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Betreft: zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan 'Buitenkaag Zweilandstraat' 

Amsterdam 

Geachte Raad, 

Tot mij heeft zich gewend de heer CP. van Eenennaam, wonende te (2158 MK) Buitenkaag, 
Leidsemeerstraat 4, met het verzoek hem bij te staan bij het opstellen en indienen van een ziens
wijze tegen het ontwerpbestemmingsplan "Buitenkaag Zweilandstraat" dat - blijkens de Staats
courant van 10 april 2013, nummer 9182 - in de periode van 11 april tot en met 22 mei ter inza
ge ligt 

Cliënt heeft kennis genomen van dat ontwerpbestemmingsplan. En cliënt kan zich hiermee niet 
verenigen. Dit zal worden toegelicht. 

Cliënt is eigenaar van het perceel dat grenst aan het perceel waarop het ontwerpbestemmingsplan 
betrekking heeft. En met het ontwerpbestemmingsplan is beoogd de agrarische bestemming te 
wijzigen in - onder meer een woonbestemming. Met ruime bebouwingsmogelijkheden. Dit zal 
voor cliënt een aanzienlijke verslechtering van het uitzicht betekenen. Thans is immers sprake 
van een weide en een hondenuitlaatroute op de agrarische bestemming, hetgeen voor cliënt een 
uitzicht op groenvoorzieningen betekent, terwijl in het volgende bestemmingsplan een woon
voorziening van maximaal dertien meter hoog gebouwd mag worden, hetgeen een uitzicht op 
verstedelijking zal betekenen. Dit houdt dus een aanzienlijke verslechtering van diens uitzicht in. 

Dit belang is niet in aanmerking genomen bij het voornemen tot wijzigen van het bestemmings
plan. En los van de (bouw)mogelijkheden die het oude bestemmingsplan biedt, zal voor de pla
nologische aanvaardbaarheid van het nieuwe bestemmingsplan rekening gehouden moeten wor
den met de bestaande situatie en de belangen van cliënt (vgl. ABRvS 23 mei 2012, nummer 
201108372/1/T1/R4, r.o. 2.6.2). En cliënt is van opfdfel dat gelet op de bestaande situatie, en 
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rekening houdend met zijn belangen, het ontwerpbestemmingsplan planologisch niet aanvaard
baar is. 

Gelet op het voorgaande wordt uw Raad dan ook Verzocht om het bestemmingsplan niet vast te 
stellen. 

Met vriendelijke groet, 

DAS 

r;. ^ ^ J / H o b o 


