Amendement van de raadsleden Kramer, Van Oostveen (GroenLinks), Kleinpaste (D66)
en Lahaise (PvdA) over Bestemmingsplan Water: Noordermarkt
stadsdeelraad 26 juni 2012
Wij stellen voor dat de stadsdeelraad het volgende besluit neemt:
De raad van Stadsdeel Centrum
Constaterende dat
- de Noordermarkt in het ontwerp-bestemmingsplan wordt aangemerkt als ‘bijzondere plek’,
met als uitwerking op de verbeelding de dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap’ en een
aanduiding voor een op- en afstaplocatie in de Prinsengracht, waarvoor twee ligplaatsen voor
woonboten moeten wijken;
Overwegende dat
- in afwijking van de Visie op het Water, het weg-bestemmen en onvrijwillig verplaatsen van
woonboten hier als een te zwaar middel wordt gezien om de gestelde doelen te bereiken,
- het doel van meer op- en afstaplocaties kan worden gerealiseerd op het niveau van het hele
netwerk, dat via geëigende procedures desgewenst kan worden uitgebreid,
- het doel van meer zicht op en contact met het water ook kan worden bereikt door hantering
van de instrumenten voor het ‘ontdichten’ van drukke rakken,
Voorts overwegende dat
- het rak van de Prinsengracht bij de Noordermarkt behoort tot de drukst bevaren rakken in de
binnenstad, waar extra op- en afstaplocaties zorgen voor nog meer vaarbewegingen, met als
gevolg meer uitstoot en een verhoogde kans op opstoppingen en aanvaringen,
- de concentratie van luchtverontreiniging de grenswaarden weliswaar niet overschrijdt, maar
wel kan leiden tot schade aan de gezondheid (GGD 27-2-2012),
- veel bewoners en ondernemers vrezen voor sterke toename van het aantal bezoekers,
waardoor de balans tussen bewoners, werkenden en toeristen en daarmee het karakter van de
Noordermarkt zou kunnen worden verstoord,
- bij toenemende drukte en druk op de openbare ruimte meer overlast ontstaat en er geen
garanties te geven zijn dat deze met handhaving voldoende effectief kan worden tegengaan;
Spreekt uit dat
Een extra op- en afstaplocatie bij de Noordermarkt niet nodig is en het belang van een directe
ontsluiting voor grote (rondvaart)boten met bezoekers niet opweegt tegen het belang dat is
gediend met een gezond leefklimaat en een buurt in balans;

Besluit:
1. De Noordermarkt als bijzondere plek in de regels (art. 8.1. onder a) te schrappen, de
dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap’, alsmede de aanduiding ‘specifieke vorm van water
- op- en afstaplocatie’ van de verbeelding te verwijderen en de hieraan gerelateerde artikelen
alsmede de toelichting bij het bestemmingsplan dienovereenkomstig aan te passen.
2. De verbeelding te wijzigen door het rak aan de zijde van de Noordermarkt gelegen tussen
de Prinsensluis en de Lekkeresluis aan te duiden als ‘specifieke vorm van water - ligplaatsen’,
met als toegestaan aantal ligplaatsen 12, welk aantal tevens als maximum aantal geldt.
3. In afwijking van de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ en gelet op de overwegingen bij
dit amendement, de beantwoording van de zienswijzen van de adressanten met de nummers 3,
10, 11, 17 (betreft de in Bijlage 6 bij de Nota van Beantwoording opgenomen 107 personen),
40, 41, 42, 67, 71 en 74 niet over te nemen en de betreffende zienswijzen gegrond te
verklaren. De zienswijzen 19, 45, 46, 63, 68 en 365 t/m 372 gegrond te verklaren voor zover
gericht tegen de op- en afstaplocatie aan de Noordermarkt en voor het overige ongegrond te
verklaren overeenkomstig de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’.
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