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Instemmen met de wegonttrekking fietspad voor realisatie gebiedsontwikkeling
conform Uitvoeringsbesluit Beethoven
De commissie wordt gevraagd aan de gemeenteraad het volgende advies uit te brengen

De Gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht waarin wordt
voorgesteld:
1. In te stemmen met:
a. de bijgevoegde Nota van beantwoording (NvB) naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen tegen het ontwerp besluit onttrekken fietspad aan de
openbaarheid (bijlage 1).
In de NvB wordt ingegaan op de zienswijzen tegen het verleggen van het
huidige fietspad naar de Prinses Irenestraat en op de zienswijzen die met
name betrekking hebben op de veiligheid van de oversteek van de Prinses
Irenestaat/Beethovenstraat.
b. de naar voren gebrachte zienswijzen van de volgende adressanten –omdat ze
buiten de wettelijke termijn zijn ingediend- niet ontvankelijk te verklaren:
1.
persoon A
2.
persoon B
c. de naar voren gebrachte zienswijzen van de volgende adressanten ongegrond
te verklaren, omdat de bezwaren tegen het verleggen van de route niet
opwegen tegen het belang van de gemeente bij de ontwikkeling van gebied
Beethoven.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vereniging van Eigenaren Beatrixflat/Beethovenstraat 139-147
persoon C
persoon D
persoon E
persoon F
persoon G
persoon H
persoon I
persoon J
persoon K
persoon L
persoon M
Fietsersbond Amsterdam
persoon N
Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg/Henriëtte Bosmansstraat
persoon O
persoon P
persoon Q
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22.
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persoon R
persoon S

d. Kennis te nemen dat via de noordelijke fietsroute door de Prinses Irenestraat
twee veilige alternatieven zijn om de Beethovenstraat over te steken te weten het
kruispunt en het tunneltje. En dat op termijn (na bouw van dok) ook een zuidelijke
fietsroute wordt gerealiseerd;
2. In te stemmen het fietspad in de oost-westelijke richting door Beethoven op grond
van artikel 9 van de Wegenwet te onttrekken aan de openbaarheid, ten behoeve voor
de realisatie van het gebied Beethoven, zie bijgevoegd besluit en bijgevoegde
kaart (bijlage 3 en 4) ;
3. Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W d.d. 5 februari 2013 over
de herinrichting van de kruising Prinses Irenestraat/Beethovenstraat conform de
uitgangspunten uit het rapport van Goudappel Coffeng d.d. 16 januari 2013;
4. Kennis te nemen van de stand van zaken in Beethoven en van de uitgangspunten
voor het ontwerp Co creatie Beatrixpark;
5. De geheimhouding, die door het college op de financiële paragraaf is opgelegd, te
bekrachtigen.

Wettelijke grondslag

Artikel 9 van de Wegenwet
Aanvullende informatie commissie

Bij brief van 5 december 2012 zijn de leden van de raadscommissie BWK
geïnformeerd over de stand van zaken - onder meer over het fietspad en de kruisingin Beethoven. De brief was ter kennisneming geagendeerd op raadscommissie BWK
van 9 januari 2013.
Op verzoek van de raadscommissie BWK wordt de brief van 5 december 2012
(bijlage 11) ter bespreking en ter kennisneming geagendeerd voor de
raadscommissie BWK van 27 februari 2013 als dan ook de wegonttrekking van het
fietspad behandel wordt.
Ter kennisneming zijn meegestuurd de brief van de bewoners van de
Beatrixflat/Beethovenstraat 139-147 d.d. 12 december 2012 en de beantwoording
brief d.d. 5 februari 2013 (bijlage 12+13).
Uitkomsten extern advies

n.v.t.
Geheimhouding

Bijlage 2 bevat de persoonsgegevens van de indieners van de zienswijzen. De
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persoonsgegevens mogen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet
(digitaal) kenbaar worden gemaakt.
Bijlage 10 bevat financiële gegevens van de gemeente. Bij openbaring kan de
onderhandelingspositie van de gemeente tegenover wederpartijen schaden dat de
financiële belangen van de gemeente zwaarder moeten wegen dan het algemeen
belang van openbaarmaking. Grondslag hiervoor is artikel 10 lid 2 onder b Wob. De
geheimhouding geldt alleen voor de financiële paragraaf (bijlage 10).
Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.
Datum van behandeling in gemeenteraad

13 maart 2013
Stukken
Meegestuurd

Stukken behorende bij de besluitvorming wegonttrekking fietspad:
Bijlage 1 Nota van Beantwoording van de ingediende zienswijzen
Bijlage 2 Oplegvel met namen adresssanten behorende bij NvB (KABINET)
Bijlage 3 Besluit wegonttrekking Fietspad Beethoven d.d. 13 maart 2013
Bijlage 4 Kaart behorende bij besluit wegonttrekking d.d. 13 maart 2013
Bijlage 5 Ingediende zienswijzen tegen wegonttrekking Fietspad
Bijlage 6 Voorlopig ontwerp Co creatie Beatrixpark
Bijlage 7 Studie Fietsroutes door Beethoven-Beatrixpark van DRO/DIVV d.d. 20 april
2012
Bijlage 8 Analyse fietsersoversteek Prinses Irenestraat/Beethovenstraat van
Goudappel Coffeng d.d. 16 januari 2013
Bijlage 9 Concept voorstel herinrichting van de kruising Prinses
Irenestraat/Beethovenstraat d.d. 22 jan. 2013
Bijlage 10 Financiële paragraaf (_GEHEIM)
Ter kennisneming:
Bijlage 11 Brief d.d. 5 december 2012 met stand van zaken Beethoven
Bijlage 12 Brief van de bewoners van Beatrixflat d.d. 12 december 2012
Bijlage 13 Beantwoording brief d.d. 5 februari 2013

Ter inzage gelegd

n.v.t.
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Klaas de Boer, directeur Dienst Zuidas
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