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Beantwoording van uw brief dd 27 december 

Geachte heer van der Putten, geachte heer Derckx, 

Op 27 december jl. liet u per brief aan de bestuurscommissie van stadsdeel West weten 
teleurgesteld te zijn in het huidige participatieproces ten gevolgde van het 
voorontwerpbestennnningsplan Westerpark West. In reactie op deze brief kan ik u het volgende 

melden. 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van as november jl. heb ik de toezegging 

gedaan een proactief participatieproces ten aanzien van het huidige parkeerterrein (kavel X) te 
organiseren. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West is van mening dat het huidige 
participatieproces voldoende ruimte biedt voor een proactieve deelname aan dit proces. 

Het AB hanteert als richtlijn voor het vaststellen van het bestemmingsplan en de daarbij 
behorende participatie de memo "participatie en de rol van het AB bij de voorbereiding van 

bestemmingsplannen", vastgesteld in de AB-vergadering van 22 september 2015. Daarin staan de 
procedure en de verschillende participatievormen beschreven zodat bij het vaststellen van 
bestemmingplannen eenduidig kan worden gewerkt. Aangezien de beslissingsbevoegdheid over 

bestemmingsplannen een exclusieve overheidsbevoegdheid is, zijn "Informeren", "raadplegen" en 
"adviseren" de enige participatieniveaus die goed toepasbaar zijn vanuit het stadsdeel bij de 

voorbereiding van bestemmingsplannen. 

Tijdens de informatiemarkten van is december en 11januari werd vanuit de gemeente de 
mogelijkheid geboden een variant voor de gewenste invulling van kavel X in te dienen. 

U heeft dan ook op beide informatiemarkten de gelegenheid gehad en genomen om uw 
voorstellen voor kavel X kenbaar te maken, aan de gemeente en aan de andere bezoekers van de 

informatiemarkten. 
Digitaal kunnen geïnteresseerden een variant voor kavel X indienen tot ao februari a.s. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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De ingediende varianten worden door het stadsdeel getoetst aan beleidskaders en 
stedenbouwkundige inpassing in relatie tot de vastgestelde ambities voor het gebied Westerpark 
West. Bij een positieve toets wordt de variant doorgerekend om de financiële consequenties voor 
de gemeente in kaart te brengen. Eind februari worden alle indieners uitgenodigd voor een aparte 
sessie waarbij de varianten worden besproken en de toetsing wordt toegelicht. Alle reacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan, inclusief de alternatieven voor kavel X, worden na afloop van de 
participatietermijn (10 februari) verzameld in een inspiratiedocument. Dit document wordt 
toegestuurd aan een ieder die aanwezig was tijdens de informatiemarkt en of een reactie achter 
heeft gelaten over het voorontwerp. Het wordt ook op internet geplaatst. De in uw brief vermelde 
standpunten ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan los van kavel X worden tevens 
meegenomen in het verdere besluitvormingsproces. 

De toetsing en doorberekening met alle voor en tegens van de ingediende alternatieven voor 
kavel X worden in een verslag voorgelegd aan het AB. Het verslag geeft geen eindoordeel, maar 
wordt aan het AB gegeven voor de brede afweging die het AB dient te maken in de besluitvorming 
ten behoeve van hun advies over het ontwerpbestemmingsplan aan B&W. 

Tenslotte geef ik graag mijn reactie op uw email van 18 november 2016 aangaande uw vraag over 
de gecoördineerde omgevingsvergunningen. U geeft aan dat de omgevingsvergunningen niet in 
procedure kunnen worden gebracht, nu het AB op 15 november niet met het 
voorontwerpbestemmingsplan heeft ingestemd. Hierover kan ik u het volgende melden. 
De gemeentelijke coördinatieregeling is door de gemeenteraad van toepassing verklaard op het 
plangebied Westerpark West (artikel 3.30 lid i Wet Ruimtelijke Ordening). Vanwege deze 
toepassing staat het de initiatiefnemer vrij om al dan niet omgevingsvergunningen gecoördineerd 
met het bestemmingsplan in te dienen. Derhalve is het aan  Pinnacle  te besluiten wanneer de 
omgevingsvergunningen in procedure worden gebracht en heeft de uitkomst van de vergadering 
van 15 november hierop geen invloed. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Gerolf Bouwmeester, 

Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening 
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