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Aanleiding 

De actualisatie van dit bestemmingsplan maakt onderdeel uit van de actualisatieopgave bestem-

mingsplannen Amsterdam (hierna ABA) van de directie Ruimte en Duurzaamheid (R & D). De am-

bitie van de gemeente Amsterdam is dat alle bestemmingsplannen voor de inwerkingtreding van 

de omgevingswet (2021) actueel en digitaal beschikbaar zijn. Het doel van de ABA is om de actua-

lisatie van verouderde bestemmingsplannen te versnellen zodat deze ambitie wordt gehaald. 

Daarbij wordt prioriteit gegeven aan bestemmingsplannen die inhoudelijk verouderd zijn boven 

bestemmingsplannen die ouder dan tien jaar zijn1.  

 

Het huidige bestemmingsplan Museumkwartier Valeriusbuurt is in 2011 vastgesteld. Inhoudelijk 

gezien is het plan op onderdelen verouderd. Het betreft een gebied met veel bouwinitiatieven en 

veel aanvragen. Er wordt relatief vaak een (binnen- of buitenplanse) afwijking van het bestem-

mingsplan verleend. De planregels bevatten enkele bouw- en gebruiksmogelijkheden die niet 

goed meer aansluiten bij de actualiteit.  

  

Het bestemmingsplan bevat ruimere bouwmogelijkheden dan de recent vastgestelde bestem-

mingsplannen. Het bestemmingsplan faciliteert de bouwwensen van ontwikkelende partijen (dit 

kunnen bewoners en projectontwikkelaars zijn), terwijl er vanuit de buurt veel weerstand is tegen 

de bouwdynamiek. Een aantal bewonersorganisaties heeft daarom een oproep gedaan aan de 

gemeente om de bouwmogelijkheden in het plan in te perken. Om deze redenen wordt prioriteit 

gegeven aan de actualisering van dit bestemmingsplan. 

 

Plangebied  

Het plangebied Museumkwartier en Valeriusbuurt heeft de volgende plangrenzen: 

 aan de noordzijde: de Sophialaan, Saxen Weimarlaan, Koninginneweg, Van Eeghenstraat, het 

Vondelpark en de Singelgracht (thv de Stadhouderskade, tevens stadsdeelgrens) 

 aan de oostzijde: de Boerenwetering  

 aan de zuidzijde: het Noorder Amstelkanaal, de Hendrik Jacobszstraat en de Cornelis Kruse-

manstraat 

 aan de westzijde: de Amstelveenseweg 

 

De plangrenzen zijn aangeduid op de kaart op pagina 3.  

 

De plangrenzen komen nagenoeg overeen met het huidige bestemmingsplan Museumkwartier 

Valeriusbuurt. Het conservatoriumhotel (Van Baerlestraat 27) wordt ook opgenomen in het nieu-

we bestemmingsplan. Het conservatoriumhotel maakt geen onderdeel uit van het huidige be-

stemmingsplan. Voor dit perceel geldt nu nog een postzegelbestemmingsplan uit 2008. 

 

In de zomer van 2018 is er een raadsadres ingediend voor het bouwblok De Lairessestraat, Emma-

straat, Jan van Goyenkade, Valeriusplein. Het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om 

een deel van dit bouwblok te voorzien van extra bouwlagen. Dit is in strijd met het beschermd 

stadsgezicht Plan Zuid. In het raadsadres wordt verzocht om het bestemmingsplan voor dit bouw-

blok in overeenstemming te brengen met het beschermd stadsgezicht. Met het actualiseren van 

dit bestemmingsplan wordt tevens uitvoering gegeven aan dit raadsadres.  

 

  

                                                                    
1 In eerste instantie werd de prioritering bepaald op basis van de vaststellingsdatum van het geldende plan. Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht 
echter komen te vervallen. Alle bestemmingsplannen die digitaal raadpleegbaar zijn, gaan vanaf 2021 automatisch op in het tijdelijke omgevings-
plan. Daarom heeft R & D in het najaar van 2018 nieuwe criteria vastgelegd om de prioritering te bepalen.  
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Leeswijzer  

Dit plan van aanpak start met een beschrijving van het gebied. Daarna worden de doelen en de 

uitgangspunten voor dit bestemmingsplan beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de moge-

lijkheden om het planproces te versnellen. Daarna worden de voor het bestemmingsplan relevante 

ambities uit de Gebiedsagenda Zuid toegelicht en wordt een aantal aandachtspunten voor de 

actualisatie benoemd. Vervolgens wordt ingegaan op de planning en de organisatie. Tenslotte 

worden de uitgangspunten voor het participatietraject beschreven.  

 

 
Plangrens bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021, inclusief deelgebieden 

 

Gebiedsbeschrijving  

Het plangebied maakt grotendeels onderdeel uit van de 19e eeuwse ring en behoort tot de meest 

welgestelde delen van Amsterdam. Het plangebied bestaat uit vier deelgebieden met elk een ge-

heel eigen karakter. De deelgebieden worden hieronder kort beschreven.  

 

Museumkwartier 

Het Museumkwartier is een levendige stadswijk met veel niet-woonfuncties, zoals winkels, hotels, 

kantoren en consulaten. De P.C. Hooftstraat heeft als chique winkelstraat een bovenstedelijke 

functie. Het Museumplein, met zijn internationaal bekende musea en het Concertgebouw vormt 

het culturele hart en het internationale visitekaartje van de stad. Dit gebied trekt veel bezoekers. 

Het Museumkwartier valt daarom te karakteriseren als een centrummilieu.  

 

Het aantal bezoekers is de laatste jaren sterk gestegen. Met name rondom het Museumplein, 

maar ook daarbuiten. De grote musea trekken steeds meer bezoekers. Van oudsher zijn er veel 

hotels en bed & breakfast in het Museumkwartier gevestigd. De laatste jaren vindt er ook veel 

verhuur via AIR-bnb plaats.  
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Valeriusbuurt 

De Valeriusbuurt is een woonbuurt met voornamelijk buurgerichte voorzieningen en enkele scho-

len. De Emmastraat vormt de administratieve grens met het Museumkwartier. Typologisch gezien 

is er echter geen duidelijke grens aan te wijzen, omdat het gemengde centrummilieu van het Mu-

seumkwartier geleidelijk overloopt in de meer rustige Valeriusbuurt.  

 

In de Valeriusbuurt is weinig te merken van de sterke stijging van het aantal bezoekers. Wel staat 

het huidige voorzieningenniveau onder druk. Buurtwinkels gericht op de dagelijkse boodschappen 

verdwijnen omdat de huren stijgen. Nieuwe winkels met een meer specialistisch karakter vestigen 

zich in de Valeriusbuurt.  

 

Duivelseiland 

Het Duivelseiland is een kleine dichtbebouwde 19e eeuwse arbeidersbuurt aan de zuidkant van het 

Museumkwartier. De buurt lijkt qua karakter meer op De Pijp dan op het chique Museumkwartier. 

In de plinten bevinden zich diverse voorzieningen, waaronder ook kleine ambachtelijke bedrijven. 

De buurt heeft een proces van gentrificatie ondergaan en is net de Pijp inmiddels een zeer gewilde 

woonbuurt. 

 

Harmoniehofbuurt 

De Harmoniehof en omgeving is een kleine woonbuurt in de zuidoostpunt van het plangebied. 

Bijna alle woningen in deze buurt eigendom zijn van woningcorporatie Samenwerking. De buurt is 

gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en vormt in stedenbouwkundig en architectonisch 

opzicht een harmonieus geheel. Langs de Roelof Hartstraat zijn winkels en horeca gevestigd en 

rondom het Roelof Hartplein bevinden zich enkele maatschappelijke voorzieningen. In de rest van 

de buurt staan uitsluitend woningen.  

 

Bouwdynamiek  

In het hele plangebied neemt het aantal verbouwingen in woningen en winkelpanden toe. Ver-

bouwingen vinden plaats om het wooncomfort te verbeteren, bijvoorbeeld bij gezinsuitbreiding. 

Maar er wordt ook veel geïnvesteerd door projectontwikkelaars en beleggers, ogenschijnlijk vooral 

met het doel om zoveel mogelijk vierkante meters toe te voegen. Veel bouwinitiatieven zijn een  

combinatie van de bouw van kelders, aanbouwen en een extra bouwlaag. Een deel van de wonin-

gen wordt daarbij opgesplitst in meer woningen. Plannen zijn niet meer alleen ingegeven door de 

wens om te renoveren en woonkwaliteit toe te voegen, maar ook door de wens om de vastgoed-

waarde te verhogen. Door de veranderingen in de woningvoorraad (bv verhuur ipv eigenaar-

bewoners) en de aantrekkingskracht van de stad verandert ook de samenstelling van de bewoners. 

 

Het toevoegen van woonoppervlak past in het beleid om de bestaande stad te verdichten. De 

bouwdynamiek leidt echter ook tot overlast voor omwonenden. Die hinder bestaat uit feitelijke 

bouwoverlast tijdens verbouwingen en minder woongenot na de verbouwingen. Veel bewoners 

maken zich daarnaast zorgen over de constructieve schade die kan ontstaan als gevolg van de 

verbouwingen en de gevolgen voor de grondwaterstand en afwatering door de bouw van kelders.  

 

Het stadsbestuur heeft zich uitgesproken actie te willen ondernemen als het gaat over de overlast 

van de bouwdynamiek. Het uitgangspunt voor het bestuur is daarbij een nieuwe balans te vinden 

tussen ruimte om te investeren in de verhoging van kwaliteit en comfort en het beperken van de 

negatieve effecten hiervan, zoals de overlast en permanente aantasting van het stadsgezicht. 

 

  



5 
 

Doelstelling  

Het doel van dit project is het voorbereiden en laten vaststellen van een nieuw bestemmingsplan 

voor het Museumkwartier en de Valeriusbuurt.  

 

Uitgangspunten  

De volgende uitgangspunten zijn leidend bij het actualiseren van het bestemmingsplan:  

 De bestaande, vergunde bebouwing en het bestaande gebruik (mits legaal) worden positief 

bestemd.  

 Vastgestelde actuele beleidskaders en actuele wet- en regelgeving worden vertaald in het 

bestemmingsplan. Dit kan betekenen dat bestaande bouw- en gebruiksrechten worden inge-

perkt of dat er juist nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden worden toegevoegd.    

 Het bestemmingsplan anticipeert daarnaast op nieuwe ontwikkelingen (geen individuele ini-

tiatieven) in het plangebied die nog niet in beleidskaders zijn vertaald. 

 Bewoners en ondernemers worden vanaf het begin van het planproces betrokken om mee te 

denken over de uitgangspunten voor het nieuwe plan en de vertaling daarvan in het 

(voor)ontwerpbestemmingsplan.  

 Het ontwerpbestemmingsplan moet voor 1 januari 2021 ter visie worden gelegd. 

 

Met het actualiseren van dit plan wordt gestreefd naar een nieuwe balans tussen de mogelijkhe-

den om te investeren en het behoud van de bestaande kwaliteiten in het gebied. In de nota van 

uitgangspunten wordt vastgelegd hoe deze balans in de plansystematiek wordt vastgelegd. 

 

Versnellen planproces  

Het Dagelijks Bestuur (hierna DB) van Stadsdeel Zuid streeft ernaar om voor 1 januari 2021 een 

ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. Wordt die datum niet gehaald, dan moet het plan als 

een ontwerp omgevingsplan ter visie worden gelegd. In een omgevingsplan worden over meer 

aspecten regels opgenomen dan in een bestemmingsplan. Het risico bestaat dat een deel van het 

planproces daarom opnieuw moet worden doorlopen om het plan in overeenstemming te brengen 

met de eisen die aan een omgevingsplan worden gesteld. Dit is onwenselijk.  

 

Om dit risico te verkleinen, is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het planproces te ver-

snellen. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van een aantal bewoners om het 

planproces te versnellen. Tijdens de 2e bewonersbijeenkomst over de bouwdynamiek (27 novem-

ber 2018) heeft het DB van Zuid aangekondigd dat de actualisatie van het bestemmingsplan on-

geveer drie jaar in beslag neemt. De aanwezige bewoners vonden dat dit te lang duurt en hebben 

het DB gevraagd om de actualisatie sneller af te ronden.  

 

In deze paragraaf worden vier mogelijkheden toegelicht om het planproces te versnellen. Per mo-

gelijkheid wordt uiteengezet hoeveel tijdswinst dit oplevert en welke consequenties dit heeft.  

 

Partiele herziening 

Bij een partiele herziening wordt niet het gehele bestemmingsplan geactualiseerd, maar alleen de 

onderdelen die evident verouderd zijn. Voor een partiele herziening moeten dezelfde processtap-

pen worden doorlopen en geldt dezelfde procedure als voor een integrale herziening. Er kan ech-

ter enige tijdswinst worden geboekt, omdat er minder personele inzet nodig is.  

  

Bij deze optie zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen:  

1. Bij een partiele herziening ontstaan er twee bestemmingsplannen voor één gebied. Dit maakt 

de informatievoorziening over en de toetsing aan het bestemmingsplan ingewikkeld.  
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2. De onderdelen die niet geactualiseerd worden, zullen na verloop van tijd ook verouderd zijn. 

Het niet-geactualiseerde deel van het bestemmingsplan moet waarschijnlijk binnen een aantal 

jaar ook worden herzien. Voor deze actualisatie moet wederom een compleet planproces 

worden doorlopen. Dit betekent dat de gemeente twee keer personele capaciteit moet inzet-

ten om één plangebied te actualiseren. Dit is een verspilling van personele capaciteit.  

 

Beleidsneutrale actualisatie  

In dit scenario wordt de bestaande/ vergunde situatie bestemd en worden de actuele beleidska-

ders vertaald in het bestemmingsplan. Er worden echter geen nieuwe ontwikkelingen of bestuur-

lijke wensen in het bestemmingsplan vertaald. Daarom hoeft er geen participatie plaats te vinden 

over de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Er kan worden volstaan met de ter 

visie legging van een voorontwerpbestemmingsplan en in een later stadium de (wettelijk verplich-

te) ter visie legging van een ontwerpbestemmingsplan. Evenmin hoeft de nota van uitgangspun-

ten in dit scenario door de wethouder te worden vastgesteld. Het planproces kan hierdoor met een 

half jaar worden ingekort.  

 

Bij deze optie zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen:  

1. Een beleidsneutrale actualisatie houdt geen rekening met actuele ontwikkelingen in het plan-

gebied en de wensen van bewoners en ondernemers uit het plangebied.  

2. Een beleidsneutrale actualisatie is in tegenspraak met de ambitie van het college. Het college 

wil juist meer inzetten op participatie.  

3. Het risico bestaat dat er geen draagvlak bij bewoners en ondernemers is voor de gemaakte 

keuzes. Dit leidt tot meer zienswijzen en meer beroepsschriften. Dit zorgt weer voor vertra-

ging en extra personele inzet.  

 

Geen voorontwerpbestemmingsplan ter visie 

Er geldt geen wettelijke verplichting om een voorontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. Er 

kan daarom tijdswinst worden behaald door de ter visie legging van het voorontwerpbestem-

mingsplan achterwege te laten. De tijdswinst is echter beperkt omdat er wel een voorontwerpbe-

stemmingsplan moet worden opgesteld. Dit is nodig in verband met het wettelijk verplichte voor-

overleg met andere overheidsinstanties en maatschappelijke partners. Het planproces wordt met 

hooguit drie maanden ingekort. Die tijdswinst wordt behaald omdat er geen nota van inspraak 

wordt opgesteld en er waarschijnlijk minder aanpassingen nodig zijn bij het opstellen van het ont-

werpbestemmingsplan. 

 

Bij deze optie zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 

1. Met de ter visie legging van een voorontwerp wordt voorzienbaarheid gecreëerd, omdat be-

kend wordt gemaakt hoe de planologische mogelijkheden voor elk perceel wijzigen ten op-

zichte van het huidige bestemmingsplan. Wordt er geen voorontwerp ter visie gelegd, dan is 

het onzeker of er voorzienbaarheid wordt gecreëerd. Volgens de vaste gemeentelijke plan-

schadeadviseur is de jurisprudentie over het creëren van voorzienbaarheid zonder de ter visie 

legging van een voorontwerpbestemmingsplan nog in beweging. Als de rechter van mening is 

dat er geen voorzienbaarheid is gecreëerd, dan hebben eigenaren recht op planschade. Dat 

kan in dit plangebied met z’n hoge vierkante meterprijzen snel tot enorme bedragen oplopen.  

2. De ter visie legging van een voorontwerp is een effectieve manier om omissies in een vroeg 

stadium uit het bestemmingsplan te halen. Bovendien leert de ervaring dat veel mensen die 

een inspraakreactie indienen geen zienswijze meer indienen. Hierdoor kan  het definitieve be-
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stemmingsplan sneller worden opgesteld. Dit is relevant omdat in de Wet ruimtelijke ordening 

een termijn van orde  is opgenomen voor het vaststellen van het bestemmingsplan2.  

 

Ambtelijke advisering en bestuurlijke besluitvorming gelijkschakelen 

Een concept ontwerpbestemmingsplan kan pas voor besluitvorming worden voorgelegd nadat 

ambtelijke adviescommissies zoals de TAC (Adviescommissie Hoofdgroenstructuur) en de TAVGA 

(Adviescommissie Geluidhinder) een advies hebben uitgebracht. Tijdens het besluitvormingspro-

ces brengt de stadsdeelcommissie een advies uit over het ontwerpbestemmingsplan. Voor beide 

adviesrondes moet circa twee maanden worden gereserveerd. Door het concept ontwerpbe-

stemmingsplan tegelijk aan de ambtelijke adviescommissies en de Stadsdeelcommissie voor te 

leggen, kan circa twee maanden tijdswinst worden geboekt.  

 

Rondom het besluitvormingsproces over het voorontwerpbestemmingsplan kan op een vergelijk-

bare manier tijdswinst worden geboekt. Het is gebruikelijk om voorafgaand aan de besluitvorming 

over het voorontwerp een planschadeanalyse uit te voeren. Het uitvoeren van een planschadeana-

lyse neemt ongeveer twee maanden in beslag. Door de planschadeanalyse uit te voeren tijdens de 

ter visie termijn van het voorontwerpbestemmingsplan, wordt circa twee maanden tijdswinst ge-

boekt. De totale tijdswinst voor het gehele planproces bedraagt daarmee vier maanden.  

 

Bij deze optie zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 

1. Als de ambtelijke adviescommissies negatief adviseren moet het ontwerpbestemmingsplan 

worden aangepast nadat de Stadsdeelcommissie heeft geadviseerd. De aanpassingen die de 

ambtelijke adviescommissies voorstellen, zijn in de regel echter technisch van aard en meestal 

niet bestuurlijk gevoelig.  

2. Als blijkt dat planologische wijzigingen een planschaderisico met zich meebrengen, kunnen 

eventuele aanpassingen om planschade te voorkomen niet meer in het voorontwerpbestem-

mingsplan worden verwerkt. Dit is echter geen bezwaar, omdat deze aanpassingen ook nog in 

het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden verwerkt.  

 

Conclusie  

Door de ambtelijke advisering en bestuurlijke besluitvorming over het voorontwerp en het ont-

werpbestemmingsplan in elkaar te schuiven kan in totaal circa vier maanden tijdswinst worden 

behaald. Aan deze versnelling van het planproces kleven geen grote nadelen en/of risico’s.  

 

Aan de andere drie manieren om het planproces te versnellen kleven wel grote nadelen en/of risi-

co’s. Daarom wordt hiervan afgezien.  

 

Ambities gebiedsagenda 

In de gebiedsagenda Oud-Zuid 2019 – 2022 is een aantal ambities opgenomen die relevant zijn 

voor dit bestemmingsplan. Deze worden hieronder toegelicht.  

 

Ambitie 1.3: Regenbestendiger Museumkwartier en Stadionbuurt  

Bij hevige regenbuien ontstaat in het Museumkwartier wateroverlast. Het stadsdeel onderzoekt 

daarom in hoeverre bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte maatregelen kunnen wor-

den doorgevoerd om de buurt regenbestendiger te maken. Het bestemmingsplan kan bijdragen 

aan een meer regenbestendige buurt door de bouwmogelijkheden op binnenterreinen in te perken 

en/of hieraan voorwaarden te stellen.  

                                                                    
2
 In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen 12 weken na afloop van de termijn moet vaststellen. 

Indien deze termijn niet wordt gehaald, vervalt de aanhoudingsplicht voor omgevingsvergunningaanvragen.  
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Ambitie 1.6: Winkelgebieden met een divers aanbod en een hoge kwaliteit  

In Oud-Zuid verschijnen steeds meer winkels die gericht zijn op toeristen. In sommige winkelstra-

ten dreigt een monocultuur te ontstaan. Deze trend kan ertoe leiden dat de winkelgebieden min-

der aantrekkelijk worden. In het bestemmingsplan kunnen onder bepaalde voorwaarden regels 

voor winkelbranchering worden opgenomen. Hiermee kan deze trend worden tegengegaan.  

 

Ambitie 2.1: Ruimer woningaanbod voor ouderen en huishoudens met een middeninkomen  

Het aantal ouderen neemt toe, met name in het Museumkwartier. Het stadsdeel wil daarom nieu-

we woon/zorgconcepten voor ouderen mogelijk maken. Huishoudens met een middeninkomen 

hebben steeds meer moeite om een woning te vinden. Het stadsdeel wil het woningaanbod voor 

deze groep uitbreiden. In het bestemmingsplan kunnen mogelijkheden worden gecreëerd voor de 

bouw van nieuwe woningen, al dan niet voor bepaalde doelgroepen.  

 

Ambitie 5.1: Aandacht voor overlast door bouwwerkzaamheden en veranderingen aan panden  

In Oud-Zuid neemt het aantal verbouwingen in particuliere woningen en winkelpanden toe. Het 

streven is om eigenaren de kans te bieden hun panden te verbeteren en uit te breiden, zonder dat 

dit ten koste gaat van de omgeving.  In het bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor de 

bouw van aan- en uitbouwen, opbouwen en kelders vastgelegd. De feitelijke bouwoverlast (ge-

luidsoverlast, bouwverkeer) valt echter buiten de scope van het bestemmingsplan. 

 

Ambitie 5.3: Meer woningen voor ouderen en een passend voorzieningenaanbod voor de buurt  

De maatschappelijke voorzieningen in de wijken sluiten niet altijd aan op de vraag. Er is bijvoor-

beeld behoefte aan meer ontmoetingsplekken en gezondheidsvoorzieningen, waaronder huisart-

senprakijken. Het realiseren van een passend voorzieningenaanbod is één van de speerpunten bij 

nieuwe ontwikkelingen. Door maatschappelijke voorzieningen een maatschappelijke bestemming 

te geven wordt transformatie naar een commerciële functie voorkomen.   

 

Aandachtspunten 

In deze paragraaf wordt een aantal aandachtspunten beschreven die van belang zijn bij de actuali-

satie van dit bestemmingsplan 

 

Omissies in het huidige bestemmingsplan 

Medewerkers van het team vergunningen hebben geconstateerd dat er diverse omissies in de 

verbeelding zitten. Sommige functie-aanduidingen zijn niet consequent toegepast en goot- en 

bouwhoogtes kloppen niet overal. Het gevolg is dat er de afgelopen jaren veel herstelafwijkingen 

zijn verleend. Een zorgvuldige inventarisatie van de bebouwing en het gebruik is nodig om deze 

omissies in kaart te brengen en in het nieuwe bestemmingsplan te herstellen.  

 

Beschermd stadsgezicht Plan Zuid 

Een deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht Plan Zuid. De 

wet verplicht een gemeente om de te beschermen waarden vast te leggen in het bestemmings-

plan. Dit betekent dat de beleidsvrijheid bij het bestemmen van Plan Zuid beperkter is dan in het 

overige deel van het plangebied.  

 

Planschaderisico  

Bouw- en gebruiksrechten kunnen in het nieuwe bestemmingsplan wijzigen. Indien bouw- en ge-

bruiksrechten worden ingeperkt kan er directe planschade ontstaan. De vastgoedprijzen in Oud-

Zuid zijn zeer hoog. Daarom kan het planschadebedrag erg snel oplopen. Het is daarom van be-
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lang dat er tijdig voorzienbaarheid wordt gecreëerd, zodat eventuele planschadeclaims na de 

vaststelling van het bestemmingsplan kunnen worden afgewezen.  

 

Voorzienbaarheid wordt gecreëerd door ruim voor de ter visie legging van het ontwerpbestem-

mingsplan kenbaar te maken dat onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het huidige be-

stemmingsplan komen te vervallen. Eigenaren hebben dan nog voldoende tijd om een aanvraag in 

te dienen om gebruik te maken van de bouw- en gebruiksmogelijkheden die het huidige bestem-

mingsplan biedt. Indien eigenaren in die periode geen aanvraag indienen, dan is er sprake van 

passieve risicoaanvaarding. Door niets te doen, verspeel je je recht op planschadevergoeding. 

 

Diversiteit stakeholders 

De stakeholders in het plangebied zijn zeer divers. De bevolkingssamenstelling en woningvoor-

raad zijn gevarieerd. Vermogende en minder vermogende bewoners, buurten met alleen huurwo-

ningen en buurten met voornamelijk dure koopwoningen, jonge gezinnen en senioren. Hetzelfde 

geldt voor het voorzieningenaanbod. Van buurtwinkels in de Valeriusbuurt tot chique modewin-

kels in de P.C. Hooftstraat. Daarnaast bevinden zich in het plangebied diverse consulaten, kanto-

ren, hotels, restaurants en een aantal grote culturele instellingen.  

 

Een deel van de bewoners wil graag dat de bouwmogelijkheden sterk worden ingeperkt. Deze 

groep heeft zich actief gemengd in de discussie over de bouwdynamiek. Andere groepen houden 

zich tot dusver afzijdig in dit debat, maar moeten in het kader van deze actualisatie ook gehoord 

worden. Er is daarom een zorgvuldige belangenafwegingen nodig ten aanzien van de toekomstige 

bouw- en gebruiksmogelijkheden. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om zijn/haar mening 

hierover te geven.  

 

Projecten  

Dit bestemmingsplan is bedoeld om de bestaande situatie te bestemmen. In beginsel worden er 

geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, uitgezonderd reeds vergunde ontwikkelingen en 

ontwikkelingen waarvan de planologische haalbaarheid al is aangetoond. Volgens Vaste Jurispru-

dentie van de Raad van State moeten ontwikkelingen die concreet genoeg zijn om te kunnen toet-

sen én waarvan de planologische haalbaarheid is aangetoond, worden opgenomen in een nieuw 

bestemmingsplan. Er moet dan ieder geval aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:  

1. er is een ruimtelijk kader vastgesteld; 

2. er zijn afspraken gemaakt over het programma;  

3. er heeft participatie plaatsgevonden; 

4. er is aangetoond dat er wordt voldaan aan alle relevante sectorale wet- en regelgeving. 

 

Op dit moment is nog niet bekend welke projecten in het nieuwe bestemmingsplan worden opge-

nomen. Dit wordt bepaald in de nota van uitgangspunten. 

 

Planning 

Het totale planproces voor de actualisatie neemt circa twee en een half jaar in beslag. De planning 

op hoofdlijnen is als volgt:  

 Q4 2018    opstellen plan van aanpak 

 Q1-Q2 2019  participatie over uitgangspunten 

 Q3 2019  vaststellen nota van uitgangspunten 

 Q1-Q2 2019  inventarisatie vergunningen, bebouwing, gebruik 

 Q3-Q4 2019  uitvoeren onderzoeken  

 Q3-Q4 2019  opstellen  voorontwerpbestemmingsplan 
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 Q1 2020  ter visie legging voorontwerpbestemmingsplan 

 Q1 2020  vooroverleg maatschappelijke & bestuurlijke partners 

 Q2-Q3 2020 opstellen ontwerpbestemmingsplan  

 Q4 2020  besluitvorming ontwerpbestemmingsplan 

 Q4 2020  ter visie legging ontwerpbestemmingsplan 

 Q1 2021  opstellen definitief bestemmingsplan 

 Q2 2021  besluitvorming definitief bestemmingsplan 

 Q3 2021  beroepstermijn bestemmingsplan  

 

Bij deze planning is geen rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld 

voorstellen die tot maatschappelijke weerstand en/of politieke discussie leiden. Als dat gebeurt, 

dan is er meer inzet nodig voor bijvoorbeeld bestuurlijk overleg, het beantwoorden van inspraak-

reacties en zienswijzen of het uitvoeren van aanvullende onderzoeken. Dit kan leiden tot vertra-

ging en budgetoverschrijding.  

 

Vertraging is ongewenst, omdat de deadline voor het ter visie leggen van het ontwerpbestem-

mingsplan dan in gevaar komt. Indien het ontwerpbestemmingsplan na 31 december 2020 ter visie 

wordt gelegd, dan moet het nieuwe plan als omgevingsplan worden vastgesteld. Aan het omge-

vingsplan worden andere eisen gesteld dan aan het bestemmingsplan. Mogelijk moet een deel van 

het planproces dan opnieuw worden doorlopen.  

 

Organisatie 

De bevoegdheid om een bestemmingsplan vast te stellen ligt bij de gemeenteraad. De voorberei-

ding wordt door het DB van stadsdeel Zuid gedaan. Het DB is verantwoordelijk voor de totstand-

koming van het ontwerpbestemmingsplan.  

 

Het bestemmingsplan wordt opgesteld door team Zuid van R & D. Team Zuid werkt in de voorbe-

reidingsfase (t/m de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan) in opdracht van het DB. In 

de vaststellingsfase werkt team Zuid voor R & D. 

 

Het overgrote deel van de werkzaamheden vindt plaats in de voorbereidingsfase. In deze fase 

worden alle inhoudelijke keuzes gemaakt en vindt participatie plaats. De projectorganisatie is daar 

op ingericht. De projectorganisatie ziet er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestuurlijk opdrachtgever 

Dagelijks bestuur Zuid 

 

Ambtelijk opdrachtgever 

Planning/ budget: programmamanager 

Inhoudelijk: gebiedsmanager Oud-Zuid 

 

  

 Projectleider 

Ruimte & Duurzaamheid, team Zuid 
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Uitgangspunten participatie  

Met het oog op de nieuwe omgevingswet en het coalitieakkoord houdt het bestemmingsplan 

waar mogelijk rekening met lokale wensen vanuit het gebied. Daarom vindt er in een zo vroeg 

mogelijk stadium participatie plaats. Het doel van de participatie is: 

1. De mening van bewoners, ondernemers en instellingen te peilen over de onderwerpen die een 

plek krijgen in het bestemmingsplan. 

2. Een goed afgewogen bestemmingsplan te maken waarin rekening wordt gehouden met de 

belangen van bewoners, ondernemers en instellingen. 

3. Het draagvlak voor de gemaakte keuzes te vergroten.   

 

De uitgangspunten voor het participatieproces zijn: 

1. Bewoners, ondernemers en instellingen zijn goed geïnformeerd over het plan en planproces. 

2. Bewoners, ondernemers en instellingen kunnen meepraten over de uitgangspunten van het 

plan en zelf ideeën aandragen voor het plan.  

3. Bewoners, ondernemers en instellingen worden op drie momenten betrokken bij de planvor-

ming: bij het formuleren van de uitgangspunten, bij de ter visie legging van het voorontwerp-

bestemmingsplan en bij de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan. 

4. In het participatietraject wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de diverse be-

langhebbenden en de verschillende buurten (dit kan betekenen dat er verschillende instru-

menten kunnen worden ingezet voor de verschillende doelgroepen en buurten). 

5. de uitkomsten van het participatietraject zijn voor iedereen raadpleegbaar.  

 

Hieronder wordt toegelicht hoe de participatie wordt vormgegeven in de uitgangspuntenfase, in 

de voorontwerpfase en in de ontwerpfase. 

 

Uitgangspuntenfase (eerste helft 2019) 

In deze fase worden  de wensen en opvattingen van de verschillende belanghebbenden in kaart 

gebracht. Deze vormen samen met de actuele wet- en regelgeving, de gemeentelijke beleidska-

ders en de bestuurlijke wensen de input voor het opstellen van de nota van uitgangspunten. 

 

Tijdens deze fase worden de volgende instrumenten ingezet om de participatie vorm te geven: 

1. Er wordt een projectwebsite gebouwd. Bezoekers kunnen hier relevante informatie raadple-

gen, zoals het huidige bestemmingsplan, de planning en t.z.t. het (voor) ontwerpbestem-

mingsplan. Tijdens de ter visie legging kunnen bewoners, ondernemers en instellingen via de-

ze site reageren het op (voor)ontwerp bestemmingsplan.   

2. Er wordt een mini-enquête opgesteld om de mening van bewoners en ondernemers te peilen 

over een aantal onderwerpen die een plek krijgen in het nieuwe bestemmingsplan. Alle bewo-

ners en ondernemers uit het plangebied worden via een huis-aan-huisbrief geïnformeerd over 

de actualisatie van het bestemmingsplan en uitgenodigd om deel te nemen aan de mini-

enquête.  

3. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarin de gemeente met bewoners, ondernemers en 

de grote culturele instellingen in gesprek gaat over de wensen die zij hebben m.b.t. het nieu-

we bestemmingsplan. Begin 2019 wordt bepaald in welke vorm deze bijeenkomsten worden 

gehouden en welke belanghebbenden voor welke bijeenkomsten worden uitgenodigd.  

 

De resultaten van de mini-enquête en de input uit de bijeenkomsten worden gebruikt voor het 

opstellen van de nota van uitgangspunten. Ook de input van de initiatiefgroep Oud-Zuid, de resul-

taten van de twee bewonersbijeenkomsten over de bouwdynamiek en de uitkomsten van de 

stadsdeelcommissievergadering over de bouwdynamiek worden gebruikt bij het opstellen van de 
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nota van uitgangspunten. De concept nota van uitgangspunten wordt voor advies voorgelegd aan 

de Stadsdeelcommissie en daarna vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid en de 

wethouder Ruimtelijke Ordening.  

 

Voorontwerpfase  (eerste kwartaal 2020) 

De keuzes die in de nota van uitgangspunten worden gemaakt vormen de basis voor de bestem-

mingsplansystematiek van het nieuwe plan. Op basis hiervan worden in het voorontwerpbestem-

mingsplan concrete bouw- en gebruiksmogelijkheden per gebouw en perceel toegekend. Tijdens 

de ter visie legging van het voorontwerpbestemmingsplan kunnen de bewoners, ondernemers en 

instellingen reageren op deze bestemmingsplansystematiek en/of de concrete bouw- en ge-

bruiksmogelijkheden die zijn toegekend.  

 

Na akkoord van het Dagelijks Bestuur wordt het voorontwerp bestemmingsplan zes weken ter 

visie gelegd. Iedereen kan een inspraakreactie indienen op het voorontwerp bestemmingsplan. Dit 

kan per brief, per mail of via de projectwebsite. Tijdens de ter visie legging wordt er een informa-

tieavond gehouden. Bewoners, ondernemers en instellingen worden via een huis-aan-huisbrief 

geïnformeerd en uitgenodigd.   

  

Ontwerpfase  (vierde kwartaal 2020) 

De inspraakreacties kunnen tot aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan leiden. Ook kun-

nen in het ontwerpbestemmingsplan ambtshalve aanpassingen worden doorgevoerd. Degenen 

die een inspraakreactie hebben ingediend, worden (na besluitvorming over het ontwerpbestem-

mingsplan) schriftelijk geïnformeerd over de beantwoording. De nota van inspraak wordt geano-

nimiseerd gepubliceerd op de projectwebsite. 

 

Na besluitvorming door de wethouder wordt het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter visie 

gelegd. Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan per brief, 

per mail of via de projectwebsite. Bewoners en ondernemers uit het plangebied worden via een 

huis-aan-huisbrief geïnformeerd over de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan. Tij-

dens de ontwerpfase wordt geen informatieavond gehouden.  

 

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, worden na de vaststelling van het bestemmings-

plan schriftelijk geïnformeerd over de beantwoording en de mogelijkheid om beroep aan te teke-

nen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De nota zienswijzen wordt geanonimiseerd gepu-

bliceerd op de projectwebsite.  

 


