en welke 
mogelijkheden zijn om de negatieve gevolgen voor landschap en cultuurhistorie te minimaliseren.
Gebruik de in §3.2 genoemde alternatieven en varianten om de nieuwe mogelijkheden voor 
landschap, park en openbare ruimte te onderzoeken.^

Ontbreken kader voor parkeren

48. Door beoogde ontwikkeiing verdwijnt een groot gedeeite van parkeerpiaatsen waarvan de 

leden gasten van Amsterdam Course gebruik maken.

49. het ontwerpbestemmingsplan niet geregeld op welke wijze dit tekort aan parkeerplaatsen 

(tijdelijk) wordt gecompenseerd.

50. Evenmin voorziet de huidige enkelbestemming 'Verkeer een parkeervoorziening. De huidige 

enkelbestemming Verkeer voorziet namelijk uitsluitend wegen, voet- fietspaden,  

waterberging waterlopen.

 Voorts blijkt uit de verbeelding het ontwerpbestemmingsplan dat de enkelbestemming Verkeer' 

direct tegen het clubgebouw van Amsterdam Course deels over gronden van het huidige 

golfterrein geprojecteerd. Niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze het verkeer zal worden 

afgewikkeld, noch hoe het verkeer veilig zal worden ontsloten, gedurende de periode dat Amsterdam 

Course haar verenigingsactiviteiten nog zal voortzetten. Ook zoverre geen sprake van een 

goede ruimtelijke ordening. Amsterdam Old Course vindt hierin bevestiging het advies van de 

Commissie:

Zie   

  



4.3 Bereikbaarheid, verkeer en ven/oer

Het plangebied aan   DNK  met 
 goed daarmee Mede 

  het     
  het gebied De 
 deze   met   DNK    

dat geeft aan langzaam  Daaraan 
onder andere       

 het  langzaam verkeer  Geef  het MER, 
  NRD, de genererende   het 

  de over zowel  
van/naar DNK   het zonder  
met Hieraan gerelateerd Geef  
(zo veel  beeld  de en het  

Onderzoek    het  
 het ga na of  meer  aanpak    aan  
   (SMH)  NRD dat er 

geen  de Er  wel  
 het Maak deze mede    het plangebied   

het Denkbaar   SMH gebied  
   - goederenven/oer  

het  en/of aanland-   
 van/naar   het Geef aan of  hoe SMH  

meer   -   aan  

52. Al met ligt ook voor dit aspect nog een flinke opgave vóórdat het ontwerp bestemmingsplan SMH 

verder procedure worden gebracht.

Plan

 Het gevolg van de niet-integrale benadering van SMH en DNK, dat de ontwikkeling SMH 

momenteel te veel "open einden" en onzekerheden kent waardoor uitvoerbaarheid van het  

ernstig onder druk staat.

54. Hiervoor gewezen de waterparagraaf uit het bestemmingsplan die niet aansluit  

daaraan ten grondslag liggende Watertoets.

 Verder zijn niet alle voor de ontwikkeling SMH benodigde gronden verkregen. concreet 

voorbeeld zijn gronden die gebruik zijn Amsterdam Old Course. Daarvoor geen 

overeenkomst gesloten, zo volgt uit toelichting het ontwerpbestemmingsplan:

'(...)  behoeve van de ontwikkeling dient grond verkregen te worden van onder andere een 
deel van het plangebied waar nu de golfbaan Amsterdam Old Course op gelegen Gemeente 
Amsterdam met NS een overeenkomst sluiten het verwerven van de grond, en NS heeft het 
huurcontract met de golfbaan exploitant reeds opgezegd, waardoor het huurcontract op  
december 2022 eindigt
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56. Ook op de ecologische effecten van het plan, tot toe te weinig zicht en onderzoek verricht.  

bestaat zelfs helemaal (in)zicht de ecologische gevolgen van de voorziene waterberging  

de gronden waarop het golfterrein

57. Datzelfde geldt voor de cultuurhistorische waarden.

58. Kort goed acht Amsterdam Course het bestemmingsplan SMH niet rijp voor besluitvorming  

roept Amsterdam Old Course uw gemeente alle overige betrokkenen met klem op nauwe 

samenspraak met met oog voor de belangen van Amsterdam Old Course tot een alternatieve 

planvorming te komen.

Oplossingsrichtingen Alternatieven

 Amsterdam Course zoals opgemerkt niet principieel gekant tegen de voorgenomen 

ontwikkelingen op haar golfterrein, maar wenst wel dat haar belangen planvorming maximaal 

worden betrokken geborgd.

60. Tritium heeft haar notitie onderzoek verricht naar vier alternatieve locaties voor de realisatie van  

waterberging. Uitdrukkelijk verwijst Amsterdam Course naar de paragraaf Alternatieve 

oplossingsrichtingen wateroppervlakte op pagina e.v. de notitie van Tritium.

61. Voor aantal alternatieve locaties zijn overigens nog geen onherroepelijke plannen voorhanden 

(geen definitieve Structuurvisie, geen definitief bestemmingsplan, geen definitief stedenbouwkundig 

plan), maar dat geldt ook voor het onderwerpelijke ontwerpbestemmingsplan. vier alternatieve 

locaties kunnen/zullen dus serieus onderzocht moeten kunnen worden.

62. Ook het ruimtelijke spoor zou een oplossing bereikt kunnen worden door opname van  

voorwaardelijke verplichting die regelt dat de werkzaamheden op het terrein van Amsterdam  

Course pas mogen aanvangen als de planologische kaders van én SMH DNK onherroepelijk  

kracht zijn de realisering feitelijk gestart.^

63. Amsterdam Course graag bereid om deze oplossingsrichtingen wel eventuele andere 

oplossingsrichtingen) nader te bespreken met de betrokken partijen.

64. noodzaak tot het verder onderzoeken van alternatieven met betrekking tot de waterberging, wordt 

uitdrukkelijk ondergeschreven door de Commissie:

 basis van de concept-structuurvisie en concept stedenbouwkundige visie lijkt de invulling van het 
plangebied al voor een groot deel vast te liggen.  de NRD is aangegeven dat (wee alternatieven 
onderzocht zullen worden, die van elkaar verschillen in het programma voor woningbouw (4.500  
6.200 woningen) en in de oppervlaktes leisure, retail/horeca en maatschappelijke voorzieningen. De 
Commissie adviseert op basis van de gestelde doelen en binnen de randvoorwaarden.

Zie voor de mogelijkheid tot formulering van een vooiwaardelijke verplichting die gericht  op realisatie na afloop van de realisering 
van de voorziene ontwikkeling, de zaak die leidde tot de uitspraak van de Raad van State van 25 oktober 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:2779.

  



Conclusie

alternatieven en varianten te onderzoeken die de hoeken van het speelveld' vertegenwoordigen.  
denkt daarbij behalve de genoemde alternatieven aan:

 Alternatieven varianten om te onderzoeken in hoeverre en op welke manieren de ambities voor 
de invulling van het programma in de verschillende deelgebieden gerealiseerd kunnen worden (met 

oog op optimalisatie van de mix'). Per variant kan bijvoorbeeld maximaal worden ingezet op een 
van de ambities, om te onderzoeken wat dit betekent voor de andere ambities.
 Varianten ten behoeve van optimalisering van de gebiedsontwikkeling in ruimte en tijd (inclusief 
mogelijkheden om functies op termijn te wijzigen)  deze varianten kunnen ook gedurende het 
planproces en/of op basis van het effectenonderzoek worden ontwikkeld. Varianten voor de 
invulling van de groenblauwe structuur, inclusief de invulling van het concept voor het centrale park, 
in relatie ambities voor klimaatadaptatie, actieve gezondheidsbevordering en natuur. Gedacht 
kan worden aan een variant met inrichting als stadspark' die zich vooral richt op bewoners en een 
'natuurvariant' die zich richt op de ecologische verbinding met de Amstelscheg. Ook met 
oplossingen voor de waterhuishouding kan worden gevarieerd.

Een uitdagend aitematief met het oog op de iange termijn De gevolgen van klimaatverandering 
zullen vooral op de langere termijn merkbaar zijn, in de vorm van wateroverlast, droogte en 
hittestress. In combinatie met bodemdaling kunnen bovendien zettings- en funderingsproblemen 
ontstaan. Het integraal ophogen van het plangebied kan op de korte termijn een oplossing bieden. 
Op langere termijn kan toch verschilzetting optreden invloed van veranderende 
grondwaterstanden. Met het oog hierop geeft de Commissie in overweging om in het MER een 
uitdagend' alternatief  onderzoeken waarbij de bodemgesteldheid en waterhuishouding expliciet 
als uitgangspunt geldt en waarbij zo weinig mogelijk ophoging piaats Dit kan worden bereikt 
door in te zetten op sterke beperking van autoverkeer waardoor minder ophoging en minder zware 
infrastructuur nodig is  en zoveel mogelijk wateropvang/waterberging op eigen terrein. Dit alternatief 
kan ook gebruikt worden om te bezien in hoeverre de gebiedseigenheid een 'unique selling  
kan worden, met een zeer gebiedseigen inrichting van de openbare ruimte: een kind- én 
volwassenvriendelijke openbare ruimte met veel ruimte voor te verzinnen) sport en spel, de 
kenmerkende gebiedseigenheid met de vele rietkragen en wellicht delen van de oude 
veendijk. Door  besparen op de Integrale ophoging van het gebied is wellicht (financiële) ruimte 
voor een openbare ruimte unieke kwaliteiten. Neem hierin ook de positie van de nieuwe 
geluidwal langs de en de andere geluidwerende voorzieningen mee. Ook die zijn onlosmakelijk 
onderdeel van de nieuwe openbare ruimte.

het voorgaande uiteengezet waarom Amsterdam Old Course zich niet kan vinden het 

ontwerpbesluit. Amsterdam Old Course erkent het belang dat gemoeid met de beoogde 

ontwikkeling, maar van oordeel dat de op haar golfterrein beoogde waterberging weg niet 

gerealiseerd moeten worden voordat absolute duidelijkheid bestaat over ontwikkelingen van DNK.

Bovendien Amsterdam Course van oordeel dat het belang van waterberging op veel 

betere manieren worden gediend en geborgd, op alternatieve locatie, zodat ook recht wordt 

gedaan het belang van Amsterdam Course de hoogwaardige natuur om de golfbaan

Zie  6   
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het belang van goed verenigingsleven het spelplezier voor niet alleen 550 leden van 

Amsterdam Old Course, maar ook de duizenden gastspelers uit de regio Amsterdam.

67. Amsterdam Old Course pleit dan ook voor maximaal behoud van de natuur om golfbaan, voor 

behoud van het clubleven voor behoud van het spelplezier, zolang de planologische kaders die de 

ontwikkeling SMH DNK beogen te regelen niet onherroepelijk zijn.

68. Parallel aan de tegemoetkoming aan die belangen de keuze voor alternatieven wordt bovendien 

voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op aanwezige wezenlijke beschermwaardige 

cultuurhistorische waarden.

VERZOEK

Amsterdam Old Course verzoekt dan ook het ontwerpbesluit zijn huidige vorm niet vast te stellen en met 

inachtneming van de inhoud van deze zienswijze samenspraak met Amsterdam Old Course te komen tot 

alternatieve planvorming.

Utrecht, november 2020
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Op 29 2020 de gemeente Ouder-Amstel  

Hub' gepubliceerd. verzoek van de Amsterdam Old Course deze 

ingegaan op aspect  van de  

Hub SMH) in compenseren van de op gronden 

die nu worden de Aanleiding van deze om inzicht te 

verschaffen in de opgestelde behoeve van  

Hub', anderzijds om opmerkingen c.q. aandachtspunten naar voren dragen aanvulling 

van de zienswijze zoals opgesteld Bosselaar Strengers Legal Partners. Hierop aansluitend 

worden oplossingen aangedragen waarmee eveneens voldaan kan worden aan de Keur 

van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en beleid.

en ordening hebben maken. Enerzijds is een  

in de ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan

kunnen in ongewenste hebben op de 

goede tussen beide om problemen, 

zoals slechte en voorkomen. Het Besluit 

ordening een in plannen

Door Fugro MOl 

17 augustus een memo opgesteld een van de 

gemaakte afspraken betreffende proces doorlopen de Gemeente 

Ouder-Amstel (bevoegd gezag), (bevoegd gezag) en Gemeente Amsterdam 

en de van de

Van de de volgende hoofdpunten van belang volgende  

Binnen plangebied zijn secundaire watergangen aanwezig. watersysteem 

uitgevoerd in varend beheren en onderhouden watergangen.
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Vanwege de inpassing aan de en van 

gebouw een gerealiseerd die verbonden de  

watergangen binnen het plangebied;

 Voor de en de van watersysteem binnen plangebied op twee 

locaties een aansluiting op de bestaande secundaire watergangen buiten het 

plangebied. Aan de deze gerealiseerd een de 

van de weg van de Passage. Aan de oostzijde plangebied een 

watergangen een breedte van 10 op de gerealiseerd 

die aangesloten op de bestaande secundaire langs spoor;

 De watercompensatie-opgave de van de zoveel binnen 

de plangebiedsgrens gerealiseerd. Wat binnen de plangebiedsgrens kan worden 

gerealiseerd binnen peilgebied van de gerealiseerd.  

watercompensatie de bebouwing volledig binnen de plangrens gerealiseerd en  

de openbare mag een klein deel buiten de plangrens worden gerealiseerd goed 

onderbouwd en een de gelden de 

volgende uitgangspunten:

Toename van gecompenseerd aanleg van 10% 

Te dempen watergangen worden op gecompenseerd; 

kan dempen van een compenseren.

 Bij bepalen van de rekening gehouden 1) de benodigde 

demping van de benodigde compensatie de toename van  

3) de hoeveelheid nieuw te graven en  

van de compensatie beoogde dakpolder.

Er gedempt, en extra 

gegraven. wateropgave berekend de hoeveelheid in de 

huidige de benodigde compensatie de toename van op  

wateropgave plangebied conform de  van de  

bedraagt 8.201 m^ aan Binnen plangebied onvoldoende 

gerealiseerd, van 668 m^ -  

binnen plangebied). Er geconcludeerd buiten plangebied 

binnen hetzelfde peilgebied zal moeten worden 

gerealiseerd.

is gezocht de gemeente Ouder-Amstel en de dakpolder, het 

zoveel realiseren van de wateropgave binnen plangebied en aan laten op 

de (zoals voorzien in plan 'De Nieuwe Kern'). een 

aangelegd onder de van de weg Passage in aansluiting op de bestaande 

secundaire watergang. Aan de oostzijde buiten plangebied een  

een breedte van op de gerealiseerd die binnen 

plangebied op de bestaande secundaire langs spoor.

Relevant de de van de binnen plangebied op de 

buiten plangebied de gelegen waterloop en de  

gelegen waterloop (exacte locatie en nog worden in de Fugro 

opgestelde
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en Gooi

de Keur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019 getreden op 2019) 

verstaan bij de begrippen verstaan kanalen, 

sloten en singels.

 planten

 
keer

Minder keer 
Verlanden

watervlakken

(vastgesteld)

Couixire

Figuur (bron:

 leiden geen  secundaire watergangen gelegen binnen 

de golfbaan van de enkel Wel om plangebied heen 

diverse en secundaire watergangen gelegen evenals schouwsloten).  

binnen de golfbaan verbonden aan de hand van diverse duikers.  

ontbreken in enkele binnen de golfbaan en een in 2018 aangelegde aan 

de noordzijde.

Beleid Gooi en

die een aanleggen van  

verlies aan compenseren. Dat kan elders in hetzelfde peilgebied open  

aan leggen  een hetzelfde  

vegetatiedaken speciale constructies om op algemene norm een 

aan open tussen de 10% en 20% van aan leggen oppervlak.  

de meeste gevallen een percentage van 10% voldoende. individuele gevallen, name  

gebieden een hoog percentage bebouwing, kan de 

compensatienorm boven 20%.

plaats van open aanleggen, kan een ook compenseren een 

zodanig op  

aan van compensatie aanleg van open water.

 

 



SMH Kern

de van de  van Mobility is een 

gelegd tussen de realisatie van en 'De Nieuwe Kern - Deeigebied 5A en 

5B'. Het Nieuwe Kern nog in kinderschoenen; enkel een concept- 

opgesteld 5 december

 

wanang 
 

 

 

i«»r WMWfaia

Figuur 2:

de is, mede om kunnen voorzien in de van  

een suggestie gedaan  de locatie van de Het plan de en de 

voorgestelde oplossing behoeve van de opgenomen in
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 beoogde en de realiseren

Zoals de benoemd, de aansluiting van de binnen het 

plangebied op de buiten plangebied naar de gelegen en de 

gelegen (exacte locatie en nog de verbeelding van  

dan een gebied gronden 

die nu beheer van de bestemd als naast wegen en en 

fietspaden ook waterlopen en mogen worden aangelegd.

 

 



vX».'-^3ï*VWV-A

s

 De

Hoewel in de in de ligging van de  

weergeven planologisch gezien veel koste van de zekerheid  

van de oplossing weergeven waarvan  

zekerheid stellen is  deze realiseerbaar is; de secundaire watergang nergens op 

aangesloten, en ergens in midden op. Voorgesteld kan worden  

doorlopen procedure 'De Nieuwe Kern' de secundaire 

watergang c.q. een oplossing geboden, zich 

nog in de voorbereidingsfase waar nog een onzekerheid mee gebonden Derhalve  

onderstaande verschillende opmerkingen c.q. aanknopingspunten voorzien om van 

voorzien.

behoud Old Course

deze worden enerzijds enkele aandachtspunten c.q. van de 

geconstateerd, vervolgens worden enkele suggesties een 

berging c.q. borging van de benodigde waterbergingsopgave.
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Aandachtspunten

De beoogde aanleg van om voldoen aan de compensatie de 

toename in en dempen van binnen plangebied van de een 

aandeel in beperken van de van de Gezien de die  

op bestaan van de en de daarmee verbonden  

worden in deze enkele benoemd:

Maaiveldhoogte

de behorende niets 

benoemd de hoogte van huidige maaiveid piaatse van beoogde  

Evenmin onderzocht in hoeverre de beoogde op de secundaire 

watergang (die in de Met oog op  

realiseren van een is van beiang.  

maaiveldhoogte van de gronden die geiegen om beoogde liggen 

tussen de en Voorts de waarop de weg Passage op circa  

Bestaande secundaire watergang

de benoemd twee zaken aan de noordzijde een 

gereaiiseerd een de van de weg van de Passage  

buiten plangebied een watergang een breedte van 10 op de 

gerealiseerd die aangesioten op de bestaande secundaire langs het 

spoor. op maken de watergang naast spoor hoogte en aan de 

van het plangebied geen secundaire watergang bedoeid  

een spoor aangesloten bij deze secundaire en hoe  

gegarandeerd een nieuwe, secundaire watergang gegraven  

en waar deze op aangesioten.

Compensatienorm 10%

de  uitgegaan van een compensatienorm van 10%. algemene norm  

een aan open tussen de en van aan leggen oppervlak.  

de meeste gevallen is een percentage van 10% voldoende. gevallen, name  

gebieden een hoog percentage bebouwing, kan het de 

compensatienorm boven 20%. onderhavige sprake van  

gebied in de een hoog percentage bebouwing. in hoeverre 

afstemming piaatsgevonden de compensatienorm.  

is onvoldoende onderbouwing opgenomen in de in hoeverre de 10% compensatie 

voidoende geacht. ook geen onderzoek gedaan naar 

eventuele in de bestaande in kader van een goede 

ordening, een compensatienorm zou kunnen leiden.

waterschap Gooi en Vecht

de Keur van waterschap Amstei, Gooi en Vecht benoemd zoveei 

worden opgevangen binnen plangebied zelf, alvorens gekeken naar 

oplossingen binnen hetzelfde peilgebied gevai, de Venserpolder). de  

benoemd  geen reaiiseren van is binnen het piangebied, en 

derhalve in hetzelfde peilgebied een oplossing gezocht worden. Hoewel in de

 

 



documentkenmerk:

Keur benoemd,  gegaan aan persé nieuw  

gerealiseerd worden; enkei  compensatie van gedempte nieuw 

 gerealiseerd worden.

beoogd de  van (deels) plaats laten via de  

c.q. schouwsloten binnen de gronden van de benoemd worden zeer 

de vraag is  deze geschikt  deze Bovendien aan 

 einde van deze watergang een gelegen zodoende. 

 zou het betekenen indien zou  

zou hoeven worden.

kader van de doorlatendheid van de onderzocht 

de stand noch is een inschatting van deze bekend  

deze genoemd in de waterparagraaf.

Juridische  

Opvallend is noemen de gekozen zeer dwingend en  

gevolgen de opgenomen in Echter aanzien van de 

restopgave van de benodigde waterbergingsopgave een borging  

Het deze gronden tevens in eigendom van de (planologisch) 

de benodigde restopgave ook (en kan gerealiseerd. Er is  

geen berging aanzien van de noch welke  

gelegen een duurzame instandhouding alsmede een werking. 

Bovendien de van de realisatie van de in het 

onder 10.2 pas in name van gebouw, en de 

aanleg van gebouw. Hier een discrepantie op de beoogde een 

goede afhandeling van gezien de reeds gedurende de aanleg  

in de noodzaak en van dan al gebouwde gebouw en daarmee 

verbonden

ODlossinosrichtinaen wateroDPervlakte

wil graag locaties de waarmee voldaan kan 

worden aan de waterbergingseis volgende de de en anderzijds waarmee de 

bestaande kan inbrengen. Figuur deze 

locaties en de het 

meest is, en 4 gebieden geven aan  

deze oplossingsrichting de open inbreng van 

andere
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Figuur 5:

Gebied oosten van de SMH

gebied in getekend als een park. Momenteei is gebied bestemd als parkeerplaats. 

van de om hier de realiseren. Er zou een brede  

gegeven kunnen worden aan opiossingsrichtingen. Gedacht kan worden 

aan een een park  toepassen van  

cetera.

De SMH

de Keur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht benoemd zoveei 

worden opgevangen binnen piangebied zelf, gekeken naar 

oplossingen binnen hetzelfde peilgebied (in geval, de de   

benoemd geen realiseren van is, en derhaive  

hetzeifde peilgebied naar een opiossing gezocht worden. Hoewei in de Keur  

benoemd, gegaan aan persé nieuw gereaiiseerd
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van

enkei compensatie van gedempte  

gerealiseerd te worden. plaats van enkel open aan leggen, kan een ook 

compenseren een Deze zodanig   

aan van compensatie aanleg van open  

essentie is de voorziening voldoende kan opvangen en ook op langere  

en duurzaam moet aantonen en een beheer- en 

onderhoudsplan borgen de voorziening ook de om voorkomen 

de van en alsnog  

ontstaan.

omvang van 70 m^. Dit is de benodigde de aanleg 

van 1000 m^ evenals beoogd om aan de en 

van gebouw een realiseren die verbonden de 

watergangen binnen plangebied om zo kunnen  

op polderdak van de plaats van realiseren noorden van de 

Passage, zou ook kunnen worden onderzocht in hoeverre zouden kunnen 

worden aangelegd behoeve van de van de openbare en de overige 

Gedacht zou kunnen worden aan een wegdek waterpasserende 

en en eventueel de toepassing van

Voorts ten zuiden van de een secundaire gelegen (zie  

1). Er zou gekeken kunnen worden op deze secundaire watergang ingezet kan worden ten 

behoeve van de berging.

 Gebied zuiden van de Course

Binnen aangegeven gebied geven aan de benodigde is  

beperkend  de Er plekke van aangegeven voldoende om de  

op vangen. Evenals zoals genoemd is in principe een brede  

oplossingsrichtingen.

 Gebied gelegen naast Wamerspad

andere, acceptabele locatie de (al dan deze 

tegen de huidige aan) is Wamerspad aan, pad tussen 

en  gelegen op grondgebied van 

Ouder-Amstel. Het Wamerspad en langs de en hole 7. 

Voor  zou een deel van de range kunnen worden opgeofferd.

Voor de gebieden 4 nog geen plannen voorhanden  

(geen geen bestemmingsplan, geen  

stedenbouwkundig plan), maar ook Beide  

locaties zouden dus serieus onderzocht moeten kunnen worden. aangereikte 

oplossingsrichtingen hoeven op bovenstaande ingevuld  

gepoogd maken de graag bereid is om mee denken. 

Aangezien nog geen plannen voorhanden Nieuwe Kern, hiermee 

ook geen rekening gehouden.



de Keur de gegeven aan invullen de benodigde binnen  

plangebied. Zoals aangegeven op onderdelen een borging 

enkele gerelateerde aspecten in bestemmingsplan en name ook de resterende 

waterbergingsopgave. Aangezien aan een goede borging nog worden gegeven 

om in onderhavige name een betere geven aan die 

planologische borging van de de dwingende waarop de 

nu in bestemmingsplan vormgegeven laten  

van de behoeft dan pas  van de 

de om de nog punten in de 

zonder de in de  

van de waterbergingsopgave, gezocht kan worden een oplossing de  

van de golfbaan kan maken. Daarnaast ook de om de 

  stemmen op de rondom  

Nieuwe Kern', waarvan de planvorming nog zeer en tevens hoogst onzeker

Conclusie

deze is de  van Hub' 

beoordeeld in van de enkele c.q. aandachtspunten aanzien 

van de opgestelde  bemerken op de van de verschillende 

deelgebieden en de daarmee belemmering een goede de secundaire 

watergangen rondom de de gehanteerde de gekozen (nog  

oplossing, en de borging.

Daarnaast worden in onderhavige enkele suggesties gedaan een van 

van de benodigde beoogt in kader name om in gesprek 

komen, om vervolgens samen de gemeente de komen een breed 

gedragen oplossingsrichtingen aan de belangen van alle kan worden 

gegeven. Verzocht om bestemmingsplan aan passen aanzien van de 

nu voorgestelde waterbergingsopgave en name gaan van een planologische borging van 

de waterbergingsopgave in de nu oplossing 

en zeer dwingend vastgelegd.

Met

B.V.

drs. Schumacher 

Ordening
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