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1

Aanleiding

Aan de Zocherstraat 23-25 is een voormalig schoolgebouw gelegen dat al sinds langere tijd
niet meer wordt gebruikt als schoolgebouw. Initiatiefnemer heeft in nauw overleg met het
ROC (de eigenaar van het pand) en met het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam
het plan ontwikkeld om in dit gebouw woningen te ontwikkelen, waarbij de bestaande gevels
en de bestaande indeling zoveel mogelijk in stand blijft.

Aanzicht voorkant

Aanduiding huidige schoolgebouw

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing betreft transformeren van de functie naar 20
woonappartementen binnen het schoolgebouw. Door het ontwikkelen van dit initiatief wordt
mede gestalte gegeven aan de ambitie van de gemeente Amsterdam om kwantitatief en
kwalitatief te voorzien in meer diversiteit in woningen in de stad en het tegengaan van
leegstaande maatschappelijke- en kantoorruimte.
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Foto’s plangebied

Het gebruik als wonen is niet toegestaan binnen de huidige maatschappelijke bestemming.
Ook kent het geldende bestemmingsplan geen flexibiliteitsbepaling om mee te kunnen
werken aan dit initiatief. Aan het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam is verzocht
om mee te werken aan het afwijken van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel
2.12 lid 1 sub a, onder 3 van de Wabo. Om aan dit verzoek mee te kunnen werken dient met
een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) te worden aangetoond dat het initiatief
ruimtelijk mogelijk kan worden gemaakt. Onderhavige GRO dient daartoe.
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1.1

Het plangebied

Het plangebied ligt in het stadsdeel West van de gemeente Amsterdam nabij het Vondelpark
en bestaat uit de school en een dienstwoning die nu nog als woning wordt gebruikt.

Ligging plangebied (bij rode pijl)

Kadastrale situatie
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1.2

Geldend bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan betreft “Oud West” waarin het perceel twee bestemmingen
heeft: “Woongebied I” voor nummer 25 en “Maatschappelijke doeleinden” voor nummer 23,
waarbij een nadere aanduiding is opgenomen dat deze bestemming bedoeld is voor nietwoonfuncties. Op nummer 25 mag alleen worden gewoond terwijl op nummer 23 alleen
maatschappelijke dienstverlening is toegestaan. Het overige terrein is bestemd tot Tuin/Erf.

Uitsnede plankaart bestemmingsplan

Aangezien het plan alleen uitgaat van een functieverandering, zullen er minimale
veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de bouw- en goothoogte. Wel wordt het pand
opgeknapt. Ook zullen enkele gevelwijzigingen worden aangebracht die echter geheel in lijn
zijn met het monumentale karakter en de monumentale status van het pand.
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2

Beschrijving van het plangebied en bouwplan

2.1

Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied ligt in de directe omgeving van het Vondelpark en binnen een overwegend
woongebied met kleine bedrijven, zoals horeca en kantoren. Naast het pand is een
kinderdagverblijf gevestigd. Rondom het terrein zijn zowel huur- als koopwoningen
aanwezig.

Aanduiding plangebied binnen Amsterdam

Bij het plangebied liggen diverse haltes van het openbaar vervoer.
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2.2

Bouwplan

Het bouwplan behelst het inpandig verbouwen tot 20 woonappartementen. Voor deze
aanvraag blijven de begane grond en verdiepingen vrijwel ongewijzigd. Het casco wijzigt
verder niet of slechts in ondergeschikte mate. Wel zullen er voldoende fietsenstallingen
worden gemaakt zodat de fietsen niet her en der zullen worden verspreid over het terrein
maar een ordentelijk geheel zal ontstaan. Hiervoor zal de bestaande fietsenstalling worden
vernieuwd en worden uitgebreid. Voor de tekeningen wordt verwezen naar de tekeningen
van de omgevingsvergunning.

3

Beleidskader

3.1

Algemeen

In het kader van onderhavige ruimtelijke onderbouwing wordt een onderscheid gemaakt
tussen het rijksbeleid, het provinciale beleid, het beleid van de gemeente Amsterdam en het
eigen beleid van het stadsdeel West.
3.2

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Ruimte haar definitieve
Structuurvisie vastgestel zodat deze van kracht is geworden. Deze Structuurvisie is de
vervanger van de Nota Ruimte en de Nota mobiliteit.
Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te
houden voor de middellange termijn (2028):
• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
• Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Het Rijk benoemt 13 nationale belangen; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil het
resultaten boeken. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar
onderling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. Dit heeft
als gevolg dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of projectspecifieke afweging
zal maken. Indien nodig maakt het Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan.
Onderhavig initiatief past binnen het rijksbeleid, voor zover het rijksbeleid al van toepassing
is op dit soort kleinschalige plannen. Door onderhavig plan wordt voorzien in de grote vraag
naar woonappartementen en wordt voormalige maatschappelijke functie omgezet in een
woonfunctie, wat het woon- en leefklimaat van de naastgelegen woonwijk sterk verbetert.
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3.3

Provinciaal beleid

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening met de daarbij behorende Invoeringswet in
werking getreden die voorziet in een stelsel van verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk,
provincies en gemeenten. In de provinciale structuurvisie legt de provincie haar ruimtelijke
toekomstvisie vast en waarin zij aangeeft hoe zij deze visie wil realiseren. De doorwerking
van deze visie naar gemeenten vindt plaats middels de Provinciale Ruimtelijke Verordening
van Noord-Holland. Deze Ruimtelijke Verordening is op 21 juni 2010 vastgesteld. In deze
verordening is bepaald dat binnen het bestaande bebouwde gebied functiewijziging is
toegestaan van maatschappelijk of kantoren en bedrijven naar wonen mits dit ruimtelijk is
onderbouwd en de haalbaarheid hiervan is aangetoond. Onderhavige onderbouwing dient
ook ter onderbouwing van deze haalbaarheid. Het project is immers gelegen binnen het
bestaande bebouwde gebied van Amsterdam. Het provinciale beleid staat onderhavige
ontwikkeling niet in de weg.
3.4

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Amsterdam
De structuurvisie “Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam” is op 17 februari 2011
door de gemeenteraad vastgesteld. De beleidsdoeleinden van de structuurvisie betreffen
onder andere het richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam, beschouwd
vanuit het kader van de Metropoolregio Amsterdam en het vormen van een bindend element
en toetsingskader van al het ruimtelijk relevant beleid met gemeentelijk belang voor de
centrale stad en stadsdelen voor de periode 2010-2020.
Voor het stadsdeel West, waarin zich het betreffende complex bevindt, wordt in de
structuurvisie een verdere verweving met de Amsterdamse binnenstad aangevoerd.
Stadsdeel West zal zich in de toekomst verder als onderdeel van de binnenstad ontwikkelen.
Het transformeren van een maatschappelijke functie naar woningen past binnen deze
opgave.
Locatiebeleid Amsterdam 2008
Het locatiebeleid van de gemeente Amsterdam is een aanvullend toetsingskader op het
structuurplan ‘Kiezen voor stedelijkheid (2003)’. De terminologie van het locatiebeleid
verwijst veelal naar die van het structuurplan. De onderstaande beschrijving van het
locatiebeleid is geënt op de terminologie van de Structuurvisie Amsterdam. Het locatiebeleid
heeft tot doel de bereikbaarheid van (werk)locaties te garanderen en daarmee een gezond
woon-, leef- en vestigingsklimaat te behouden en de economische positie van Amsterdam te
versterken. Daarnaast legt het locatiebeleid parkeernormen voor kantoren en bedrijven vast.
Het autogebruik wordt, ten gunste van een betere doorstroming voor het (nood-)zakelijke
verkeer, teruggedrongen. Voorts wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd.
Het locatiebeleid moet worden verankerd in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke
beleidsstukken.
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3.4 Stadsdeelbeleid
Woonvisie
Vanaf 1 mei 2010 zijn de diverse stadsdelen gefuseerd naar het nieuwe Stadsdeel West. Op
22 mei 2012 is de Woonvisie 2012-2016 vastgesteld. De belangrijkste doelstellingen zijn:
1.
Het stadsdeel wil een diverse woningvoorraad waarbij in elke wijk huur- en koopwoningen in
verschillende prijsklassen voorkomen
2.
Het stadsdeel wil dat voor verschillende huishoudens in verschillende fasen van hun
wooncarrière binnen West woningen aanwezig zijn
3.
Het stadsdeel streeft naar woonbuurten met een goede uitstraling en een duurzame
woningvoorraad van voldoende bouwkundige kwaliteit
4.
Het stadsdeel ziet graag dat bewoners betrokken zijn bij hun omgeving
Daarbij wordt prioriteit gegeven aan:
- voldoende woningen voor lage en middeninkomens
- kwaliteit en duurzaamheid van de woningen
diversiteit op wijkniveau
Doordat in onderhavig initiatief is gekozen voor woonappartementen in de middeldure
prijsklasse aan het vondelpark wordt de woningvoorraad meer gedifferentieerd en wordt ook
voorzien in een groeiende vraag naar diversiteit in huisvesting. Ook zijn de appartementen
haalbaar voor middeninkomens. Het plan voldoet aan de woonvisie 2012-2016.
Parkeren
Beleidstoets; reguliere parkeerregulering
In de Parkeernota stadsdeel West 2012 – 2020 is opgenomen dat voor wat betreft
functiewijzigingen de vraag centraal staat: is er sprake van een substantiële extra
parkeerclaim ten opzichte van de vorige situatie? Indien daar geen sprake van is dan blijft de
parkeersituatie feitelijk onveranderd en kan de parkeervraag opgevangen worden zoals in de
oude situatie. De parkeernormen zijn in dat geval dan ook niet van toepassing. Indien wel
sprake is van een substantiële extra parkeervraag ten opzichte van de vorige situatie dan
wordt een maatwerkoplossing gezocht indien het technisch en/of economisch niet haalbaar
is de extra parkeervraag op te vangen in een parkeervoorziening.
Of sprake is van een substantiële extra parkeerclaim is beoordeeld door de parkeerbehoefte
van de woningen af te zetten tegen die van de school die er eerst in zat. Voor de 20
woningen wordt een norm van minimaal 0,6 aangehouden zoals vastgesteld in de
Parkeernota van het stadsdeel, oftewel 14 parkeerplaatsen. Op basis van de recente
kencijfers van CROW dient voor een ROC uitgegaan te worden van min 3,3 tot max 5,3
parkeerplaats per 100 leerlingen. Uitgaande van 300 leerlingen betekent dit een
parkeerbehoefte van 10 tot 15 auto’s. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat geen
sprake is van een substantiële extra parkeerclaim. De parkeerbehoefte kan in principe
derhalve ondervangen worden door de reguliere parkeerregulering zoals is vastgesteld in de
Parkeerverordening en het Uitwerkingsbesluit.

Pasmaat advies

10

Ruimtelijke Onderbouwing Zocherstraat 23-25 Amsterdam

De bewoners van de 20 te realiseren woningen komen in aanmerking voor een
parkeervergunning na een wachtduur van ongeveer 2 tot 2,5 jaar. Benadrukt wordt dat het
aantal parkeerplaatsen op straat niet toe of afneemt, evenmin neemt het aantal uit te geven
parkeervergunningen toe. Het vergunningplafond is gebaseerd op de aanwezige
parkeercapaciteit en niet op het aantal woningen.
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4

Randvoorwaarden (milieuparagraaf)

4.1 Bodem en asbest
In de ‘Wet bodembescherming’ zijn bepalingen opgenomen ter behoud en verbetering van
de milieuhygiënische bodemkwaliteit.
Wanneer (graaf-) werkzaamheden worden uitgevoerd is een (verkennend) bodemonderzoek
aan de orde om te bepalen of het nodig is om eventuele vervuilde grond te saneren.
In 2005 is een onderzoek uitgevoerd (Adviesbureau Molenman BV, 6 april 2005,
projectnummer 24.11.10) naar de bodemgesteldheid van het terrein. Hieruit bleek dat
weliswaar een olietank aanwezig was geweest en op zich een saneringsplicht was
opgenomen maar de situatie betrof niet het gedeelte waarop de tuinen zijn geprojecteerd. In
2011 is door Cauberg-Huygen (19 augustus 2011, projectnummer 20111291-02) in het kader
van het splitsen van het terrein geconcludeerd dat weliswaar een ernstige verontreiniging
met PAK en zware metalen in de bovengrond aanwezig is maar deze verontreiniging geeft
geen onaanvaardbaar risico voor het gebruik als wonen met tuin.
Asbest
Door Asbest Inventarisatie Bureau H.A.G. van Wijk is op 5 en 12 juli 2012 een
asbestonderzoek uitgevoerd (projectnummer 29061201). Hieruit bleek dat geen direct
waarneembare asbest of asbesthoudende producten zijn aangetroffen.
Conclusie Bodem en Asbest
Er zijn geen belemmeringen voor het gebruik als wonen met tuin op het gebied van bodem
en asbest.
4.2 Geluidhinder
wegverkeerslawaai
In de Wet geluidhinder zijn geluidsnormen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en
industrielawaai opgenomen. Wanneer er een nieuwe geluidsgevoelige bestemming wordt
gerealiseerd op een locatie waar momenteel geen geluidsgevoelige functie aanwezig is en
deze locatie binnen de geluidszones van industrie, rail- of wegverkeer valt moet een
akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Onder meer woningen, scholen en ziekenhuizen
worden als een geluidsgevoelige bestemming aangemerkt.
In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt in een ’voorkeursgrenswaarde’(48 dB) en
een “maximum ontheffingswaarde” (63 dB). Wanneer het geluidsniveau ter plaatse van een
geluidsgevoelige functie niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, kan via een wettelijk
geregelde procedure ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd, zolang
het geluidsniveau niet hoger is dan de maximum ontheffingswaarde.
Het betreffende gebouw is gelegen aan de Zocherstraatwaar waara een maximale snelheid
is toegestaan van 50 km/uur. Ook is het gebouw gelegen binnen de invloedsfeer van de
Overtoom. Groenewold Milieu&Natuur heeft een beoordeling gemaakt van de geluidsituatie
voor het wegverkeerslawaai. Hieruit blijkt dat de appartementen binnen de voorkeurswaarde
vallen van 48 dBA en een hogere grenswaarde over nadere maatregelen niet nodig zijn.

Pasmaat advies

12

Ruimtelijke Onderbouwing Zocherstraat 23-25 Amsterdam

Pasmaat advies

13

Ruimtelijke Onderbouwing Zocherstraat 23-25 Amsterdam

Voor het overige is geen sprake van geluidsaspecten: Er is geen sprake van industrielawaai
noch van een spoorweg waarmee rekening dient te worden gehouden.
4.3
Archeologie en Monument
Met de Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) is het verplicht voor alle (op)nieuw
vast te stellen bestemmingsplannen om het archeologisch belang een volwaardige plaats toe
te kennen. Deze plicht geldt uiteraard niet voor een ruimtelijke onderbouwing omdat hiermee
de bestemming niet wordt gewijzigd. Wel dient te worden beoordeeld of het plan in strijd is
met het archeologische beleid.
Door de provincie Noord-Holland is de Cultuurhistorische Waardenkaart opgesteld. De
Cultuurhistorische Waardenkaart geeft een overzicht van de (inter)nationale, regionale en
lokale cultuurhistorische waarden. De kaart dient als basis bij de toetsing van gemeentelijke
plannen op het gebied van cultuurhistorie. Het plangebied is getoetst op aanwezigheid van
(Rijks)monumenten, bouwkundig waardevolle elementen, historisch geografisch en
archeologisch waardevolle elementen. Het plangebied ligt niet in een gebied van zeer grote
historische waarde. Het plangebied ligt ook niet in een gebied met archeologische of
historisch geografische waarden.
Monument
Het pand aan de Zochterstraat 23-25 is een gemeentelijke monument en bestaat uit een
dienstwoning en een school, waarbij het binnenterrein grotendeels is gelegen tussen de
Zocherstraat en de Frederiksstraat in Amsterdam Oud-West. Het schoolgebouw grenst aan
het Vondelpark. Het gebied was oorspronkelijk gelegen binnen de Binnendykche
Buitenveldersche Polder van de gemeente Nieuwer Amstel. De school is oorspronkelijk
ontworpen als HBS in 1916 met 16 klaslokalen, een gymzaal en een dienstwoning. Het
monumentale karakter zit voornamelijk in het ontwerp als typisch voorbeeld van een
corridorschool. De hoofdvorm is nog gaaf, waarbij de beelden van Hildo Krop een hoge
kunsthistorische waarde vertegenwoordigen.
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4.4
Waterparagraaf
Het Rijk, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het IPO (Interprovinciaal
Overleg) en de Unie van Waterschappen hebben in februari 2001 de startovereenkomst
Waterbeheer 21ste eeuw ondertekend. Deze startovereenkomst is in 2003 omgezet in het
Nationaal Bestuursakkoord Water dat is geactualiseerd in juni 2008. Hiermee hebben deze
partijen elkaar gecommitteerd om een watertoets toe te passen bij het opstellen van
ruimtelijke plannen.
De watertoets is een instrument om bij alle ruimtelijke plannen en besluiten waarin
waterhuishoudkundige aspecten voorkomen te toetsen of in voldoende mate rekening wordt
gehouden met die aspecten.
Het gaat daarbij vooral om aandacht voor de waterkwantiteit (ruimte voor water, berging,
infiltratie, aan- en afvoer), aandacht voor effecten op de waterkwaliteit en aandacht voor de
veiligheid (overstroming). Waternet is de waterbeheerder van het voorliggende plangebied.
Conclusie Water
Het voorliggende plan heeft geen negatieve invloed op de waterhuishoudkundige situatie,
het betreft voornamelijk een functiewijziging.
4.5
Luchtkwaliteit
In Wet milieubeheer worden normen gesteld aan de luchtkwaliteit wat betreft een zestal
stoffen. Voor de normen voor zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood geldt dat
overschrijding daarvan in Nederland nauwelijks valt te verwachten. De norm voor
stikstofdioxide (NO2) wordt in Nederland met name in de directe omgeving van drukke
(snel)wegen overschreden. De norm voor fijn stof (PM10) wordt eveneens op diverse
locaties overschreden. In de Wet milieubeheer is indirect een koppeling gelegd met
ruimtelijke plannen. Deze koppeling houdt in dat bij het voorbereiden van ruimtelijke plannen,
waaronder een uitgebreide procedure van de Wabo, de gevolgen voor de luchtkwaliteit
moeten worden onderzocht.
De gevolgen hangen direct samen met de eventuele verkeersaantrekkende werking van het
plan ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Bij de start van een project moet
onderzocht worden of het effect relevant is voor de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk
gemaakt worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ aangetast wordt. Daartoe is een
algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) vastgesteld
waarin de uitvoeringsregels zijn vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM.
‘Niet in betekende mate’ is sinds de inwerkingtreding van het nationaal
samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) gedefinieerd als 3% van de grenswaarde
voor NO2 en PM10.
Conclusie luchtkwaliteit
Het geldende bestemmingsplan staat reeds toe dat het gehele gebouw gebruikt wordt ten
behoeve van een school met kantoormogelijkheden. Het vloeroppervlak wordt door het
voorliggende plan niet vergroot. Het aantal appartementen blijft geheel binnen de normen
van het Besluit Luchtkwaliteit. De omgevingsvergunning zal dus niet leiden tot een toename
van luchtverontreiniging.
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4.6
Besluit Gevoelige bestemmingen
Sinds 15 januari 2009 is de AMvB gevoelige bestemmingen van kracht. Het Besluit verbiedt
op plaatsen waar normen overschreden worden of waar overschrijding dreigt, de
ontwikkeling van voorzieningen voor kwetsbare groepen in de nabijheid van snelwegen en
provinciale wegen. Onder de categorie gevoelige bestemmingen vallen gebouwen, geheel of
gedeeltelijk bestemd voor of in gebruik voor onderwijs aan minderjarigen, kinderopvang,
verzorgingstehuis, verpleegtehuis en/of bejaardentehuis.
Conclusie Besluit Gevoelige bestemmingen
De woningen zijn geen gevoelige bestemming.
4.7
Externe veiligheid
Inrichtingen
Het bestemmingsplan moet op basis van het BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen)
en circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen worden getoetst aan de externe
veiligheidsaspecten zijnde het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
In of in de nabijheid van het plangebied zijn geen inrichtingen die onder het Besluit Externe
Veiligheid Inrichtingen vallen.
Transport
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor is de “Circulaire
Risiconormering Vervoer gevaarlijke stoffen” kader. In de circulaire is voor het
plaatsgebonden risico de grenswaarde bepaald op 10-6. Voor groepsrisico is bepaald dat
binnen een zone van 200 meter rond de route beperkingen ten aanzien van functies kunnen
optreden. Het plangebied valt niet binnen een zone van een transportroute voor gevaarlijke
stoffen. Nader onderzoek naar externe veiligheid is daarom niet nodig.
Buisleidingen
In het kader van het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen dient te worden beoordeeld of
het perceel in een invloedssfeer daarvan is gelegen. Dit is niet het geval waardoor het plan
niet in strijd is met de regelgeving op het gebied van externe veiligheid.
Conclusie Externe Veiligheid
Het perceel is niet gelegen binnen een Bevi-gebied, een gebied van een gevaarlijk
transportroute of binnen een gebied waar een veiligheidscontour geldt van een buisleiding.
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4.8
Bedrijfszonering
Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar
door milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht
te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies
(zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk
gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt getoetst conform:
• VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’(editie 2009);
• Wet milieubeheer.
VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’
De Vereniging van Nederlandse Gemeente doet in de publicatie ’Bedrijven en
milieuzonering’ (editie 2009), een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen
ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau.
Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven
gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen
krijgen. De publicatie heeft bedrijven ingedeeld in categorieën met bijbehorende gewenste
afstand tot milieugevoelige functies. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de
bestemmingsgrens van de bedrijven en anderzijds de gevel van een woning. In
onderstaande tabel zijn de richtafstanden opgenomen. Hiervan kan, mits goed
gemotiveerd, worden afgeweken.
Categorie

Richtafstand (in meters) tot omgevingstype
rustige woonwijk en
rustig buitengebied

gemengd gebied

1

10

0

2

30

10

3.1

50

30

4.8.1.
Situatie en Conclusie
In de omgeving van het plangebied zijn slechts kleine bedrijven aanwezig, zoals kantoren en
horeca. Er bestaat op het gebied van milieuzonering geen belemmering voor het gebruik als
woonappartementen.
4.9.
Flora en fauna
Op grond van de Flora en Faunawet (2002) is het verboden beschermde planten te vernielen
of te beschadigen, beschermde dieren te verstoren, verwonden of te doden. Daarnaast is het
verboden rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te beschadigen, weg te
nemen of te vernielen. Bureau LWM heeft een quickscan Flora-fauna uitgevoerd waaruit
blijkt dat het plan uitvoerbaar is op het gebied van natuurwaarden. Hiervoor verwijzen wij
naar bijgevoegd rapport.
Conclusie flora- fauna
Er is geen aanvullend flora- en faunaonderzoek nodig. Er zal geen relevante flora en of
fauna worden verstoord.
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5

Economische uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kent het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel een belanghebbende op diens verzoek een naar billijkheid te bepalen
schadevergoeding toe, voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van onder
andere de bepalingen van een ruimtelijk besluit schade lijdt of zal lijden en de schade
redelijkerwijs niet of niet geheel te laste van de belanghebbende behoort te blijven en
waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is
verzekerd. Een verzoek tot schadevergoeding kan worden ingediend binnen vijf jaar nadat
de desbetreffende bepaling van het ruimtelijk besluit onherroepelijk is geworden. Hierbij geldt
een eigen risico van 2% voor degene die planschade lijdt.
De onderhavige verlening van een omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan is een ruimtelijk besluit dat aanleiding kan geven tot het toekennen van
een schadevergoeding, indien uit de planologische vergelijking tussen ruimtelijke gevolgen
van het geldende bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zou blijken dat sprake is
van een planologische verslechtering die leidt tot schade die voor vergoeding in aanmerking
komt.
Deze paragraaf voorziet in een risicoanalyse planschade waarin is nagegaan of een verzoek
tot schadevergoeding ex artikel 6.1 Wro naar verwachting toegekend zal kunnen worden.
Deze omgevingsvergunning heeft betrekking op een functiewijziging, van school/kantoor
naar woonappartementen). De bouwmassa blijft voor het overige gelijk. Uitsluitend het
nieuwe gebruik ten behoeve van wonen wijkt af van het geldende bestemmingsplan.
Verandering van uitzicht, privacy en bezonning voor de omgeving vinden daarom niet plaats,
zodat het ten aanzien van deze aspecten niet aannemelijk is dat sprake zal zijn van
planschade.
De enige ruimtelijk relevante verandering betreft het verkeer / parkeren wat reeds is
aangegeven onder het gemeentelijke beleid in paragraaf 3.3 waarin reeds is aangegeven dat
er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn in vergelijking met een ROC. In de omgeving
zullen zich daarom geen significante wijzigingen ten aanzien van verkeer en parkeren
voordoen, zodat ook ten aanzien van deze aspecten geen voor vergoeding in aanmerking
komende schade valt te verwachten.
Gezien het bovenstaande is het niet aannemelijk dat dit besluit tot planschade zal leiden die
voor vergoeding in aanmerking komt. Omdat de vergoeding van planschade op voorhand
echte echter niet kan worden uitgesloten zal het stadsdeel met de aanvrager een
planschadeovereenkomst afsluiten, waarbij de aanvrager zich verbindt de eventuele
planschade voor zijn rekening te nemen.
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6

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het plan is reeds besproken met de verschillende diensten van de gemeente Amsterdam.
Het voornemen van de gemeente Amsterdam om medewerking te verlenen aan de
afwijkingsprocedure zal worden gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage worden
gelegd. Hiertegen kan men eventueel een zienswijze indienen, die zal worden meegewogen
in het kader van de definitieve besluitvorming omtrent het verlenen van de
omgevingsvergunning.
Overleg in het kader van 3.1.1. Bro is beperkt nodig: Er dient vooroverleg te worden gevoerd
met de overige diensten in Amsterdam. Overleg met overige overlegpartners is niet nodig
omdat het plan past binnen de kaders van deze diverse overlegpartners. Er is verder geen
provinciaal belang of rijksbelang aanwezig.

7

Conclusie

Uit de deelonderzoeken en deelconclusies bij deze ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het
plan om de school te transformeren naar woningen niet in strijd is het geldende rijksproviniciale- en gemeentelijke beleid. Ook bestaan er geen bezwaren op het gebied van
milieu. Doordat de school al langere tijd leegstaat, het gebouw een monument is en door de
leegstand de kwaliteit van het gebouw en haar directe omgeving sterk achteruit gaat is het
wenselijk om dit gebouw te transformeren naar een haalbare ontwikkeling: appartementen.
Dit voldoet ook aan het gemeentelijke beleid om de leefbaarheid van de buurten in stand te
houden en waar mogelijk te verbeteren. Onderhavig plan verbetert de leefbaarheid van de
buurt. Indien geen ontwikkeling plaatsvindt zal vandalisme gaan ontstaan en zullen er andere
mogelijke ongewenste situaties gaan ontstaan. Bovendien kan het monument worden
beschermd indien een vergunning wordt afgegeven voor een nieuwe ontwikkeling, zoals
onderhavige.
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