
Geachte mevrouw Brouwer,

Op 29 maart 2011 is door u een advies gevraagd in het kader van artikel 3.1.1. Bro
voor het voorontwerp bestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost, te 
Amsterdam Nieuw-West. Aangezien het hier gaat om een initiatief in de 
Hoofdgroenstructuur is een advies van de Technische Adviescommissie 
Hoofdgroenstructuur (TAC) vereist, conform het toetsingskader Hoofdgroenstructuur 
zoals opgenomen in het instrumentarium van de ‘Structuurvisie Amsterdam 2040 -
Economisch sterk en duurzaam’. In een eerder stadium adviseerde de TAC op 
verzoek van voormalig stadsdeel Osdorp inzake de casus ‘Garage/berging 
Ringvaartdijk 54’.

Beleidskader Structuurvisie
Het plangebied van het bestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost kent
volgens de Structuurvisie Amsterdam 2040 vier verschillende groentypen, namelijk 
corridor, volkstuinpark/schoolwerktuin, sportpark en ruigtegebied/struinnatuur. Bij de 
toetsing op inpasbaarheid worden de voor het betreffende groentype geldende 
richtlijnen gehanteerd. 
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De volgende richtlijnen gelden voor het groentype ‘corridor’:

De volgende richtlijnen gelden voor het groentype ‘volkstuinpark/schoolwerktuin’:
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De volgende richtlijnen gelden voor het groentype ‘sportpark’:
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De volgende richtlijnen gelden voor het groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’:

Het plan
Het plangebied ligt aan de zuidwestzijde van Amsterdam, op enige afstand van de A4 
en de A9. De begrenzing van Dorp Sloten wordt gevormd door de Ringvaart en de 
Slotervaart aan de (zuid)westkant, een stukje van de Baden Powellweg en de Vrije 
Geer aan de noord- en noordoostkant, het Ditlaar aan de oostkant en de oostzijde 
van de volkstuinen aan de zuidoostkant. De Ringvaartdijk Oost loopt vanaf de Molen 
van Sloten tot aan de Oude Haagse weg. 

Dit nieuwe bestemmingsplan beoogt twee zaken te regelen. Als eerste biedt het plan
een actuele planologische regeling voor het Dorp Sloten op basis van de in 2009 
opgestelde ‘Dorpsvisie’. Als tweede wordt daardoor een noodzakelijke dijkversterking 
van de Ringvaartdijk Oost mogelijk gemaakt, en in combinatie daarmee zowel de 
aanleg van een deel van de Groene As als de aansluiting van de woonarken langs de 
Ringvaartdijk Oost op de nutsvoorzieningen gerealiseerd. 

Voor het grootste deel van het dorp Sloten geldt sinds 3 oktober 1995 het 
bestemmingsplan Dorp Sloten. Dat was in hoofdlijnen een consoliderend plan waarin 
de bestaande functies met een gedetailleerde regeling voor bebouwing en gebruik 
zijn vastgelegd. Aan een aantal onderdelen hebben Gedeputeerde Staten van Noord 
Holland in 1996 echter hun goedkeuring onthouden. Op de volgende onderdelen is 
het bestemmingsplan daardoor nooit in werking getreden: de strook verkeersareaal 
langs de Ringvaart, de bebouwingsregeling in de tuinen van de woonboten in de 
Ringvaart, het sportpark met de hockeyvelden van vereniging Xenios, twee strookjes 
tuinbestemming langs de woonboten aan de Slotervaart, twee ligplaatsen van 
woonboten aan de Slotervaart en de bedrijvenbestemming op de panden met het 
adres Sloterweg 1247 B t/m H. 
In dit bestemmingsplan is nieuwbouw voor de Bovenlandschool opgenomen in de 
Hoofdgroenstructuur. De omgevingsvergunning daarvoor is inmiddels naar uw 
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zeggen onherroepelijk. In dit bestemmingsplan is deze vergunde situatie om die 
reden vastgelegd. Deze heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ meegekregen.

Qua varianten voor de dijkverbetering is in dit bestemmingsplan de voorkeur 
uitgesproken voor de ‘groene dijk’. In deze variant worden het fietspad en de weg met 
openbaar langsparkeren tegen de tuinen van de woonarken aangelegd. De kruin van 
de dijk wordt groen en de Groene As komt aan de binnenzijde van de dijk te liggen. 
Ter hoogte van de hockeyvelden worden 100 parkeerplaatsen gerealiseerd ten 
behoeve van de gebruikers van deze velden. Het fietspad loopt hier niet over de weg 
die voor het parkeren wordt gebruikt. Fietspad en parkeren zijn hier uit elkaar 
getrokken. De keuze voor deze variant is echter nog niet definitief en mag voorzien 
worden van commentaar. 

De agrarische functie is beperkt tot agrarisch natuurbeheer (beweiding en maaien). 
Grondgebonden veehouderij in combinatie met agrarisch natuurbeheer is derhalve 
mogelijk (koeien en schapen). Werkzaamheden die de natuurlijke, landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden van het waterrijke veenweidegebied kunnen aantasten,
zijn alleen met een aanlegvergunning toelaatbaar. Wel is het mogelijk om bruggetjes 
en hekjes te bouwen ten behoeve van de laarzenpaden (met een hoogte van 
maximaal 1.50 meter). 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor plantsoenen, parken en 
groenvoorzieningen; extensief dagrecreatief gebruik met bijbehorende kleinschalige 
voorzieningen; openbare ruimte en waterlopen en waterpartijen. Hiertoe worden ook 
gerekend: voet- en fietspaden, straatmeubilair, speelvoorzieningen en 
nutsvoorzieningen. Deze bestemming is ook gebruikt voor de ecologische 
verbindingsstroken langs de Slotervaart en de Ringvaart. Deze hebben ter plaatse 
een specifieke aanduiding ‘ecologische waarde’ meegekregen. Hierbinnen is 
natuurontwikkeling toegestaan in de vorm van een ecologische verbindingszone met 
de daarbij behorende voorzieningen. 

De bestemming Recreatie is gebruikt voor de volkstuinen ten zuiden van de 
Sloterweg. De bestaande situatie is hier bestemd en de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden zijn overgenomen uit het geldende bestemmingsplan. 

De bestemming Sport is gebruikt voor de hockeyvelden en verenigingsgebouwen van 
sportpark Sloten West. De bestaande situatie is hier bestemd en de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden zijn overgenomen uit het geldende bestemmingsplan. 
Conform de ‘Dorpsvisie’ is geen uitbreiding van het terrein mogelijk gemaakt. Ter 
plaatse is de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding antennemast’ opgenomen. Het 
gaat hierbij om een antennemast voor mobiele telecommunicatie met een 
bouwhoogte van maximaal 40 meter, waar de TAC destijds positief over heeft 
geadviseerd. 
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De bestemming Tuin is ondermeer gebruikt voor de strook groen langs de woonboten 
aan de Ringvaartdijk. In tuinen bij een ligplaats voor een woonschip wordt een 
bijgebouw toegestaan met een oppervlakte van 30 m2 en een bouwhoogte van 3 
meter. 

Advies
Op grond van de door u verstrekte informatie (voorontwerp-bestemmingsplan Dorp 
Sloten en Ringvaartdijk Oost zijnde toelichting, voorschriften, twee plankaarten [versie 
maart 2011]) merkt de TAC op dat de plannen voor de dijkverbetering opnieuw ter 
advisering aan de TAC voorgelegd moeten worden indien uiteindelijk besloten mocht 
worden tot een ander model dan ‘de groene dijk’. 

Verder wijst de TAC erop dat de beleving van de groene ruimte in de omgeving van 
de Ringvaartdijk ten zeerste gediend is met openheid. In het eerder door de TAC 
uitgebrachte advies inzake de plannen voor het perceel Ringvaartdijk 54 is daar ook 
al op gewezen. Ook in het huidige plan wordt onvoldoende rekening gehouden met 
de ruimtelijke beperkingen die voortvloeien uit de ligging van het plangebied binnen 
de Hoofdgroenstructuur. Zo laat de Structuurvisie niet toe dat privé-tuinen in het 
groentype ‘corridor’ worden verhard, laat staan bebouwd. Het toestaan van 
bijgebouwen bij woonschepen is dan ook strijdig met de doelstellingen van de 
Hoofdgroenstructuur voor het groentype ‘corridor’. De beleidsintentie voor dit 
groentype is gericht op het zoveel mogelijk open houden van het landschap. Om die 
reden zijn daar slechts kleine, groenondersteunende voorzieningen toegestaan. Door 
het toelaten van aanvullende bebouwing zullen de Ringvaartdijk en zijn omgeving 
verrommelen en zal de belevingswaarde van de groene ruimte in dit gedeelte van de 
Hoofdgroenstructuur worden aangetast. De TAC acht dit gedeelte van het 
bestemmingsplan dan ook niet inpasbaar in de Hoofdgroenstructuur.

Evenmin inpasbaar in de Hoofdgroenstructuur is de voorgenomen bouw van de 
Bovenlandschool. Ingevolge een besluit van de gemeenteraad is het gebied waar de 
school is gepland toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur. Daarom is de TAC 
genoodzaakt om vast te stellen dat de voorgenomen nieuwbouw van deze school op 
de aangegeven locatie niet inpasbaar is. 

Met zorg heeft de TAC kennis genomen van de plannen voor de realisering van een 
multifunctioneel gebouw in maximaal drie lagen aan het ‘havenplein’. De TAC 
verwacht van een dergelijk bouwplan geen versterking van het dorpse, niet-stedelijke 
karakter van het Dorp Sloten. Verder blijkt naar de mening van de TAC uit het 
bestemmingsplan onvoldoende dat met dit bouwvoornemen een kwaliteitsimpuls voor 
de belevings- en gebruikswaarde van het ter plaatse aanwezige groen en water wordt 
beoogd.
Voor het overige acht de TAC de voorstellen van het voorliggende plan inpasbaar in 
de Hoofdgroenstructuur.
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Hoogachtend,

Prof. dr. G.J. Borger
Voorzitter van Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur
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