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Zienswijze Strand Zuid lZuidpool

Geachte heer Warendorf,

ln het kader van de behandeling van de aanvraag om een projectbesluit en tijdelijke
bouwvergunningen voor Strand Zuid en Zuidpool heeft u een zienswuze ingediend.

Het projectbesluit was aangevraagd om een afwijking van het bestemmingsplan mogelfk
te maken voor de duur van zes jaar. Het tijdelijke karakter hing onder meer samen met het
feit dat op de locatie van Strand Zuid lZuidpool op termijn een hotelwas voorzien.

lnmiddels zijn de plannen van RAI en gemeente voor de locatie van het hotel gewijzigd.

Dat heeft geleid tot een nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning voor Strand Zuid /
Zuidpool, waarbij voor onbepaalde tijd wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De

bebouwing in zijn huidige vorm behoudt een tijdelijk karakter.

ln het kader van de tervisielegging van het nieuwe ontwerpbesluit (zie bijlage) zal uw
zienswijze, voor zover hieraan niet is tegemoetgekomen, door ons worden beschouwd als
zijnde hiertegen gericht. Omdat sprake is van een nieuwe procedure op een andere
grondslag kunt u de zienswijze desgewenst ook aanvullen.
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De tervisielegging van het nieuwe ontwerpbesluit (met ingang van 5 januari 2012) wordt
door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt
(publicatie op de website van DMB en in het Amsterdams Stadsblad, alsmede in de
Staatscourant).

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

hoofd afd. Vergunningen Bouw en Gebruik


