Motie van de raadsleden Kramer (GroenLinks) en Lahaise (PvdA) over hoger
beroep tegen uitspraak Rechtbank tot vernietiging monumentenvergunning
Binnengasthuisterrein
Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:
De raad van stadsdeel Amsterdam Centrum,
overwegende dat:
- de raad op 25 mei 2010 heeft uitgesproken “het BG-terrein als beschermd
stadsgezicht, met een hovenstructuur en monumenten van erkende cultuur- en
architectuurhistorische waarde te respecteren, zonder dat daarbij nieuwbouw wordt
uitgesloten”
- het huidige nieuwbouwplan voorziet in sloop van twee rijksmonumenten behorend
tot het BG-complex
- de monumentenvergunning door de Rechtbank Amsterdam is vernietigd op basis van
een meervoudig materieel motiveringsgebrek
- beoordeeld moet worden of, gezien de overwegingen van de Rechtbank, het
wenselijk is hoger beroep aan te tekenen en te trachten ‘het motiveringsgebrek te
herstellen’ of ‘om daarvan af te zien’ (overweging 13)
- de overwegingen van de Rechtbank aansluiten bij de twijfels en bezwaren in de raad
tegen grootschalige sloop op het BG-terrein en t.a.v. de aannames die daaraan ten
grondslag liggen
- de raad derhalve geen goede gronden ziet om als stadsdeel in hoger beroep te gaan;
voorts overwegende dat:
- de UvA en het dagelijks bestuur (hangende behandeling in de raad) ieder voor zich
pro forma hoger beroep hebben aangetekend en de termijn voor het aanvoeren van
de beroepsgronden eindigt op 8 juni 2011 (bij mogelijke verlenging twee weken
later)
- de UvA gerechtigd en voornemens is het door haar ingestelde beroep door te zetten
en daarnaast in het najaar met actuele informatie te komen die als grondslag kan
dienen voor een nieuw besluit van het dagelijks bestuur;
tenslotte overwegende dat:
- de grote betekenis van de UvA voor de (binnen)stad volledig wordt onderkend,
evenals de wens om de huisvesting van het alfacluster zoveel mogelijk te
concentreren op en nabij het BG-terrein
- elke nieuwe onderbouwing kan rekenen op serieuze bestudering
- de voorkeur uitgaat naar een proces waarin alle energie gericht wordt op
ontwikkeling van een alternatief plan B, met een programma van eisen dat de
monumentale waarden respecteert en perspectief biedt op voldoende
maatschappelijk en politiek draagvlak;
Besluit:
1. Geen steun te verlenen aan instelling van hoger beroep tegen de uitspraak van de
Rechtbank en het dagelijks bestuur te verzoeken het pro forma beroep in te trekken.
2. Een eventueel nieuw onderbouwd plan van de UvA te zijner tijd op zijn merites te zullen
beoordelen, rekening houdend met de monumentale waarden van het BG-complex en
andere in het geding zijnde belangen.
3. De UvA op te roepen ter leniging van hun huisvestingsnoden (ook) een nieuw plan te
ontwikkelen voor een bibliotheek annex studiecentrum op of nabij het BG-terrein dat uitgaat
van respect voor, c.q. behoud van de historische bebouwing.

