Uitspraken Zoeken in uitspraken Actuele uitspraken
Zittingsagenda Selectie van actuele uitspraken
Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak in een groot aantal zaken een uitspraak. De
persvoorlichters van de Raad van State maken een selectie van uitspraken die interessant kunnen
zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur
vernieuwd.
Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.
Een overzicht van alle uitspraken die worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.
Hoofdzaken
Voor meer informatie
ormatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.
11 uitspraken gevonden
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datum van uitspraak:
woensdag 29 april 2015
proceduresoort:
Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied:
Ruimtelijke-ordeningskamer
ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Holland
inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Boerenweteringgarage' van de gemeente Amsterdam
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Boerenweteringgarage'
'Boerenweteringgarage' dat de toenmalige deelraad van
stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de
bouw mogelijk van een parkeergarage onder de Boerenwetering. In de garage komen 600
parkeerplekken, voor zowel vergunninghouders als bezoekers.
bezoekers. Het stadsdeel wil hiermee de
parkeerdruk in de Oude Pijp verlagen en op straat meer ruimte creëren voor andere functies. Nadat
de garage is aangelegd zullen namelijk 300 parkeerplaatsen uit het straatbeeld verdwijnen. Tegen
het bestemmingsplan is een aantal inwoners van Amsterdam in beroep gekomen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij twijfelen of er behoefte is aan een nieuwe
parkeergarage. Zo worden volgens hen niet alle parkeergarages in de omgeving volledig benut.
Verder
er zou een parkeergarage extra verkeer aantrekken in de Johannes Vermeerbuurt, waardoor
parkeren op straat daar wordt bemoeilijkt. Ook zouden omwonenden te weinig mogelijkheden
hebben gehad voor inspraak. De inwoners wijzen verder op de negatieve gevolgen van het
bestemmingsplan voor de luchtkwaliteit. In het luchtkwaliteitsonderzoek zou geen rekening zijn
gehouden met wachtende auto's voor de parkeergarage. Verder vrezen ze dat de ondergrondse
parkeergarage de grondwaterstand zal beïnvloeden waardoor schade
schade zal ontstaan aan funderingen
van huizen en kelders. Ten slotte zou het bestemmingsplan te ruime mogelijkheden bieden om af te
wijken van de maatvoering van de parkeergarage. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op
6 januari jl. op zitting behandeld.
eld.

