
Bijdrage Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen aan de raadsvergadering op woensdag 26 januari 2011 
Vergaderdatum woensdag 26 januari 2011. Tijd 20:00 - 23.00 uur. 
Locatie President Kennedylaan 923. 
Voorzitter Mw. F. Roos-Meijer. Griffier Mw. J. Spie r. 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 
 
4. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering 24, 25 november en 15 december 2010 
Aangezien alle drie de verslagen niet ter inzage liggen en  niet onze bijdragen over de begroting, 
moties, amendementen en stemverklaringen bevatten, onthouden wij ons van goedkeuring, mede 
ook gezien de ontbrekende verwijzing in de verslagen naar ingediende correcties. 
 
5. Mondelinge vragen. De vragen, hoewel tijdig verstuurd, zijn apart van de overige reacties 
aan de raadsfracties toegezonden. De raadsgriffier mw. Spier maakt zo opnieuw onderscheid. 
 
-De wethouder had in november 2010 onze fractie toegezegd, dat het stadsdeel zijn faxnummer 
terug zal krijgen. Hier is tot op heden niets over vernomen.  
Wat is hiervan de reden? 
-Welk nummer wordt dit?  
-Wanneer wordt het in gebruik gesteld? 
-Waarom ontbreken onze schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur over de werking van het 
bomenfonds bij de ingekomen stukken?  
Wat is de reden om onze fractie te discrimineren? 
-Wat is de reden om de vragen niet op de dagmail te plaatsen en aan de raad en het publiek te 
onthouden? 
De vragen staan evenmin op de website van het stadsdeel bij ingekomen brieven aan de raad. 
-Dit geldt ook voor de nooit beantwoorde schriftelijke vragen van 27 oktober 2010 aan het D.B. 
over de vervanging van de lantaarnpalen in de Diamantbuurt. ( zie bij brieven aan de raad 3-11-10) 
 -Waarom is in strijd met artikel 35 gehandeld en is een motivering voor de te late beantwoording 
uitgebleven? 
 
Alleen op het faxnummer is antwoord gekomen. Dit is 020-2524365. 
Het nummer is tot op heden nog niet openbaar gemaakt en ontbreekt op de website van het 
stadsdeel. 
 
Vaststellen van: 
6. Besluit Crematoriumfaciliteit Begraafplaats Zorgvlied 
In de raadscommissie Ruimte en Wonen heeft Zuid- en Pijpbelangen al het onaanvaardbaar 
uitgesproken om op deze locatie een crematiefaciliteit te willen realiseren, midden in een intensief 
gebruikte recreatieve- groene fiets- en wandelroute langs de Amstel in Zuid. 
Het gebied ligt als groene buffer tussen enerzijds de verdichte- en overbevolkte Rivierenbuurt en De 
Pijp en anderzijds maakt het deel uit van het groene recreatie- en weidegebied van het Amstelland.  
De oven zal als gevolg van continue uitstoot een direct gevaar voor de volksgezondheid opleveren, 
vanwege radioactieve deeltjes die vrijkomen via de rookgassen in de atmosfeer bij de verbranding van 
eerder bestraalde stoffelijke overschotten, inclusief fijnstof door verstrooiing  
Het is dan ook misleidend van het stadsdeel om te stellen, dat er nota bene vanuit het milieuoogpunt 
geen vergunningsplicht zou gelden op basis van de Wet Milieubeheer. 
 
De fractie acht het tevens uiterst manipulatief en onvoorstelbaar om tijdens de beantwoording in 
eerste termijn van Pfh de Vries te moeten vernemen, dat met stadsdeel Oost, vanwege het eerlijk 
verdelen van crematiecapaciteit over de stad op Westgaarde, een oven buiten gebruik wordt gesteld. 
Daarmee voldoet de capaciteit in Amsterdam en Amstelveen, zodat Zorgvlied en Noord ook een 
crematorium krijgen.  



De wethouder CS van Poelgeest zou dit moeten coördineren en nader onderbouwen, zeg maar 
goedpraten in het kader van de afweging hoofdgroenstructuur en TAC-advies.  
De fractie komt met een amendement 
Naar de negatieve gevolgen, zoals extra autoverkeer en parkeerproblemen, vanwege het al 
extensieve gebruik van de Amstelijk door het langzame verkeer langs Zorgvlied en de mogelijke 
latere uitbreiding van het crematorium op- en rondom Zorgvlied, wordt  met geen woord gesproken.  
De ovens op de begraafplaatsen Oost en Westgaarde hebben al een overcapaciteit. 
Realisatie van een crematiefaciliteit op Zorgvlied is geheel onnodig.  
De noodzaak hiervan wordt niet aangetoond. 
Hiermee wordt wederom onnodig afgeweken van provinciale regels en voorschriften m.b.t. het 
voeren van een goed- en verantwoord ruimtelijk ordeningsbeleid. 
Hiervoor zouden graven binnen de wettelijke tijd worden geruimd. Hieromtrent wil de fractie 
duidelijkheid krijgen!! 
Al eerder werd in deze raad een plan aangenomen m.b.t. het realiseren van schooltuinen in de 
hoofdgroenstructuur  van het groengebied Amstelland. Hiervoor zouden talloze monumentale 
bomen gekapt- en waterlopen verlegd moeten worden. 
Dit alles ten koste van een jarenlang ontwikkelde flora en fauna, welke de beeldkwaliteit en de 
recreatieve rust van het betreffende gebied ernstig zal aantasten. Daar komt dit bestreden ernstig 
milieuvervuilend- modernistisch verdichtingproject nog bij, hetgeen volledig dissoneert met de 
monumentale begraafplaats Zorgvlied. 
 
De pfh de Vries merkte nog doodleuk op: “dan voeren we toch een monumentenprocedure?” 
Zuid- en Pijpbelangen herinnert de wethouder aan het 3 keer eerder contrair gaan tegen ernstig 
bezwaar van de welstandscommissie inzake de UMTS-mast in de Smaragdstraat/Saffierstraat, de 
inbreuk op het realiseren van de schoolwerktuinen tussen Café Het Kalfje en de Rembrandmolen en 
het onmogelijke crematoriumplan. Het zal niet waarschijnlijk zijn, dat dit laatste plan, 
onherroepelijk zal worden vastgesteld, omdat de ,, aanvrager de gemeente Amstelveen” elders 
genoeg ruimte heeft om een dergelijke voorziening te realiseren en waar dit geen probleem voor 
zijn bewoners of gebruikers van betreffend gebied zal opleveren.  
Meneer de Vries, ZPB doet een dringend beroep op U als verantwoordelijk pfh: lever Uw stadsgenoten 
niet uit aan Uw mensonterende politieke beleid van willekeur- en winstbejag. 
 
Het onderstaande amendement is niet aangenomen. Tegen de voordracht nr. 6 waren alleen Zuid- 
en Pijpbelangen en de SP.  
Opvallend is het stemgedrag van de VOZ die voor aantasting van het groen en voor verdichting 
heeft gestemd. 

 
 
 
 
 
 
 

AMENDEMENT 
 
 
 
 

Telnr. 020-6643282 
De stadsdeelraad van het Stadsdeel  Zuid in vergadering bijeen op 26 januari 2011  
 
Nummer: 
(in te vullen door griffie) 
 
Naar aanleiding van agendapunt 6 van de raad:  besluit Crematoriumfaciliteit Begraafplaats  



 
Zorgvlied 
 
 
De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen op 26 januari 2011  
 
 
Onderwerp: afzien van realisatie van de Crematoriumfaciliteit, omdat dit in strijd is met een 
goede en verantwoorde planologie. Deze onwenselijke verdichting is strijdig met de Provinciale 
Ruimtelijke ordening. Het lijkt erop, dat alles eerst wordt geregeld ( voordat bij de Provincie pas 
een ontheffing wordt aangevraagd) als onderdeel van een voldongen feitenstrategie door het DB. 
Hierdoor komt de belangrijkste functie van recreatie ernstig onder druk te staan. Zie ook bij de 
toelichting. 
De bouw leidt tot aantasting van de monumentale begraafplaats Zorgvlied.  
De luisterrijke representativiteit, gezien vanuit boten op de Amstel die richting Zorgvlied varen, 
zal vanwege het historisch aspect aan de begraafplaats afbreuk doen.  
Vanuit de Gemeente Amsterdam worden onnodig extra crematoria opgericht, terwijl er bij 
Westgaarde en de Begraafplaats Amsterdam Oost een overcapaciteit bestaat. 
Vanuit gemeentewege wordt voorgesteld om een oven op Westgaarde te sluiten, om zo de 
argumenten van burgers te weerleggen die tegen de bouw van meer crematoria zijn in de 
stadsdelen Zuid en Noord.  Zo denkt de Gemeente door te gaan met de aantasting van het 
leefmilieu, inclusief de kap van tientallen monumentale grote gezonde bomen en het verdwijnen 
van  recreatiegebieden. 
 
 
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
-dat bij de oprichting- en realisatie van een crematorium op Begraafplaats Zorgvlied sprake is van 
een onzorgvuldig- en manipulatief besluitvormingsproces,  
-dat dit project niet voldoet aan de elementaire wettelijke vereisten. Zie bij de toelichting. 
-dat afgezien dient te worden van de realisatie van een crematorium op de monumentale 
Begraafplaats Zorgvlied aan de Amstel,                                                                                  
 
Overwegende, 
-dat de noodzakelijkheid voor een crematorium op de monumentale Begraafplaats Zorgvlied niet 
door het Dagelijks Bestuur wordt aangetoond,                                                                                                                     
-dat hiervoor ruimtelijke alternatieven voorhanden zijn en aanvrager de Gemeente Amstelveen 
voor de realisatie van een crematorium elders ruimte op haar eigen grondgebied kan vinden, 
-dat de gevolgen voor de volksgezondheid, vanwege de in de toelichting omschreven ernstige 
risico’s voor de omwonenden, het leefmilieu, de toenemende parkeerproblemen en grootschalige 
bomenkap, onacceptabel zijn. 
 
Besluit: 
af te zien van de planvorming en de realisatie van een crematorium op Begraafplaats Zorgvlied. 
De notitie “Procesvoorstel Bouwaanvraag Amsteldijk 273- Crematorium” door de Gemeente 
Amstelveen van 18 november 2010 buiten verdere besluitvorming te stellen.  
 
 
Toelichting:  de realisatie van deze  Crematoriumfaciliteit is in strijd met een goede- en 
verantwoorde planologie. Dit leidt tot een onwenselijke verdichting, waardoor o.a. de functie van 
de recreatie ernstig onder druk komt te staan. 
Er wordt een onnodige druk op de recreatieroute gecreëerd, als gevolg van de toename van het 
autoverkeer en extra parkeerruimte. 
Ook het feit, dat het DB niet voornemens is om een milieuvergunning voor het crematorium aan te  
 



 
vragen, ondanks de onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van omwonenden en recreanten, 
vanwege radioactieve uitstoot die vrijkomt bij verbranding van eerder bestraalde lichamen. 
Ook leidt de bouw tot aantasting van de monumentale begraafplaats Zorgvlied. Hiervoor worden 
bomen gekapt en graven binnen de wettelijke termijn van 10 jaar te vroeg geruimd. Dit is in strijd 
met de wet op de lijkbezorging. 
 
 
Ondertekening en naam: 
 
Theo Keijser,  raadslid van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 
 
 
 
7. Stand reserves en voorzieningen 
N.a.v. het nagekomen stuk gaarne uitleg en toelichting over de z.g. financiering onder paragraaf 5.1, 
blz. 54 van de werf stadsdeelwerken, met name over de gedane belofte aan het OGA  om in ruil 
voor ontwikkeling van het park Schinkeleilanden op het bedrijfsterrein Schinkel een stadsdeelwerf 
te realiseren. Hierover zijn ons geen documenten bekend, noch hebben wij weet van enige 
besluitvorming m.b.t. de ramingen t.a.v. de realisatie park Schinkeleilanden.  
De fractie van ZPB kan om die reden geen goedkeuring geven aan de verantwoording van deze 
voorziening van €. 2.218.838,--.  De fractie komt met een amendement. 
De fractie verlangt eerst een schriftelijk bewijs en verantwoording, waarom de raad van Oud-Zuid 
hier eerder niets van heeft meegekregen!! Deze constructie is in strijd met het budgetrecht voor de 
raad. Hier had de raad nooit mee ingestemd. 
Nota Bene hebben de Provincie Noord-Holland en het Rijk het grootste deel van de kosten voor het 
park Schinkeleilanden gesubsidieerd. 

 
 
 
 
 
 

AMENDEMENT 
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Nummer: 
(in te vullen door griffie) 
 
Naar aanleiding van agendapunt 7 van de raad:  stand van reserves en voorzieningen  
 
 
De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen op 26 januari 2011  
 
Onderwerp: verzwegen dotatie van de OGA  van €. 2 miljoen t.b.v. bouw Stadsdeelwerf op het 
bedrijventerrein Schinkel ( zie blz. 54 Stand Reserves en Voorzieningen) in ruil voor de 
ontwikkeling park Schinkeleilanden.  
 



 
 
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
Overwegende, 
-dat de voorziening werf stadsdeelwerken ad €. 2.218.838,--  kan komen te vervallen, 
-dat noch de raad van Oud-Zuid noch van Zuid een besluit heeft genomen om een financiële uitruil 
(investering) mogelijk te maken voor de realisatie van een nieuwe werf stadsdeelwerken op de 
voormalige locatie van de tennisvereniging Joy aan het Jaagpad op het bedrijventerrein Schinkel, 
-dat hiermee eerder het budgetrecht van de oude raad van Oud-Zuid werd geschonden, 
dat ook de huidige raad van Zuid op het verkeerde been wordt gezet met de vaststelling van de 
voorziening werf stadsdeelwerken, 
 
Van mening zijnde, 
dat er in stadsdeel Zuid geen terreinen meer zijn voor outdoor-sportbeoefening, zoals tennis- en 
voetbalsport, dat het huidige terrein voor de outdoor-sport behouden dient te blijven, 
 
Besluit: 
1. Het voormalige terrein van de tennisvereniging Joy aan het Jaagpad vanwege de excentrische 
ligging niet uit te geven voor de nieuwbouw stadsdeelwerken. 
2.Het huidige terrein voor de outdoor-sport te behouden en weer in erfpacht uit te geven aan 
tennisvereniging Joy of aan een andere sportvereniging. 
3. De ten onrechte ontvangen €. 2 miljoen (niet besloten door de oude stadsdeelraad Oud-Zuid) 
terug te storten aan het OGA.  
Mocht blijken dat de OGA deze 2 miljoen niet gefourneerd heeft,  het bedrag van genoemde 
voorziening ad €. 2.218.838,-- terug te storten in de algemene reserve. 
 
Ondertekening en naam: 
 
Theo Keijser,        raadslid van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 
 
De politiek heeft niet gereageerd. Kennelijk vinden zij de €. 2 miljoen niet van belang 
 
 
Slot bijdrage raadsvergadering 26 januari 2011 


