
Aan:   college van B&W Amsterdam   

            t.a.v. dhr. E. van der Burg, wethouder RO   

   Postbus 202 

   1000 AE Amsterdam 

Betreft: besluitvorming over het Diemerpark  

 

 

 

Amsterdam, 12 juli 2015 

 

Geachte heer Van der Burg, 

 

Wij hebben kennis genomen van uw reactie op vragen van de PvdD in de commissie-

vergaderingen RO van 27 mei en 24 juni en de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2015 

tijdens de bespreking van het agendapunt over de bevoegdheid van de wethouder RO inzake 

wijziging van het groentype in het Diemerpark. 

Naar aanleiding daarvan zouden wij u het volgende willen voorleggen. 

1.1.1.1. Wij hebben begrepen dat u na de zomer aan de gemeenteraad een brief ("Memo") zal sturen 

over de besluitvorming ten aanzien van het sportterrein in het Diemerpark. Bijgesloten sturen 

wij een feitenrelaas over dit onderwerp, zoals wij dat hebben kunnen vaststellen. Voor zover 

van toepassing geven wij u in overweging om de hierin vermelde feiten te betrekken bij de 

door u te sturen brief.  

2.2.2.2. In het TAC-advies 'Advies Sportvelden Diemerpark' dd. 23-10-2012 staat dat het Stadsdeel 

op 2 augustus 2012 aan de TAC "aanvullende informatie" heeft verstrekt, die mede aanleiding 

was voor de TAC om een positief advies af te geven. Wij zouden graag willen weten wat die 

'aanvullende informatie' inhield en verzoeken u daarom om inzage in de betreffende stukken.   

3.3.3.3. In de commissievergadering van 24 juni zei u dat u in het besloten gedeelte van de 

vergadering iets zou gaan zeggen over de te sturen brief. 

Het verbaast ons dat over dit onderwerp, dat naar ons idee niet over personen, veiligheid of 

openbare orde gaat en/of de onderhandelingspositie van de gemeente in gevaar kan brengen, 

in beslotenheid zou moeten worden gesproken.  

Wij zouden het op prijs stellen van u te vernemen wat daarvoor de reden was. 

4.4.4.4. De Raad van State heeft ons beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 

ongegrond verklaard, omdat de Raad er van uit ging dat er een valide TAC-advies was.  

Aangezien dit niet het geval is, was de uitspraak van de Raad van State niet terecht.  

Het bestemmingsplan voor het sportterrein is door de uitspraak echter wel onherroepelijk 

geworden. 
  

Uit de bespreking in bovengenoemde vergaderingen maakten wij op, dat u overwoog om het 

bestemmingsplan opnieuw vast te laten stellen. U veronderstelde echter dat die procedure 

weinig toegevoegde waarde zou hebben, omdat het om een 'conserverend' voorstel zou gaan. 
 

 



  

Een besluit van de gemeenteraad om géén nieuwe bestemmingsplanprocedure te starten 

druist in tegen ons rechtsgevoel: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de 

hoogste algemene bestuursrechter van Nederland, is om de tuin geleid en de gemeenteraad 

van  Amsterdam zou dat niet willen corrigeren.  

Het heeft ook tot gevolg dat de onbevredigende situatie zou blijven bestaan, dat voor de 

ontwikkelingen in de Hoofdgroenstructuur van het Diemerpark een valide TAC-advisering 

ontbreekt.  

Zonder een nieuwe bestemmingsplanprocedure blijven de volgende punten onduidelijk.  

a. In het vorige bestemmingsplan is rekening gehouden met een maximum oppervlakte 

bebouwing van 1.400 m2 voor natuur-, sport-, en recreatiefuncties. In het huidige 

bestemmingsplan staat 2.000 m2 bebouwing in de bestemming 'Sport' voor 

clubgebouwen. Van de 600 m2 verschil tussen 1.400 m2 en 2.000 m2 is 300 m2 

gemotiveerd met de wens om in de clubgebouwen ruimte te creëren voor een 

fysiotherapiepraktijk en buitenschoolse opvang. In openbare vergaderingen van de 

Stadsdeelraad Oost is nooit gesproken over de (on)wenselijkheid van het introduceren van 

deze functies. Past het creëren van bebouwing voor fysiotherapie en buitenschoolse 

opvang in het Diemerpark in het gemeentelijk beleid voor de Hoofdgroenstructuur? 

b. Het toevoegen van fysiotherapie en buitenschoolse opvang impliceert dat de 

clubgebouwen ook buiten de wedstrijdmomenten toegankelijk zouden moeten zijn voor 

autoverkeer. Dit is in tegenspraak met de 'Natuurtoets', waarin staat dat de bij het 

sportterrein aan te leggen parkeerplaatsen alleen zouden worden gebruikt "tijdens de 

wedstrijddagen, hoofdzakelijk op zaterdag en zondag". 

c. Van de 600 m2 vergroting van het maximum oppervlakte bebouwing in het huidige 

bestemmingsplan vergeleken met het vorige bestemmingsplan, ontbreekt voor 300 m2 

een motivering. 

Eén en ander is voor ons aanleiding om u te verzoeken een nieuwe bestemmingsplan-

procedure voor het sportterrein in het Diemerpark te starten.  

Tot slotTot slotTot slotTot slot  

Naast de inspanning die de procedure bij de Raad van State voor ons in werkuren heeft 

gekost, heeft het voor onze vereniging ook financiële consequenties gehad. 

Wij verzoeken u om met ons in overleg te treden over een mogelijke compensatie. 

 

Uw reactie zien wij tegemoet, waarvoor bij voorbaat onze dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

namens het bestuur van ver. Vrienden van het Diemerpark 

Kees Lakerveld  

IJburglaan 904 

1087 GE Amsterdam 


