
Gewijzigde vaststelling

bestemmingsplan Groot Waterloo en

vaststelling besluit van hogere waarden

Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 9 oktober 2019 het bestemmingsplan Groot

Waterloo gewijzigd vastgesteld, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage

heeft gelegen.

Burgemeester en wethouders hebben op 3 september 2019 besloten hogere waarden zoals bedoeld in

de Wet geluidhinder vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Dit besluit is direct in werking getreden.

Het plangebied van het bestemmingsplan Groot Waterloo wordt ongeveer begrensd in het westen door

de Oude Schans en de Zwanenburgwal, in het noorden door de Prins Hendrikkade, in het oosten door

Nieuwe Herengracht en in het zuiden door de Amstel.

Besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden langs een aantal

wegen in het plangebied overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend

dan wel bezwaarlijk zijn, was het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter

inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het

bestemmingsplan.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan Groot Waterloo met de daarop betrekking hebbende stukken ligt

met ingang van 24 oktober 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende

adres:

• Stadsloket, Amstel 1 te Amsterdam

Het bestemmingsplan Groot Waterloo met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal

raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is

NL.IMRO.0363.A1702BPSTD-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Amsterdam naar voren heeft

gebracht op het ontwerpbestemmingsplan en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden, kan

vanaf 25 oktober 2019 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling het

bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid

komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een

zienswijze in te dienen. Ook kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen de bij de

vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het

ontwerpbestemmingsplan.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
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Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor

genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken

met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd

te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling

bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn

wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 23 oktober 2019

burgemeester en wethouders

Peter Teesink
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