D66
fracties deelraad Amsterdam-Centrum
Amendement, ingediend in de vergadering van de deelraad van 26 juni 2012
bij agendapunt . Bestemmingsplan water
(wijzigen afwijkingsbevoegdheid)
Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:
de raad van het Stadsdeel Centrum,
constaterende,
dat in artikel 4.3 van de regels (bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels) onder 4.3.4
voor de op- en afstapvoorzieningen een afwijkingsbevoegdheid is opgenomen;
dat het dagelijks bestuur in afwijking van het bepaalde in artikel artikel 1.43 ingeval van een
omgevingsvergunning, mag afwijken van de maximale maatvoering van een op- en afstapvoorziening
tot maximaal 10 afmeerpalen en/of een grotere entreeplank tot maximaal 2 m², al dan niet in
combinatie met een steiger;
overwegende,
dat dit tot gevolg heeft dat het ontwerpbestemmingsplan het mogelijk maakt dat de op- en
afstapvoorzieningen in de loop van de tijd kunnen worden vergroot en niet volledig valt uit te sluiten
dat ook een steiger kan worden gebouwd met ruimte voor bouwwerken;
dat deze binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, beperkt dient te blijven tot het afwijken van het aantal
afmeerpalen en/of een grotere entreeplank en in geen geval ten behoeve van steigers kan worden
aangewend; ;
dat ter meerdere zekerheid daarvan de planregels dienen te worden aangepast door aan de tekst van
artikel 4.3.4 toe te voegen dat alleen kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 1.43 onder a,
zodat de afwijking niet kan worden gebruikt ten behoeve van een afwijking van artikel 1.43 onder b.
Besluit
1.

in artikel 4.3 van de Regels (bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels) onder
4.3.4 na de passage “het bepaalde in artikel 1.43” toe te voegen de tekst: “onder a.”

2.

in afwijking van de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’, de beantwoording op dit
onderdeel van de zienswijzen van de adressanten van zienswijze 17 (genoemd in bijlage 6 bij
de Nota van beantwoording zienswijzen) niet over te nemen en de zienswijze op het
betreffende onderdeel gegrond te verklaren;
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