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Verenigd Vogeldorp 
 
 
info@verenigdvogeldorp.nl 
 
PER E-MAIL 
Gemeente Amsterdam 
Commissie bezwaarschriften 
T.a.v. mw.  
Postbus 483 
1000 AL  AMSTERDAM 
 
 
Amsterdam, 11 november 2019,  
 
 
Betreft: schriftelijk stuk n.a.v. hoorzitting d.d. 4 november jl.  
 
 
Geachte mevrouw   en mevrouw   ,  
 
Na opgemelde hoorzitting stelde u de betrokkenen in de gelegenheid een nadere schriftelijke reactie 
in te dienen, hetgeen de dorpsraad Vogeldorp bijgenaamd Verenigd Vogeldorp, hierbij doet.  
 
Waarom dit een lang stuk is 
 
Dit nadere stuk is relatief lang. De belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat tijdens en 
kort na de hoorzitting d.d. 4 november jl. nieuwe op de zaak betrekking hebbende stukken werden 
verstrekt door de gemeente. Die stukken (e-mailberichten) dateren van 17 juli 2019 en hadden dus 
eerder (tijdig) verstrekt kunnen worden. Dat geldt ook voor de objectvergunning d.d. 17 september 
2019. Ook speelt mee dat eerst tijdens de hoorzitting Van Gelder betoogde dat ons bezwaarschrift 
niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard dient te worden.   
 
Vooropgesteld 

 
1. Wij willen elkaar beslist niet “de tent uitvechten” zoals namens Van Gelder in haar slotwoord 

tijdens de hoorzitting is gezegd. Dat de juridische mogelijkheden benut worden door de dorpsraad 
Vogeldorp heeft te maken met de geschiedenis van Vogeldorp in het algemeen en de geschiedenis 
van deze aangelegenheid in het bijzonder. Wat het eerste betreft: in zijn 100-jarige bestaan heeft 
Vogeldorp voortdurend moeten strijden voor behoud van het dorp; het is (totdat het een 
beschermde status kreeg in 2000) vele malen met sloop bedreigd, het stond en staat in allerlei 
opzichten onder druk.1 Wat het tweede betreft: over Van Gelders bouwterrein is Vogeldorp – 
zoals erkend door Van Gelder – te laat geïnformeerd en recent zijn wij door twee betrokken 
gemeenteambtenaren ook nog geschoffeerd.2 Daarnaast komen de op de zaak betrekking 
hebbende stukken maar mondjesmaat naar buiten. Zo kwam de op 17 september jl. kennelijk 
verleende objectvergunning eerst tijdens de hoorzitting aan de orde inclusief relevante e-mails. 
 

2. Ook speelt mee Vogeldorps belang op de (veel) langere termijn. Wanneer wordt toegestaan dat 
minstens tot eind 2020 het plantsoen als bouw- en opslagterrein wordt gebruikt, vergroot dat de 

 
1 Zie de Wikipedia van Vogeldorp: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeldorp en de pagina Media op onze website.  
2 Zie de aanvulling op het bezwaarschrift d.d. 3 november jl., randnr. 43.  
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kans dat het ook daarna nog (lang) als zodanig gebruikt zal worden (al dan niet door Van Gelder 
of een ander bouwbedrijf); dat het precedentwerking heeft. En dat daarmee het gevoelige 
maaiveld nog langer blootstaat aan een verhoogde gronddruk en vrachtverkeer, de bodemdaling 
versnelt en ook overigens de belangen worden aangetast die de dorpsraad Vogeldorp behartigt. 
De nabijgelegen rotonde op de Meeuwenlaan zal immers opnieuw ingericht gaan worden. 
Daarnaast zal ten zuiden van de Johan van Hasseltweg het Hamerkwartier gebouwd gaan worden. 
Op de website valt over de rotonde en het Hamerkwartier te lezen: “De gemeente verwacht dat 
de geselecteerde aannemer in 2021 kan starten met de uitvoering van de werkzaamheden, 
vooruitlopend op de grootschalige bouwactiviteiten in het Hamerkwartier.”3 
 

Ontvankelijkheid 
 

3. De dorpsraad Vogeldorp is ontvankelijk. De Raad van State achtte vorig jaar nota bene een 
bewonersorganisatie zonder statuten als informele vereniging ontvankelijk.4 De dorpsraad 
Vogeldorp heeft wel statuten en stelt zichzelf op grond daarvan tot doel het in samenspraak met 
alle huurders, kopers en inwoners van Vogeldorp formuleren en behartigen van de belangen van 
het dorp, het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp en het behoud daarvan. De doelstelling 
is dus functioneel en geografisch beperkt tot Vogeldorp.   
 

4. In ECLI:NL:RBDHA:2019:8230 is een stichting ontvankelijk geacht die tot doel had het op neutrale 
grondslag en zonder onderscheid een goed woon- en leefklimaat te bevorderen.5 Alsmede een 
vereniging die tot doel had het bevorderen van de leefbaarheid van een plaats met behoud van 
zijn karakteristieke waarde.6 In ECLI:NL:RVS:2019:1105 werd een bewonersvereniging als 
belanghebbende aangemerkt nu zij zich blijkens haar statuten ten doel stelde het behartigen van 
de belangen van de bewoners van woningen gelegen in een bepaalde wijk.7 
 

5. Het bestreden besluit heeft betrekking op werkzaamheden in Tuindorp Buiksloot, ten behoeve 
van welke werkzaamheden een ketenterrein is geplaatst op het zogenaamde Meeuwenplantsoen. 
Dat het betreffende plantsoen het Meeuwenplantsoen heet, bleek afgelopen week toen het 
woonomgevingsplan van De Nijl Architecten uit 2000 werd teruggevonden. De Nijl Architecten 
ontwierp de buitenruimtes van Vogeldorp in het kader van de renovatie die toen heeft 
plaatsgevonden. In dat plan, dat inmiddels integraal is terug te lezen op onze website8, worden 
de hoofdelementen van Vogeldorp op de volgende afbeelding schematisch weergegeven (met 
aanvullende rode omcirkeling van het Meeuwenplantsoen):  

 
3 https://www.amsterdam.nl/projecten/hamerkwartier/rotonde-johan-hasseltweg-meeuwenlaan/ 
4 ECLI:NL:RVS:2018:1838, r.o. 6.1 en 6.2. 
5 Rechtbank Den Haag 5 augustus 2019, 19/213, ECLI:NL:RBDHA:2019:8230, r.o. 4.4: “De Stichting heeft, gelet op artikel 2, eerste lid, van 
haar statuten, tot doel het op neutrale grondslag en zonder onderscheid een goed woon- en leefklimaat te bevorderen. Volgens het tweede 
lid van artikel 2 omvat het werkgebied van de Stichting [DE STICHTING]. Gelet op haar statutaire doel en haar feitelijke werkzaamheden, is 
de Stichting als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb aan te merken.” 
6 Idem, r.o. 4.5: “De Vereniging heeft, gelet op artikel 3, eerste lid, van haar statuten, tot doel het bevorderen van de leefbaarheid van 
[PLAATS] met behoud van zijn karakteristieke waarde. Gelet op de doelstelling in haar statuten en het specifieke gebied waarop die 
doelstelling ziet, kan de Vereniging naar het oordeel van de rechtbank eveneens als belanghebbende worden aangemerkt.” 
7 Raad van State 10 april 2019, 201709752/1/R1, ECLI:NL:RVS:2019:1105, r.o. 5.3.: “De Afdeling overweegt dat Bewonersvereniging Bergen 
Centrum, gelet op haar statutaire doelstelling, als belanghebbende is aan te merken, nu zij zich blijkens de statuten ten doel stelt het 
behartigen van de belangen van de bewoners van woningen gelegen in de wijk Bergen Centrum. Het bestreden besluit heeft betrekking op 
de Harmonielocatie, welke locatie in de wijk Bergen Centrum ligt, en valt derhalve naar het oordeel van de Afdeling binnen de reikwijdte van 
de doelstelling van Bewonersvereniging Bergen Centrum. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat Bewonersvereniging Bergen Centrum 
door het bestreden besluit rechtstreeks wordt getroffen in een belang dat zij in het bijzonder behartigt. Zij kan derhalve als belanghebbende 
in de zin van de Awb worden aangemerkt.” 
8 http://www.verenigdvogeldorp.nl/data/documents/compleet_210_PRE_Vogeldorp_voorlopig-ontwerp_001026.pdf 
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De betreffende hoofdelementen worden door De Nijl Architecten als volgt beschreven:  

 
“De hoofdelementen in Vogeldorp zijn de belangrijkste structuurbepalende elementen van het dorp: 
Vogelplein, Vogelplantsoen, de kop van het dorp, Lange Vogelstraat, en de daaraan gesitueerde 
gemeenschappelijke voorzieningen. Deze elementen zijn tevens de belangrijkste dragers van het 
gemeenschappelijk karakter van het dorp. Deze ruimten moeten duidelijk openbaar zijn: de 
ontmoetingsplekken van het dorp.”  

 
6. Ook uit de verderop in het plan weergegeven ‘plankaart Vogeldorp’ blijkt dat het 

Meeuwenplantsoen (ook wel: ‘de kop van het dorp’ genoemd door De Nijl Architecten) onderdeel 
uitmaakt van Vogeldorp en het ontwerp dat De Nijl Architecten daarvoor heeft gemaakt:   
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7. Over het Meeuwenplantsoen, waarop het bestreden ketenterrein staat, heeft De Nijl Architecten 
in het plan een aparte paragraaf gewijd (paragraaf 2.4) waarin voorop wordt gesteld “het zicht op 
het dorp zo open mogelijk te houden”. De inrichting van dat plantsoen heeft als referentie “veld 
met bloemeneilanden”.  
 

8. Uit het voorgaande volgt dat het Meeuwenplantsoen onderdeel uitmaakt van Vogeldorp, het is 
nota bene ‘de kop van het dorp’. Sterker: het is een van de hoofdelementen van het dorp, een 
structuurbepalend element, een belangrijke drager van het gemeenschappelijke karakter van het 
dorp. Die ruimte moet volgens het plan duidelijk openbaar zijn; het is een ontmoetingsplek van 
het dorp. Dat daarop nu voor minstens anderhalf jaar een ketenterrein wordt geplaatst tast de 
leefbaarheid aan. Ook het behoud van het dorp wordt aangetast, omdat behoud van het dorp 
mede inhoudt behoud van de structuurbepalende elementen van het dorp; behoud van die 
dingen die Vogeldorp tot Vogeldorp maken, die Vogeldorp kenmerken, onderscheiden.  
 

9. Daaronder vallen tevens de waarden zoals die expliciet zijn omschreven in het vigerende 
bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II uit juni 2013, dat Vogeldorp inclusief het 
Meeuwenplantsoen omvat. Als waarden van Vogeldorp worden daarin onder andere genoemd: 
de opzet als kleinschalige noodwoonwijk volgens de tuindorpgedachte; het enclaveachtige 
karakter met een duidelijke begrenzing; de directe ruimtelijke en visuele relaties die er tussen de 
openbare, semi-openbare en privé-gebieden is; de indeling en inrichting van de openbare ruimte 
die uitdrukking geeft aan de rol, die de afzonderlijke straten en ruimtes binnen de hele structuur 
spelen en de lage, open erfafscheidingen, die in beide dorpen nog grotendeels intact zijn en die 
aansluiten op het eenvoudige, samenhangende karakter van de openbare ruimte.9 Nota bene: dit 
bestemmingsplan is vastgesteld mede omdat Vogeldorp een gemeentelijk monument is en 
destijds (2013) op het punt stond te worden aangewezen tot rijksbeschermd stads- en 
dorpsgezicht. Het bestemmingsplan is zelfs op die aanwijzing toegesneden.10  

 
10. Ook wanneer wordt getoetst aan ECLI:NL:RVS:2019:1947 moet de conclusie zijn dat de dorpsraad 

Vogeldorp belanghebbende is.11 Vogeldorp ondervindt immers rechtstreeks feitelijke gevolgen 
van het ketenterrein. Het ketenterrein beslaat nagenoeg het hele Meeuwenplantsoen c.q. de kop 
van Vogeldorp. De planologische uitstraling is groot; een structuurbepalend element van tuindorp 
Vogeldorp en daarmee het rijksbeschermde stadsgezicht wordt aangetast. Het ketenterrein gaat 
gepaard met zwaar vrachtverkeer dat de ventweg van de Meeuwenlaan gebruikt en – al dan niet 
per vergissing – andere wegen in en rondom Vogeldorp. Over het risico dat het ketenterrein vormt 
voor de kwetsbare fundering is al veel naar voren gebracht. Dan de aard, intensiteit en frequentie. 
De aard is een met het bestemmingsplan strijdig ketenterrein dat het grootste deel van het kop 
van het dorp omvat. Wat de intensiteit en frequentie betreft: beoogd is dat het ketenterrein 
minstens tot eind 2020 blijft staan, zodat Vogeldorp dat anderhalf jaar lang heeft te dulden, met 
vrachtverkeer elke werkdag en het voortdurende risico voor de kwetsbare fundering. 
 

11. Net als de vereniging genoemd in ECLI:NL:RVS:2007:BB9959 bestond er ten tijde van het nemen 
van het bestreden besluit een organisatorisch verband met een bestuur en leden, terwijl het te 
behartigen belang vastlag in een duidelijke doelomschrijving.12 De doelstelling van dorpsraad 
Vogeldorp is voldoende specifiek. Maar zelfs als die als algemeen geformuleerd zou worden 
beoordeeld, dan heeft te gelden wat Tolsma als essentie weergaf in zijn annotatie bij 
ECLI:NL:RVS:2016:3431, te weten: “Algemene belangenbehartiger struikelt niet snel over een zeer 

 
9 Bestemmingsplan Nieuwen-Zuid II, toelichting, onderdeel 4.4 Vogeldorp, p. 47-48.  
10 Idem, p. 1: “Voor geheel Nieuwendam-Zuid II is nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Hiervoor is een aantal aanleidingen: […] 
Vogeldorp is een gemeentelijk monument en staat daarnaast op de nominatie om te worden aangewezen tot rijksbeschermd stads- en 
dorpsgezicht. Ook de Nieuwendammerdijk en omgeving wordt mogelijk aangewezen als rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht. Dit is een 
reden om een bestemmingsplan te maken dat op deze aanwijzing is toegesneden; […].”  
11 Raad van State 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947, r.o. 9.1. 
12 Raad van State 12 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9959, r.o. 2.4.1. e.v. 
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ruim geformuleerde statutaire doelstelling zolang er maar feitelijke werkzaamheden worden 
verricht.”13 De bedoelde feitelijke werkzaamheden verricht de dorpsraad Vogeldorp, zoals 
uitgebreid uiteengezet in het stuk inclusief bijlagen d.d. 3 november jl.  
 

12. Er is geen probleem met de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals Van Gelder stelt in 1.12. van 
haar spreekaantekeningen d.d. 4 november jl. Ten eerste is het de dorpsraad Vogeldorp, 
bijgenaamd Verenigd Vogeldorp, die bezwaar instelt: een machtiging is niet aan de orde. Ten 
tweede vereisen de wet noch de statuten in dit geval een uitdrukkelijke beslissing van de 
ledenvergadering over het voeren van (bezwaar)procedures. Bovendien kan ingevolge artikel 2:45 
van het Burgerlijk Wetboek een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of 
voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging slechts ingeroepen worden door de 
vereniging (en dus niet door een derde zoals Van Gelder), zoals ook door de hoogste 
bestuursrechter bevestigd in bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2013:BZ7611.14 

 
Volledige heroverweging 
 
Ketenterrein is onrechtmatig 

 
13. Artikel 7:11 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) vormt de materiële kern van de 

bezwaarschriftprocedure en verplicht tot een volledige heroverweging. Heroverweging houdt in 
dat zowel op gronden van rechtmatigheid, als, voor zover de wet daarvoor ruimte biedt, op grond 
van een belangenafweging tot een ander besluit gekomen kan worden.15 Gekeken moet worden 
of het bestuur binnen de grenzen van de wet is gebleven.16 In ECLI:NL:CRVB:2019:3089 overweegt 
de rechter dat het in bezwaar geldende uitgangspunt van een volledige heroverweging ex nunc 
met zich brengt dat in beginsel bij die heroverweging getoetst moet worden aan de regelgeving 
en het beleid ten tijde van de te nemen beslissing op bezwaar.17  
 

14. Toetsing aan rechtmatigheid betekent dat de door belanghebbende naar voren gebrachte 
bezwaren over de onvergunde aard van het ketenterrein niet slechts relevant zijn in het kader 
van handhaving, maar ook in deze bezwaarprocedure. Die bezwaren komen er immers 
samengevat op neer dat het ketenterrein onrechtmatig is want in strijd met het 
bestemmingsplan. Dat levert tevens een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel op. 
Bovendien heeft de bezwaarprocedure ook een kwaliteitsoogmerk; het leereffect is één van de 
nevenfuncties van de bezwaarschriftprocedure.18 Over de onrechtmatigheid zal uw 
bezwaarcommissie zich daarom moeten uitlaten in haar advies aan het bestuur.  
 

15. Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) artikel 2.1, lid 1 is het 
verboden zonder omgevingsvergunning (a) een project uit te voeren dat (gedeeltelijk) bestaat uit 
het bouwen van een bouwwerk en (c) het gebruiken van gronden in strijd met een 
bestemmingsplan. Dat laatste is in ieder geval van toepassing in dit geval: Van Gelder gebruikt het 

 
13 Raad van State 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3431, m.nt. H.D. Tolsma, AB 2017/241. 
14 Raad van State 3 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7611, r.o. 2.1. en 2.2. 
15 Tekst & Commentaar Awb, commentaar op art. 7:11 Awb, onderdeel 1: “Het artikel vormt de materiële kern van de 
bezwaarschriftprocedure. Het regelt de verplichting tot heroverweging van het besluit in primo en bepaalt wat dient te geschieden indien 
bij heroverweging blijkt dat een ander besluit dan het besluit in primo aangewezen is. Heroverweging houdt in dat zowel op gronden van 
rechtmatigheid als, voor zover de wet daarvoor ruimte biedt, op grond van een belangenafweging tot een ander besluit gekomen kan 
worden.” 
16 Professioneel behandelen van bezwaarschriften, Handleiding voor het oplossingsgericht behandelen van bezwaarschriften, 
DGBK/B&I/Interactie, 2013 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, p. 64: “Over de inhoudelijke beoordeling 
van het bezwaar is bepaald dat die een ‘volledige heroverweging’ moet inhouden. Het bestuur mag zich er niet toe beperken te beoordelen 
of het binnen de grenzen van de wet is gebleven, maar moet ook bezien of het wel het meest doelmatige besluit heeft genomen, dat wil 
zeggen of het de relevante belangen goed heeft afwogen.” 
17 Centrale Raad van Beroep 19 september 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3089, r.o. 4.4. 
18 Zie voetnoot 16, p. 17. 
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Meeuwenplantsoen in strijd met het bestemmingsplan, omdat op het Meeuwenplantsoen een 
cultuurhistorische dubbelbestemming rust. Dat de uitzonderingsbepaling genoemd in artikel 2, 
lid 20 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) niet van toepassing is, is reeds 
uitvoerig uiteengezet door belanghebbende.19 In het kort is dat omdat het ketenterrein meer 
omvat dan een tijdelijke hulpconstructie en het zich niet bevindt in de onmiddellijke nabijheid van 
de werkzaamheden in Tuindorp Buiksloot, maar 400 tot 600 meter verderop.  
 

16. Een omgevingsvergunning beoogt de diverse toestemmingsbesluiten die nodig zijn voor het 
realiseren van een fysiek project zodanig te bundelen dat één besluit overblijft.20 Het 
tegenovergestelde gebeurt echter ter zake het bestreden ketenterrein. Van Gelder stelt in eerste 
instantie dat de toestemming van de gemeente besloten ligt in de WIOR-vergunning d.d.                      
1 augustus 2019. In tweede instantie beroept Van Gelder zich op voornoemde 
uitzonderingsbepaling uit de Bor. In derde instantie is door de gemeente met dagtekening               
17 september 2019 een objectvergunning afgegeven voor de objecten die samen het ketenterrein 
vormen. De juridische grondslag voor het ketenterrein is daardoor onduidelijk: welk 
toestemmingsbesluit ligt ten grondslag aan het ketenterrein? Die onduidelijkheid bemoeilijkt het 
adequaat opkomen tegen het ketenterrein. Dat is tegelijkertijd onzorgvuldig en dus in strijd met 
het zorgvuldigheidsbeginsel.  
 

17. In ieder geval is een objectvergunning niet afdoende om het ketenterrein van een valide juridische 
grondslag te voorzien. Artikel 2.1, lid 1 Wabo vereist immers een omgevingsvergunning. Dat 
gebrek kan niet bemanteld worden door middel van een APV-objectvergunning. Een beroep op 
vergunningvrij bouwen verdraagt zich ook niet met een aanvraag voor een objectvergunning. 
Ofwel Van Gelder beroept zich op vergunningvrij bouwen zodat een objectvergunning niet nodig 
is, ofwel Van Gelder vraagt de juiste vergunning aan: te weten een omgevingsvergunning. Het is 
van tweeën een. Doordat een omgevingsvergunning ontbreekt en Van Gelder zich niet met succes 
kan beroepen op de uitzonderingsbepaling, is het ketenterrein onrechtmatig, dat wil zeggen: in 
strijd met de wet. Het bestuur is buiten de grenzen van de wet getreden door het ketenterrein op 
het Meeuwenplantsoen toe te staan.  
 

18. Daarmee schendt het bestuur de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waarop de 
dorpsraad Vogeldorp zich beroept. Die schending en de onrechtmatigheid van het ketenterrein 
dienen betrokken te worden in de volledige heroverweging in deze bezwaarprocedure. Zeker nu 
die onrechtmatigheid tevens een economisch delict vormt (een misdrijf om precies te zijn) zoals 
reeds uitvoerig uiteengezet.21 Dat is onbehoorlijk (eufemistisch gesproken).    

 
Voortdurende onzorgvuldigheid 

 
19. Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur blijft zich bovendien voortzetten 

in een voortdurende onzorgvuldigheid omtrent de besluitvorming. Zo zijn eerst na de hoorzitting 
d.d. 4 november jl. e-mails overgelegd door stadsdeelregisseur            daterend van 17 juli 2019 
die betrekking hebben op deze zaak. Die e-mails zijn zeer relevant voor het voeren van bezwaar 
en de beoordeling daarvan. Voor de goede orde: het juridische begrip ‘op de zaak betrekking 
hebbende stukken’ is ruim.  
 

20. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook stukken die pas in de loop van het bezwaar en (hoger) beroep 
ter beschikking van het bestuursorgaan komen, stukken die het bestuursorgaan ter beschikking 
staan maar die niet worden gebruikt ter onderbouwing van het besluit en stukken die slechts 

 
19 Zie de brief d.d. 24 oktober 2019 (aanvulling op het handhavingsverzoek).  
20 Ruimtelijk Bestuursrecht, artikel 2.1 Wabo, aant. 1.3 waarin verwezen wordt naar MvT (Tweede Kamer 2006-2007), 39844, nr. 3. 
21 In het handhavingsverzoek d.d. 18 oktober 2019 en de aanvulling op het bezwaar d.d. 3 november 2019.  
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passages bevatten die relevant zijn maar die daardoor in hun geheel overgelegd dienen te 
worden. Zie hierover bijvoorbeeld het overzichtsarrest van de Hoge Raad genoemd in de noot.22 
Ook wordt gewezen op de eerder aangehaalde handleiding Professioneel behandelen van 
bezwaarschriften, waarin op pagina 68 staat: “Partijen die in overleg treden met het 
bestuursorgaan, moeten goed beslagen ten ijs kunnen komen. Het is daarom van belang dat ze 
kunnen beschikken over alle stukken die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming.”23 
 

21. Van meet af aan is verzocht om alle op de zaak betrekking hebbende stukken, waaronder alle 
versies van het BLVC-plan. Op 28 oktober jl. schreef uw bezwaarcommissie in reactie op die 
herhaalde verzoeken: “De stadsdeelregisseur heeft mij laten weten dat er maar twee versies van 
het BLVC-Plan zijn geweest: de 1e was van 22-07-2019 en de tweede van 11-09-2019.” (bijlage 
16). Tijdens de hoorzitting overlegde Van Gelder echter spreekaantekeningen met daarin de 
onderstaande alinea (3.9):  

 
22. Belanghebbende wordt samen met uw bezwaarcommissie onjuist voorgelicht door het bestuur: 

er blijken meer dan twee versies van het BLVC-plan te zijn. Er wordt dus in strijd met de waarheid 
verklaard, dat is – eufemistisch gesproken – onzorgvuldig en onbehoorlijk. Wat de verschillen 
tussen al die versies van het BLVC-plan ook moge zijn (hoe futiel misschien ook in de ogen van 
Van Gelder en/of het bestuur): het zijn op de zaak betrekking hebbende stukken. Op het bestuur 
rust ex artikel 7:4 Awb de verplichting al die stukken desgevraagd en integraal te verstrekken. 
Hierbij doet belanghebbende opnieuw het verzoek alle ontbrekende op de zaak betrekking 
hebbende stukken onverwijld te verstrekken, waaronder versies 2 en 3 van het BLVC-plan.  
 

23. Opmerking verdient verder dat Van Gelder in de bovenstaande passage spreekt van een “breed 
overleg binnen de gemeente” waarin de vergunbaarheid zou zijn afgewogen. Het ketenterrein is 
geplaatst binnen de grenzen van een rijksbeschermd stadsgezicht waardoor een strenger 
bestemmingsplan geldt, binnen de grenzen van Vogeldorp: een eeuwenoud dorp en sinds 2000 
gemeentelijk monument. Aan dat overleg had dus minstens de afdeling Monumenten en 
Archeologie betrokken moeten worden, maar die afdeling heeft ons bevestigd dat zij niet zijn 
gevraagd te adviseren. De afweging over de vergunbaarheid is daardoor onzorgvuldig geweest.  
 

24. Die onzorgvuldigheid blijkt verder uit de inhoud van de betreffende e-mails die nu pas zijn 
overgelegd. Die e-mails werpen licht op de oorsprong van de besluitvorming over het ketenterrein 
op het Meeuwenplantsoen en laten zien dat de besluitvorming van meet af aan onzorgvuldig is 
geweest. De betreffende berichten beginnen ’s ochtends op 17 juli 2019 als volgt wanneer Van 
Gelder stadsdeelregisseur                         het volgende schrijft:  

 
22 Hoge Raad 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672. 
23 Professioneel behandelen van bezwaarschriften, Handleiding voor het oplossingsgericht behandelen van bezwaarschriften, 
DGBK/B&I/Interactie, 2013 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, p. 68. 



 

 8 

 

 
25. Daarin wordt Vogeldorp niet genoemd laat staan dat het een kwetsbaar monument is. Daarin 

ontbreekt elke verwijzing naar het vingerende bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II.24 Niet 
genoemd wordt dat het betreffende “grasveld” naast de bestemming Groen een 
cultuurhistorische dubbelbestemming heeft, alsmede de bestemming Archeologie. Niet genoemd 
wordt dat het plantsoen valt binnen het rijksbeschermd stadsgezicht Amsterdam-Noord. Over het 
plaatsen van trillingsmeters wordt niet gesproken. Evenmin wordt gerept van de 
uitzonderingsbepaling uit de Bor. Over welke vergunning nodig zou zijn voor het gebruik van het 
grasveld wordt in het geheel niet gesproken. Ook het al dan niet informeren van de bewoners van 
Vogeldorp komt niet aan bod, noch het raadplegen van Monumenten en Archeologie.  
 

26. Het betreffende bericht gaat als volgt verder:  

 
27. Uit deze passage blijkt niet welke alternatieve locaties zijn overwogen of beschikbaar (zouden 

kunnen) zijn (of komen), maar slechts dat deze locatie de voorkeur van Van Gelder heeft “qua 
logistiek”. Een paar uur later stuurt stadsdeelregisseur            het verzoek van Van Gelder door aan 
collega                   , gebiedsbeheerder Oud-Noord: 

 

 
24 http://www.verenigdvogeldorp.nl/data/documents/Bestemmingsplan-nieuwendam-zuid-II-incl-Vogeldorp.pdf 
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28. Ook in dit bericht wordt op geen enkele manier gerefereerd aan Vogeldorp, het vigerende 
bestemmingsplan, de beschermde status van het Meeuwenplantsoen en alle daarbij betrokken 
belangen. Evenmin wordt kennelijk afgewogen welke vergunning nodig is voor gebruik van het 
Meeuwenplantsoen. Niet wordt overwogen collega’s van Monumenten en Archeologie te 
raadplegen. Ook wordt niet nagegaan of andere locaties mogelijk zijn; de summierlijk 
onderbouwde voorkeurslocatie die Van Gelder opgeeft wordt in één enkele zin omschreven aan 
de collega als een plek die geschikt zou kunnen zijn. Dit is onzorgvuldig, mede gelet op het feit dat 
het gaat om een “bouwplaats” zoals      het omschrijft in deze e-mail, waarvan beoogd is dat die 
tot eind 2020 blijft staan. Indien het voorstel is besproken in het ‘WWU-Vooroverleg’ op 18 juli 
2019, zoals      aan het eind van zijn e-mail voorstelt, dan hadden de in dat kader geproduceerde 
relevante stukken overgelegd moeten worden in deze bezwaarprocedure. 

 
29. Afgaand op de reactie die ongeveer twee uur later volgt van                     gaat de dorpsraad 

Vogeldorp er (bij gebrek aan andersluidende documenten) echter vanuit dat het voorstel niet is 
besproken in het ‘WWU-Vooroverleg’ de volgende dag. Het lijkt er namelijk op dat in de periode 
van ongeveer twee uur tussen 17 juli 2019 om 12:37 uur en 14:50 uur c.q. de onderstaande e-
mail van            de zaak beklonken is, dat wil zeggen de kern van de besluitvorming heeft 
plaatsgehad. Inhoudende dat voor een periode van anderhalf jaar een “bouwplaats” (zoals                                                        
het omschrijft) of “opslagplaats” (zoals    het omschrijft) geplaatst kan worden op het 
Meeuwenplantsoen.             schrijft:  
 

 
30. Wederom geen enkele vermelding van Vogeldorp, het vigerende bestemmingsplan, de 

bestemming die op het Meeuwenplantsoen rust of het al dan niet vereist zijn van een omgevings- 
of objectvergunning. Afgaand op deze e-mail heeft slechts overleg plaatsgehad met de afdeling 
Groen waarna de conclusie is getrokken dat er geen probleem wordt gezien in het gebruiken van 
het Meeuwenplantsoen als “opslagplek”. Nogmaals: het gaat hier niet om een klein bouwkeetje 
dat een paar weken blijft staan; het gaat om een bouw- en opslagterrein dat uiteindelijk het 
merendeel van het Meeuwenplantsoen omvat voor een beoogde duur van anderhalf jaar. En dat 
binnen de grenzen van een rijksbeschermd stadsgezicht, grenzend aan een monumentaal en 
eeuwenoud dorp dat niet op de gebruikelijke wijze is gefundeerd.  
 

31. Uit dit alles volgt dat artikel 3:2 Awb is geschonden door het bestuur: het besluit is niet zorgvuldig 
voorbereid. Binnen het tijdsbestek van minder dan één werkdag (sterker: ongeveer twee uur) is 
goed gevonden dat Van Gelder het Meeuwenplantsoen gebruikt als bouwterrein. Artikel 3:2 Awb 
verplicht het bestuur evenwel om zich een goed beeld te vormen van de bij een besluit betrokken 
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belangen.25 Het behelst een kennisvergaringsplicht.26 Zeker hier, omdat de locatie valt binnen het 
bestemmingsplan dat is toegesneden op de aanwijzing als rijksbeschermd stadsgezicht. In 
vergelijking met een gewoon bestemmingsplan, is een bestemmingsplan in een rijksbeschermd 
stadsgezicht gedetailleerder en gelden er strengere regels, zowel voor de bebouwde als voor de 
onbebouwde ruimte – aldus de gemeente op haar eigen website.27  
 

32. Met name ten aanzien van derden-belanghebbenden is een “actieve opstelling van het bestuur 
noodzakelijk”.28 De goedkeuring van het bestuur heeft plaatsgevonden zonder dat er kennelijk 
inzicht was in het vigerende bestemmingsplan en de kwetsbaarheid van Vogeldorps fundering. 
Vergelijk ECLI:NL:RVS:1999:AN5937.29 Het bestuur geeft er geen blijk van – vergelijk 
ECLI:NL:RVS:2016:205 – dat alle betrokken belangen daadwerkelijk zijn gewogen bij het genomen 
besluit.30 Het besluit is daarom niet zorgvuldig voorbereid en berust niet op een zorgvuldige 
belangenafweging.  
 

33. Ook valt op dat e-mailberichten volgend op het hiervoor laatstgenoemde bericht van                      niet 
zijn overgelegd door het bestuur, terwijl die e-mailberichten er wel moeten zijn. Van Gelder vroeg 
immers per e-mail akkoord van het bestuur om het Meeuwenplantsoen te gebruiken zodat 
aannemelijk is dat ook per e-mail is teruggekoppeld aan Van Gelder dat dat akkoord werd 
bevonden. Dergelijk berichten zijn echter niet ingebracht als op de zaak betrekking hebbende 
stukken; wederom een procedurele onzorgvuldigheid.  
 

34. Verder laadt het bestuur met de vlugge instemming met Van Gelders verzoek de schijn van 
partijdigheid op zich, hetgeen eveneens in strijd is met artikel 3:2 Awb.31 Er wordt immers in wel 
heel korte tijd (een halve werkdag/twee uur) en wel heel gemakkelijk ingestemd met het 
summierlijk onderbouwde verzoek van Van Gelder om het Meeuwenplantsoen te mogen 
gebruiken. Ook op de hoorzitting op 4 november jl. kwam van de zijde van de gemeente – in de 
persoon van stadsdeelregisseur         – geen toelichting over de alternatieve locaties die zijn 
overwogen; verwezen werd naar Van Gelder. Het is begrijpelijk dat Van Gelder zo dichtbij mogelijk 
bij Tuindorp Buiksloot het door haar gewenste ketenterrein wil plaatsen, maar dat daadwerkelijk 
geen enkele andere locaties mogelijk zijn, is geenszins aannemelijk gemaakt. De beoordeling van 
het verzoek is daarom niet onpartijdig (genoeg) geweest. Vergelijk ECLI:NL:RVS:1997:AN5484.32 
Het bestuur had Van Gelders verzoek zorgvuldiger en dus ook kritischer moeten behandelen.  
 

35. Dat de Vogeldorpse belangen en het bestemmingsplan niet zijn betrokken in de afweging en 
besluitvorming door Van Gelder en de gemeente vindt bevestiging in de eerste versie van het 
BLVC-plan d.d. 10 juli 2019. Daarin wordt niet gerefereerd aan Vogeldorp, het bestemmingsplan, 

 
25 Tekst & Commentaar Awb, commentaar op art. 3:2 Awb, onderdeel 1. 
26 Idem: “Door het gebruik van de termen ‘nodige kennis’ en ‘de relevante feiten en de af te wegen belangen’ wordt bereikt dat bij elk 
specifiek besluit bepaald kan worden hoever de kennisvergaringsplicht reikt.” 
27 Website gemeente Amsterdam, pagina ‘Monument en beschermd stadsgezicht’: “Beschermde stadsgezichten zijn gebieden met 
beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Zo is een bestemmingsplan voor een 
beschermd stadgezicht veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan.” 
28 Tekst & Commentaar Awb, commentaar op art. 3:2 Awb, onderdeel 1 met verwijzing naar NV II, Parl. Gesch. Awb I, p. 206. 
29 Raad van State 28 januari 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN5937, r.o. 2.6.3: “Gelet op het vorenstaande hebben verweerders de vergunning 
verleend, zonder over inzicht te beschikken in de gevolgen van het in werking zijn van de inrichting voor de natuurwetenschappelijke en 
ecologische waarden ter plaatse. Het bestreden besluit is in zoverre in strijd met art. 3:2 Awb, waarin is bepaald dat het bestuursorgaan bij 
de voorbereiding van een besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Het beroep is op dit 
punt derhalve gegrond.” 
30 Raad van State 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:205, r.o. 6.3. 
31 Tekst & Commentaar Awb, commentaar op art. 3:2 Awb, onderdeel 4: “Het artikel dwingt ook tot vermijding van de schijn van 
partijdigheid.” 
32 Raad van State 28 oktober 1997, ECLI:NL:RVS:1997:AN5484, (niet ingedeeld in rechtsoverwegingen helaas): “Naar het oordeel van de 
Afdeling is op deze wijze op zijn minst de schijn gewekt dat van een onpartijdige beoordeling van het bestemmingsplan geen sprake is 
geweest. Op grond van het vorenstaande moet worden geoordeeld dat verweerders het besluit hebben genomen in strijd met de bij het 
voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. In verband hiermede is het beroep gegrond en bestaat er aanleiding het 
bestreden besluit wegens strijd met art. 3:2 Awb te vernietigen.” 
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het al dan niet vereist zijn van een omgevings- of objectvergunning en Vogeldorps kwetsbare 
fundering. Op 25 augustus 2019 is per e-mail daarvoor aandacht gevraagd namens Vogeldorp 
(bijlage 1233). Eerst daarna is in een gewijzigde versie van het BLVC-plan d.d. 10 september 2019 
daarvan gewag gemaakt. Eerst daarna, te weten op 10 september 2019, heeft Van Gelder 
trillingsmeters geplaatst (bijlage 13). De trillingsmeters zijn dus niet bij aanvang van de 
werkzaamheden geplaatst, maar pas nadat de kwetsbaarheid van Vogeldorp door Vogeldorp zelf 
onder de aandacht werd gebracht.  
 

36. Met recht wordt aandacht gevraagd voor de strafbaarheid van het ketenterrein. Op pagina 96 van 
het bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II is een paragraaf (6.5) gewijd aan handhaving. Van 
handhaving is sprake, volgens die paragraaf, indien er werkzaamheden of activiteiten 
plaatsvinden die in het kader van de bestemmingsregels niet toelaatbaar zijn. Strafrechtelijke 
handhaving wordt genoemd als mogelijk traject. Een van de uitgangspunten is dat ook bij illegale 
bouw van gering planologisch belang vanuit rechtsgelijkheid handhavend wordt opgetreden. Van 
Gelders ketenterrein is van groot planologisch belang; zowel in fysieke omvang als de duur dat 
het ketenterrein er zou moeten blijven staan, alsmede de verregaande schending van de 
bestemmingsregels waarmee het gepaard gaat.  
 

37. De onzorgvuldigheid en onrechtmatigheid manifesteert zich tevens in schending van de regels 
omtrent het aanvragen en wijzigen van een WIOR-vergunning. Het BLVC-plan bij de WIOR-
vergunning is immers aangepast: er is – na verlening van de vergunning en start van de 
werkzaamheden – bijna een hele pagina toegevoegd ter zake het ketenterrein en het ketenterrein 
is veel groter ingetekend. Wijziging van een WIOR-vergunning kan volgens de website van de 
gemeente Amsterdam echter slechts zolang de vergunning nog niet is afgegeven. “Daarna is 
wijzigen niet meer mogelijk.”34 Voor een wijziging moet een nieuwe aanvraag worden gedaan en 
opnieuw betaald worden. Daarvan is in dit geval niet gebleken. 
  

38. De herinnering dringt zich op aan de organisatie van het eeuwfeest voor Vogeldorps 100-jarige 
bestaan, gevierd op 8 september 2018. Daarvoor moest een evenementenvergunning worden 
aangevraagd inclusief nauwgezette tekeningen en betaling van leges. De termijnen werden strak 
gehanteerd en het zou niet zijn geaccepteerd als na verlening van de vergunning tekeningen 
zouden worden aangepast ten aanzien van de grootte en locatie van de partytenten, hoe de 
vluchtwegen liepen etc. Tijdens het feest zijn vervolgens, onaangekondigd, twee handhavers 
komen controleren. Even dreigde de muziek uitgezet te worden in verband met apparatuur die 
niet geheel voldeed aan de norm.  
 

39. Des te wranger is het om te ervaren hoe soepel en onzorgvuldig de gemeente nu omspringt met 
een veel groter project in hetzelfde Vogeldorp maar dan van een grote, professionele partij. Die 
verschillende behandeling is onbehoorlijk en strijdig met algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel. Voor zover bekend is nog geen enkele handhaver 
komen kijken naar dit ketenterrein terwijl het er al sinds 19 augustus 2019 staat en herhaaldelijk 
is verzocht om handhaving. Het levert bovendien een economisch misdrijf op. De gemeente 
verliest hierbij het perspectief van de burger uit het oog, zoals de ombudsman het formuleerde 
in het rapport ‘De kunst van het handhaven’.35 Het tast het vertrouwen in de gemeente en het 
gevoel van rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid aan.  

 
 
 

 
33 Bijlagen worden doorgenummerd t.o.v. laatste stuk t.w. aanvulling op het bezwaarschrift d.d. 3 november jl.  
34 Pagina ‘WIOR-vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen’ op https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B11A350D0-75C4-
45CD-BAC4-19A0E4B4DDB4%25%7D#case_%7B6D65C7FB-336A-412E-B0D3-63A1C2890787%7D 
35 Nationale Ombudsman, De kunst van het handhaven, 31 maart 2017, rapportnummer: 2017/045. 
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Reactie op Van Gelders spreekaantekeningen 
 

40. Meneer         heeft tijdens de hoorzitting op 4 november jl. namens Van Gelder 
spreekaantekeningen overgelegd waarop hierna wordt ingegaan (voor zover weerlegging van Van 
Gelders standpunten niet reeds volgt uit het voorgaande).  
 

41. Het bezwaar is niet – zoals Van Gelder schrijft – ingediend door Verenigd Vogeldorp maar door 
de dorpsraad Vogeldorp, bijgenaamd Verenigd Vogeldorp. Het bezwaarschrift d.d. 7 september 
2019 is ondertekend namens “bestuur dorpsraad Vogeldorp”. Idem wat betreft de aanvulling op 
het bezwaarschrift d.d. 27 september 2019 en 3 november jl. Idem wat betreft het 
handhavingsverzoek d.d. 18 oktober 2019 en de aanvulling daarop d.d. 24 oktober 2019. Van 
meet af aan (dat wil zeggen sinds najaar 2018) staat op de website www.verenigdvogeldorp.nl de 
organisatie beschreven, waaronder het feit dat de dorpsraad Vogeldorp een informele vereniging 
is.36  
 

42. Oprichting bij notariële akte noch inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn vereist om als 
belanghebbende in de zin van de Awb aangemerkt te kunnen worden. Voorafgaand aan de 
hoorzitting is een ledenbestand van de dorpsraad Vogeldorp overgelegd.37 Ook zijn notulen 
overgelegd van de ledenvergadering van 21 november 2018, nu bijna één jaar geleden. Sindsdien 
zijn leden bij elkaar gekomen op een themavond met de renovatiearchitecten op 4 januari 2019, 
een nieuwjaarsborrel op 13 januari 2019 en een pizza-avond op 5 juli 2019.38 Een volgende 
officiële ledenvergadering is aanstaande.39 
 

43. Lid worden en zijn van de dorpsraad is kosteloos, zo staat ook te lezen op de website sinds de 
oprichting.40 Er wordt dus inderdaad geen contributie geheven. Dat is ook niet een vereiste dat 
volgens de hoogste algemene bestuursrechter aan een informele vereniging als belanghebbende 
dient te worden gesteld41 en is daarom niet relevant.  
 

44. De doelstelling van de dorpsraad Vogeldorp is voldoende concreet en beperkt tot een functioneel 
en geografisch gebied: Vogeldorp. De dorpsraad zet zich in voor onder meer de leefbaarheid in 
het dorp en het behoud daarvan. Het laat zich moeilijk indenken, zoals Van Gelder betoogt in haar 
pleitnota onder 1.10, dat dat doel niet is gericht op de fysieke leefomgeving: leefbaarheid en 
behoud van het dorp zijn onlosmakelijk verbonden met de fysieke leefomgeving. De leefbaarheid 
en fysieke leefomgeving worden aangetast door Van Gelders ketenterrein op het 
Meeuwenplantsoen. Het Meeuwenplantsoen vormt de ‘kop van het dorp’ en heeft mede de 
functie van ontmoetingsplek in het ontwerp van De Nijl Architecten. De belasting van de grond 
raakt aan behoud van het dorp, meer in het bijzonder behoud van de kwetsbare fundering.  
 

45. Bovendien staat de doelomschrijving toe dat nieuwe belangen worden geformuleerd. Getuige de 
ruim 85 handtekeningen die zijn verzameld in Vogeldorp en die zijn overgelegd tijdens de 
hoorzitting d.d. 4 november jl. achtten Vogeldorpers het in hun belang dat bezwaar wordt 
gemaakt tegen het ketenterrein. Voor zover dat belang niet reeds is vervat in het bevorderen van 
de leefbaarheid en het behoud van het dorp (hetgeen volgens belanghebbende het geval is), is 
het een conform de statuten nieuw geformuleerd belang dat zeer concreet is en verband houdt 

 
36 http://www.verenigdvogeldorp.nl/organisatie/ 
37 Bijlage 2 bij de brief d.d. 3 november jl.: 50 leden. Desgewenst kan een niet-geanonimiseerde versie overgelegd worden.  
38 Zie de aanvulling op het bezwaarschrift d.d. 3 november jl., randnr. 8. 
39 Idem, randnr. 7. 
40 http://www.verenigdvogeldorp.nl/join/ waarop staat: “Hoe meer Vogeldorpers zich aansluiten, des te sterker de huurderscommissie en 
de dorpsraad staan. Aansluiten is kosteloos!”.  
41 Raad van State 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1838.  
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met de leefbaarheid en het behoud in respectievelijk van het dorp. Bovendien is de recente 
tendens in de rechtspraak ten aanzien hiervan soepel.42  
 

46. Dat er geen probleem is met de vertegenwoordigingsbevoegdheid is reeds aan de orde gesteld 
hiervoor in randnummer 12. 
 

47. Volgens 1.14 van de spreekaantekeningen heeft de dorpsraad Vogeldorp geen belang bij het 
bestreden besluit, omdat de werkzaamheden betrekking hebben op de wijk Tuindorp Buiksloot. 
Die werkzaamheden hebben echter tevens gevolgen voor Vogeldorp: op de kop van het dorp c.q. 
het Meeuwenplantsoen is een ketenterrein geplaatst. Het bestreden besluit beïnvloedt dus wel 
degelijk het gebied waarvan de dorpsraad Vogeldorp de belangen behartigt. Bovendien heeft Van 
Gelder herhaaldelijk aangegeven dat goedkeuring van de gemeente om het Meeuwenplantsoen 
te gebruiken ligt besloten in de WIOR-vergunning.43 
 

48. Artikel 16 van de Verordening Werken in de Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam bevat 
gronden om in dit geval de WIOR-vergunning te weigeren. Bijvoorbeeld in sub c: de bescherming 
van gemeentewerken. Van belang daarbij is het advies van professor Bock uit 1995 dat leidde tot 
de monumentenstatus voor Vogeldorp, inhoudende dat (onder meer) Vogeldorp onderdeel 
uitmaakt van een “monument van nationaal belang” dat op het hoogste niveau bescherming 
verdient.44 Omdat Vogeldorp vanwege de atypische fundering bijzonder gevoelig is voor trillingen, 
bodemdaling en wateroverlast had de WIOR-vergunning – voor zover betrekking hebbend op het 
ketenterrein op het Meeuwenplantsoen – geweigerd kunnen (en moeten) worden.  
 

49. In sub f ligt ook een weigeringsgrond besloten. Het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte wordt 
aangetast. Het meer dan honderd jaar geleden door architect Boeyinga zorgvuldig ontworpen 
tuindorp Vogeldorp wordt aangetast in zijn aanzien. Evenals het nadien (in 2000) door De Nijl 
Architecten hernieuwde ontwerp voor de buitenruimten van Vogeldorp, waaronder het 
Meeuwenplantsoen. Bovendien maakt de buitenruimte onderdeel uit van het rijksbeschermd 
stadsgezicht Amsterdam-Noord dat juist het aangezicht wil beschermen. Het duidelijkst is het 
misschien nog wel door de gemeente zelf geformuleerd in de toelichting op het besluit Vogeldorp 
als gemeentelijk monument aan te wijzen in 2000, hieronder geciteerd, met name de laatste 
alinea. Daarvan is niets terug te vinden in de besluitvorming in deze zaak.  
 

“Niettemin is de hierboven aangeduide cultuurhistorische betekenis van de buurten niet structureel 
aangetast en zijn Disteldorp en Vogeldorp gebieden met bijzondere waarde waarvan het streven naar 
integrale instandhouding voorop dient te staan. Hierbij moet worden bedacht dat de twee dorpen niet 
alleen een opmerkelijk onderdeel uitmaken van het op zichzelf al zeer belangrijke complex van 
tuindorpen dat in de eerste decennia van deze eeuw in Noord werd gebouwd, maar dat zij tevens 
zeldzaamheidswaarde hebben als een van de weinige, zo niet het enige, nog volop functionerende 
overblijfselen van de diverse nooddorpen die aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in ons land 
werden gebouwd.  
 
Het feit dat ondanks de aanvankelijk voorziene beperkte levensduur de dorpen in de loop der tijd vanuit 
een kennelijke wens tot conservering telkens weer voor de volgende decennia werden opgeknapt, pleit 
ervoor niet de historische vergissing te begaan na tachtig jaar alsnog over te gaan tot sloop of de buurten 
door bouwkundige ingrepen structureel in hun waarde aan te tasten. 

 

 
42 Zie hiervoor randnummer 11.  
43 Bijvoorbeeld in de brief aan bewoners van Vogeldorp d.d. 28 augustus 2019: “De goedkeuring vanuit de gemeente Amsterdam is vastgelegd 
in de WIOR-vergunning voor de werkzaamheden in Tuindorp.” 
44 Prof. dr. Bock, Advies Begeleidingscommissie MSP (Monumenten Selectie Project) Amsterdam-Noord, 10 januari 1995, p. 5. Dit advies is 
o.a. terug te vinden als bijlage 1 bij de Cultuurhistorische verkenning Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot, C 13-005 Amsterdam 2014. 
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Wat betreft dit laatste moet worden geconcludeerd dat Disteldorp en Vogeldorp, gezien enerzijds hun 
kleinschaligheid en anderzijds de afgewogen eenheid van stedebouwkundig plan, bebouwing, 
groenvoorziening en, openbare ruimte, weinig tot niets kunnen verdragen zonder dat hun 
karakteristieken en waarden geweld wordt aangedaan.”45 

 
50. In sub c ligt ook een weigeringsgrond besloten. Het is namelijk niet bevorderlijk voor de openbare 

orde als door het plaatsen van het ketenterrein een economisch delict wordt begaan wegens het 
ontbreken van de vereiste omgevingsvergunning. De betreffende verordening geeft dus wel 
degelijk aanleiding om de WIOR-vergunning te weigeren voor zover die betrekking heeft op het 
ketenterrein op het Meeuwenplantsoen.  
 

51. Onderdelen 3.3 en 3.4 van de spreekaantekeningen zijn relevant. Van Gelder schrijft te hebben 
afgewogen welke locaties mogelijk zijn voor de inrichting van het “werkterrein”. Opvalt dat het 
Noordenpark en Vliegenbos geen optie zijn volgens Van Gelder, omdat dan bomen gerooid 
zouden moeten worden. In ieder geval bij het Vliegenbos speelt een veel groter probleem: dat is 
evenzeer beschermd als het Meeuwenplantsoen. Van een adequate, grondige afweging door Van 
Gelder en opvolgende toetsing door de gemeente blijkt niet uit de e-mails die hierboven in 
randnummer 21 e.v. zijn nagelopen. Een dergelijke adequate, grondige afweging zou eruit hebben 
moeten blijken dat Van Gelder aan de gemeente een lijstje presenteert met alle mogelijke locaties 
met daarbij de voor- en nadelen. In dit geval is slechts één locatie opgegeven in de e-mail van       
17 juli 2019 (randnummer 23); het Meeuwenplantsoen dat “qua logistiek” de voorkeur verdient.  
 

52. Is bijvoorbeeld overwogen om ergens op de Rodekruisstraat parkeervakken vrij te maken voor 
het gewenste terrein? Bijvoorbeeld tegenover het Damstede Lyceum/nabij het politiebureau. Dat 
is dichterbij dan het Meeuwenplantsoen. Of het grasveld bij de kruising van de Leeuwarderweg 
en de Urkstraat. Of het grasveld op de Waddenwijk ter hoogte van de Tholenstraat. Of 
parkeervakken op de Florence Nightingalestraat grenzend aan het grasveld aldaar. Overleg met 
de gebiedsmakelaar(s) heeft ook niet plaatsgevonden over welke locaties geschikt zouden kunnen 
zijn. Dan het Draka-terrein. Uit niets blijkt dat is geprobeerd om dit grote, sinds lang braakliggende 
terrein in het Hamerkwartier te kunnen gebruiken in het kader van dit project. De 
gebiedsmakelaar had daarbij een rol kunnen spelen. Of projectcoördinator Hamerkwartier, 
Martijn Overmulder. Niet vereist is immers dat een locatie eigendom is van de gemeente.  
 

53. Gekozen had ook kunnen worden voor de vele en dikwijls lege parkeervakken nabij het Draka-
terrein, te weten aan weerszijden van het Gedempt Hamerkanaal. Die zijn volgens onderstaande 
foto’s van Google Maps al eens als bouw- en opslagterrein gebruikt:  
 

 
  

 
45 http://www.verenigdvogeldorp.nl/data/documents/Redengevende-omschrijving.pdf 
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54. Vanaf de op de hierboven weergegeven locatie (kruising Schaafstraat/Gedempt 
Hamerkanaal/Aambeeldstraat) is het volgens Google Maps twee minuten rijden naar de 
zuidelijkste punt van Tuindorp Buiksloot. Dat is een weinig bezwaarlijke afstand. Het is slechts één 
minuut langer rijden dan vanaf het Meeuwenplantsoen. Bovendien is van belang dat vanuit het 
bouw- en opslagterrein ’s ochtends aan het begin van de dag een dagvoorraad naar Tuindorp 
Buiksloot wordt gereden. In het BLVC-plan d.d. 10 september 2019 staat daarover op pagina 6: 
“Vanaf het terrein vervoeren we deze materialen in dagproducties naar Tuindorp met behulp van 
een kleinere vrachtauto.”  
 

55. In reactie op onderdeel 4 van de spreekaantekeningen het volgende. Weliswaar betreft de WIOR-
vergunning een tijdelijke vergunning, dat betekent niet dat er daardoor geen blijvende 
veranderingen optreden in de ondergrond en fundering van Vogeldorp. Verder plaatste Van 
Gelder pas trillingsmeters nadat Vogeldorp de kwetsbaarheid onder de aandacht bracht (zie 
randnummer 35).   
 

56. Uit het citaat van Strackee is met name van belang dat de funderingen afhankelijk zijn van een 
gelijkmatige gronddruk. De grondopbouw is – volgens datzelfde rapport46 – zodanig dat zettingen 
in de betonplaten gelijk zijn aan zettingen in het maaiveld. Volgens het rapport van Wareco d.d. 
10 oktober jl. is de bodemopbouw zeer heterogeen.47 Volgens datzelfde rapport zijn de 
grondwaterstanden plaatselijk hoog en kunnen zelfs tot dichter onder het maaiveld stijgen.48 Het 
rapport vervolgt:  
 

“In combinatie met de reeds ontstane scheurvorming in de funderingsplaten van de bebouwing, kan dit 
mogelijk tot vochtoverlast in de woningen leiden. Door de kleine ontwateringsdiepte (afstand tussen de 
grondwaterstand en maaiveld) is de ruimte voor berging van regenwater beperkt. Door bodemdaling 
(zie volgende paragraaf) zal de ontwateringsdiepte in de toekomst nog verder afnemen.”  

 
 
 
 

 
46 http://www.verenigdvogeldorp.nl/data/documents/Rapport-Strackee-d.d.-6-januari-2003.pdf 
47 http://www.verenigdvogeldorp.nl/data/documents/WARECO-onderzoek-historische-data-grondzakking-en-waterpeil-FINAL.pdf, pagina 
2: “Geologisch gezien bestaat de bodem uit een antropogene (door de mens aangebrachte) deklaag van tussen de 0,5 en de 4 meter op een 
Holoceen pakket tot circa NAP -13,0 m. Dit pakket is aangebracht in de tijd (eind 19e eeuw) dat de gemeente Amsterdam het gebied als 
stortlocatie voor onder meer bagger gebruikte. Dit bodempakket is daarom zeer heterogeen van opbouw.” 
48 Idem, p. 4.  
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Verderop in het rapport van Wareco (pagina 5): 
 

“Inklinking van de bodem (zetting) vindt ook plaats als gevolg van een toename van de bovenbelasting 
(inrichting van de wijk, infrastructuur, panden et cetera). Dit is een proces wat zich in Amsterdam 
voordoet waarbij de bodem gestaag daalt. […] Als gevolg van de demping [van het Johan van 
Hasseltkanaal] (wat neerkomt op de toevoeging van extra gewicht op de ondergrond) heeft een zakking 
tot circa 20 mm in één jaar plaatsgevonden. Dit geeft aan dat de verhoging van de belasting tot 
significante zetting kan leiden.” 

 
57. Nog niet eerder is geciteerd uit het TNO-rapport van 19 juli 2011, eveneens terug te vinden op 

onze website.49 Daar staat op pagina 1 (Inleiding) het volgende:  
 

“De huizen zijn gebouwd als een lichte constructie op 0,2 m dikke betonplaten, die zijn gefundeerd op 
een dunne grondverbetering (zandlaag van enkele decimeters dikte). De ondergrond bestaat verder uit 
humeuze klei en een oude ophoging met zandig havenslib. Uit lintvoegmetingen blijkt dat grote 
zakkingsverschillen optreden. Veel van de funderingsplaten zijn gebroken en verzakt. De 
grondwaterstand in de grondverbeteringslaag is zo hoog dat diverse woningen last hebben van 
optrekkend grondwater door naden tussen de betonplaten en vochtproblemen in de woningen.” 

 
58. Het potentiele gevaar schuilt dus niet alleen in trillingen. Dat gevaar is ook gelegen in bodemdaling 

en de ontwateringsdiepte die daardoor afneemt. De berging voor regenwater is beperkt in 
Vogeldorp vanwege de grondsamenstelling. Door toename van de bovenbelasting vindt inklinking 
van de bodem plaats. Bewijs daarvoor levert de demping van het Johan van Hasseltkanaal, waarbij 
extra gewicht is toegevoegd op de ondergrond. De bodemdaling is daardoor versneld: van de 
gemiddelde 1 tot 3 mm per jaar tot 20 mm in één jaar, aldus Wareco. Het ketenterrein voegt 
belasting toe aan de bovengrond. Dagelijks wordt zwaar vrachtverkeer ingezet op en rondom het 
ketenterrein. Er ligt zwaar bouwmateriaal op het terrein opgeslagen. Voor de beeldvorming in dat 
verband is hieronder een tweetal foto’s ingevoegd.  
 

 
 

 
49 http://www.verenigdvogeldorp.nl/data/documents/TNO-deel-2-Toetsing_drainageontwerp_pilot_Disteldorp_Amsterdam_deel_II.pdf 
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59. Het ketenterrein, de materialen die er opgeslagen liggen, de machines, de bouwketen, de 

ondergrond van betonnen platen, het dagelijkse zware vrachtverkeer: alles drukt op het maaiveld 
met vlak daaronder de bovengemiddeld hoge grondwaterstand. Het valt te verwachten dat, door 
het Meeuwenplantsoen op deze manier minstens anderhalf jaar te belasten, de bodemdaling 
versnelt. Als gevolg daarvan neemt de toch al geringe ontwateringsdiepte af, dat wil zeggen de 
ruimte om regenwater te bergen. Terwijl juist in die hoek van het dorp, die grenst aan het 
Meeuwenplantsoen, in feite de ‘hals’ van het dorp, de wateroverlast het grootst is. Zie daartoe 
de kaart bij randnummer 38 van de aanvulling op het bezwaarschrift d.d. 3 november jl.  
 

60. De vergelijking met een waterbed is op zijn plaats: het ketenterrein drukt op het 
Meeuwenplantsoen, waardoor de (water)druk op de fundering en woningen grenzend aan het 
Vogeldorp toeneemt. Vogeldorp kan de versnelde bodemdaling en de daarmee gepaard gaande 
vermindering van ontwateringsdiepte niet verdragen, zeker niet in die hoek van het dorp. Dat is 
een bedreiging voor behoud van het dorp, waar de dorpsraad zich volgens haar statuten voor 
inzet. Van Gelder monitort slechts de trillingen (sinds 10 september 2019) en heeft géén 
maatregelen getroffen die voorkomen dat de bodemdaling versnelt toeneemt en de 
ontwateringsdiepte vermindert. De enige maatregel die daartoe toereikend is de bovenbelasting 
wegnemen oftewel het ketenterrein verplaatsen.  
 

61. Dat bouwverkeer niet in de wijk komt is helaas niet waar. Verwezen wordt naar bijlage 14. De 
vuilniswagen rijdt één keer per week door Vogeldorp en dan trillen de huizen inderdaad, zeker als 
de vuilniswagen gevuld is. Maar dat is slechts één keer per week. Het vrachtverkeer rondom het 
ketenterrein vindt vijf (werk)dagen per week plaats en is dikwijls zwaarder dan de vuilniswagen. 
En nogmaals: het gevaar schuilt niet alleen in trillingen maar tevens in (versnelde) bodemdaling 
en navenante afname van de ontwateringsdiepte en optrekkend vocht in de scheuren van de 
kwetsbare funderingsplaten.  
 

62. Wat in 4.10 van de spreekaantekeningen een saillant detail wordt genoemd heeft betrekking op 
de drainage die dit jaar is aangelegd in sommige binnentuinen van Vogeldorp. Daar is onder meer 
een apart TNO-rapport aan vooraf gegaan waarbij Deltares onderzoek heeft gedaan door een 
proef te draaien in Disteldorp, het zusterdorp van Vogeldorp. Ook heeft in Vogeldorp eerst één 
binnentuin op proef de drainage aangelegd gekregen. Pas toen dat succesvol bleek is de drainage 
in meerdere binnentuinen aangebracht. Op pagina 33 van het betreffende TNO-rapport d.d.          
19 juli 2011 staat in de paragraaf Conclusies en aanbevelingen: “Aanleg van drainage is hier een 
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passende maatregel om de grondwateroverlast te bestrijden. De maatregel dient te bestaan uit 
de aanleg van drainage in een grindkoffer.”50 TNO vat het rapport zelf als volgt samen:  
 

 
 

63. Aan het aanleggen van de drainage is derhalve uitgebreid onderzoek vooraf gegaan, inclusief 
zorgvuldig opgezette experimenten. De voorlopige uitkomst daarvan is dat de drainage per saldo 
de dorpen ten goede zal moeten komen. Dat ligt anders voor het ketenterrein voor Van Gelder. 
Dat ketenterrein draagt niet bij aan een verbeterde afwatering zoals de aangelegde drainage dat 
wel doet, in tegendeel: de belasting op het maaiveld neemt door het ketenterrein toe, te 
verwachten valt dat daardoor de bodemdaling zal versnellen met navenante afname van de toch 
al geringe ontwateringsdiepte.  
 

64. Als Van Gelder het “hele vergunningentraject” in goed overleg met het ambtenarenapparaat 
heeft doorlopen, zoals gesteld in 5.1 van de spreekaantekeningen d.d. 4 november jl., dan zullen 
daarvan relevante stukken aanwezig moeten zijn. In die relevante stukken moeten afwegingen 
zijn terug te vinden waarin gerefereerd wordt aan de bestemmingsregels die gelden voor het 
Meeuwenplantsoen en waarom een omgevingsvergunning niet en een objectvergunning wel is 
aangevraagd. Bij gebrek daaraan kan niet gesproken worden van een goed overleg; dat overleg is 
dan onvolledig geweest, onzorgvuldig. Als dergelijke stukken er wel zijn, dan hadden die al 
ingebracht moeten worden omdat de verplichting op het bestuur rust desgevraagd alle op de zaak 
relevante stukken te overleggen. Voor de goede orde: overleg met de afdeling Groen is niet 
voldoende. En vast staat dat geen overleg heeft plaatsgehad met Monumenten en Archeologie, 
dus sowieso is niet met het hele ambtenarenapparaat (voor zover relevant) overleg geweest; 
overleg met die afdeling was aangewezen gelet op de beschermde monumentale status. 
 

65. Als aanvulling op het standpunt (in randnummer 15 hierboven aan het eind) dat Van Gelder zich 
niet met succes kan beroepen op artikel 2, lid 20 van Bijlage II bij de Bor wordt het volgende 
aangevoerd. Volgens ECLI:NL:RVS:2015:3642 dient aan de term ‘hulpconstructie’ een restrictieve 
uitleg gegeven te worden.51 De Afdeling overwoog over de ‘tijdelijke werkstroken’ in die zaak dat 
gelet op het feit dat “bij de tijdelijke werkstroken het constructieve karakter dat kenmerkend is 
voor een bouwwerk ontbreekt en deze bovendien niet zijn "geplaatst", noch zich uitsluitend 
bevinden "op of in de onmiddellijke nabijheid" van het terrein waarop de activiteit worden 
uitgevoerd", deze werkstroken niet zijn aan te merken als een hulpconstructie in de zin van artikel 

 
50 http://www.verenigdvogeldorp.nl/data/documents/TNO-deel-2-Toetsing_drainageontwerp_pilot_Disteldorp_Amsterdam_deel_II.pdf 
51 Raad van State 25 november 2016, ECLI:NL:RVS:2015:3642, r.o. 10.7: “In dit verband stelt de Afdeling voorop dat het hier bedoelde 
onderdeel 20 ziet op een uitzondering op de hoofdregel, volgens welke hoofdregel activiteiten of werkzaamheden als de onderhavige in 
beginsel vergunningplichtig zijn. In geval van twijfel over de uitleg van het hier in geding zijnde begrip "hulpconstructie" dient mede betekenis 
te worden toegekend aan deze hoofdregel in die zin dat aan het in de betreffende bepaling voorkomend begrip een restrictieve uitleg wordt 
gegeven.” 
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2, aanhef en onder 20, van bijlage II bij het Bor.”52 Datzelfde oordeel verdient het bouw- en 
opslagterrein van Van Gelder op het Meeuwenplantsoen. Dat ketenterrein is dus onrechtmatig.  

 
Voorzorgsbeginsel 

 
66. De dorpsraad Vogeldorp doet hierbij ook een beroep op het voorzorgsprincipe of -beginsel. Het 

gaat bij Vogeldorp om een unieke situatie, bestaande uit een combinatie van een atypische 
fundering en de cultuurhistorische zeldzaamheid. Dat verlangt dat potentiele gevaren vermeden 
dienen te worden. Zelfs (of: juist) als onzeker is dat die gevaren zich openbaren of de kans daarop 
klein is, dient het risico vermeden te worden. Het nadeel is immers groot als die gevaren zich 
verwezenlijken: een zeldzaam monument van nationaal belang is dan in het geding. Terwijl 
volgens de gemeente zelf “integrale instandhouding” voorop dient te staan ingeval van 
Vogeldorp.53 Uit voorzorg moet het ketenterrein daarom onverwijld verplaatst worden.  
 

67. De gemeente moet de bescherming die het Vogeldorp zegt te bieden (sinds 2000) niet alleen met 
het woord maar ook met de daad belijden. Het is immers de gemeente zelf geweest die bij de 
aanwijzing om Vogeldorp als monument aan te wijzen in 2000 overwoog dat Vogeldorp weinig 
tot niets kan verdragen zonder dat zijn karakteristieken en waarden geweld wordt aangedaan.54 
In dat verband wordt ook een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. Op grond van die 
redengevende omschrijving mag Vogeldorp erop vertrouwen dat het gevrijwaard blijft van 
potentiele gevaren voor de fundering, voor zover de gemeente daar – zoals in dit geval – 
zeggenschap over heeft. Ook het duidelijk en herhaaldelijk aangehaalde advies van professor Bock 
uit 1995 noopt tot voorzorg; wie Vogeldorp het hoogste niveau van bescherming wil bieden, 
neemt geen genoegen met halverwege aangebrachte trillingsmeters maar kiest er in plaats 
daarvan voor in het geheel geen risico te lopen op mogelijke schade aan een monument van 
nationaal belang. Vogeldorp doet een beroep op een gevoel voor rentmeesterschap aan de kant 
van de gemeente. De gemeente is – samen met de bewoners – schatbewaarder ten aanzien van 
Vogeldorp. Met andere woorden: niet alleen op juridische gronden moet besloten worden het 
ketenterrein onverwijld te verplaatsen, ook op morele gronden.   
 

68. Vanzelfsprekend wil Van Gelder ook geen schade aan Vogeldorp want dat kan een kostbare 
aangelegenheid worden. De realiteit is evenwel dat een eventuele schadediscussie uitermate 
complex zal zijn, omdat het ketenterrein waarschijnlijk niet als enige oorzaak van schade aan de 
fundering aangewezen zal kunnen worden. Het ketenterrein fungeert veeleer als een katalysator 
voor een proces dat al sinds lang gaande en tevens onvermijdelijk is: bodemdaling en -zakking, 
zettingen en het scheuren van de betonplaten. Wel te vermijden zijn die factoren die dat proces 
(in feite deels een verouderingsproces) doen versnellen, zoals de belasting op het maaiveld 
verhogen door het plaatsen van een ketenterrein voor anderhalf jaar. Vanuit Van Gelders 
perspectief is het verplaatsen van het ketenterrein daarom vele malen bezwaarlijker (en 
kostbaarder) dan een potentiele schadediscussie achteraf waarin Van Gelder kan wijzen op de 
vele oorzaken voor de staat waarin de fundering verkeert.     
 

69. Het voorzorgsprincipe waarop een beroep wordt gedaan zou gezien kunnen worden als een 
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, als een verbijzondering van het 
zorgvuldigheidsbeginsel. Buiten twijfel is dat het een algemeen beginsel van het Unierecht 
vormt.55 Het is in ieder geval een beginsel van het milieurecht.56 Het Verdrag van Aarhus57 stelt 

 
52 Idem.  
53 Zie randnummer 49 hierboven. 
54 Idem.  
55 ECLI:EU:T:2018:279, onderdeel 58: “Het voorzorgsbeginsel vormt een algemeen beginsel van het Unierecht […]”. 
56 Trouwborst, De harde kern van het voorzorgsbeginsel in M en R 2007, p. 198. 
57 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, Trb. 
2001, 73. 
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onder meer eisen aan rechtsbescherming in het omgevingsrecht.58 Het overkoepelende doel van 
het Verdrag, namelijk dat iedereen het recht heeft om te leven in een gezond milieu en de 
verplichting heeft om het milieu te beschermen en te verbeteren voor huidige en toekomstige 
generaties, waaruit het voorzorgsbeginsel, het preventiebeginsel en het beginsel dat vervuiling 
aan de bron dient te worden bestreden voortvloeien, onderstreept het belang om grondig en zo 
snel mogelijk aantasting van het milieu aan te pakken. Dat geldt mutatis mutandis ook voor een 
mogelijke aantasting van kostbaar cultureel erfgoed, zoals Vogeldorp.  
 

70. Daar komt bij dat Vogeldorp zelf – meer precies de VvE Vogeldorp – midden in het proces zit om 
met partijen zoals Wareco de bouwtechnische staat van Vogeldorp in kaart te brengen en 
opvolging te geven aan de adviezen zoals die volgen uit de TNO-rapporten. Zo is afgelopen jaar in 
sommige binnentuinen drainage aangelegd. Het is onzeker en spannend of dat op de langere 
termijn het gewenste resultaat gaat geven. Met het monitoren van de zakkingen en bodemdaling 
maakt Wareco nu pas een begin. Niet uit te sluiten valt dat de uitkomsten daarvan dusdanig zijn, 
dat nog evidenter is dat het een zeer slecht idee is om op het Meeuwenplantsoen een 
ketenterrein te plaatsen. Dat ketenterrein beïnvloedt de meetgegevens wellicht ook negatief en 
geeft mogelijk een vertekend beeld.  
 

Vraag van de voorzitter 
 
71. Tijdens de hoorzitting d.d. 4 november jl. vroeg u, voorzitter, of er in het verleden ook 

voorzieningen zijn getroffen ten behoeve van Vogeldorp wanneer er gebouwd werd in de 
nabijheid van het dorp. Bijvoorbeeld toen het Brederocollege werd gebouwd of de woontoren 
Albatros aan de andere kant van de Meeuwenlaan. Voor de goede orde: het Brederocollege is in 
een ver verleden gebouwd en de Albatros ligt een behoorlijk stuk verder verwijderd van 
Vogeldorp dan het ketenterrein van Van Gelder. 
 

72. Belangrijker is dat pas sinds aanwijzing als gemeentelijk monument in 2000 en de aanwijzing als 
rijksbeschermd stadsgezicht in 2014 integrale instandhouding van het dorp voorop staat. In de 
decennia daaraan voorafgaand is er telkens vanuit gegaan dat het dorp op enig moment gesloopt 
zou gaan worden vanwege de oorspronkelijk voorziene beperkte levensduur.59 In de ruim 100 jaar 
dat het dorp inmiddels bestaat (gebouwd in 1918) bestaat dus slechts in de laatste 20 jaar het 
besef, en op grond van de juridisch beschermde status de verplichting, om bijzonder voorzichtig 
om te gaan met het dorp.  
 

73. Dat was in ieder geval niet het geval toen het Brederocollege werd gebouwd. Toen de Albatros 
werd gebouwd (2007) is voor zover bekend geen bijzondere voorziening getroffen voor 
Vogeldorp, maar toen is ook niet gebruik gemaakt van het Meeuwenplantsoen in het kader van 
de bouwwerkzaamheden. Voor zover men dat destijds heeft overwogen, heeft men kennelijk 
toen wél acht geslagen op de bijzondere kwetsbaarheid en beschermde status van het 
Meeuwenplantsoen en Vogeldorp en (mede) daarom afgezien van gebruikmaking van het 
Meeuwenplantsoen. Namens de VvE Vogeldorp is in ieder geval per brief d.d. 20 mei 2019 
verzocht om voorzieningen ter zake toekomstige bouwwerkzaamheden in het Hamerkwartier 
(bijlage 15).  
 

74. VvE Vogeldorp steunt overigens ook dit bezwaar, blijkend uit de handtekening die de voorzitter 
van de VvE heeft gezet tijdens de handtekeningenactie en waarvan de resultaten zijn overgelegd 
tijdens de hoorzitting op 4 november jl. (ruim 85 handtekeningen).  

 
58 https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftomgevingsrecht/2018/4/TO_1568-
5012_2018_018_004_004?session_key=7b107f40-e5fc-0137-9eb2-00505686425b 
59 Zie hierboven het citaat in randnummer 44. 
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Advies 
 
75. Het advies aan uw bezwaarcommissie is om – voor zover dat mogelijk is – in uw advies te 

betrekken de visie van (voormalig) gebiedsmakelaar               , in het bijzonder ten aanzien van 
alternatieve locaties voor het ketenterrein. Daarnaast wordt aangeraden om de visie van de 
afdeling Monumenten en Archeologie te vragen als het gaat om de vereiste 
omgevingsvergunning. Dat is relevant in het kader van het bezwaar (en niet slechts relevant in 
het kader van handhaving) omdat de (on)rechtmatigheid getoetst dient te worden in bezwaar en 
in dit geval mede een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur oplevert.  

 
Conclusie 
 
Het bezwaar is ontvankelijk en dient te leiden tot herroeping van het bestreden besluit.  
 
Ter afsluiting 
 
Uw nadere berichten worden met veel belangstelling tegemoet gezien.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
  
bestuur dorpsraad Vogeldorp 
 


