
datum besluit 
3 september 2008 

D.I.V. nummer 

naam document 

MON/0768/08 Dossier B521 

Besluit dagelijks bestuur 

betreft 
MONUMENTENVERGUNNING 
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel, 

gezien de aanvraag, ingekomen op 20 juni 2008, van het stadsdeel Zuideramstel, namens deze 
ingediend door mevrouw A. Schuurs, waarbij monumentenvergunning is gevraagd tot het oprichten 
van een gebouw in het Beatrixpark, bestemd tot gebouw ten behoeve van parkvoorzieningen; 

overwegende dat, 

- onderhavig park is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument, zoals genoemd in artikel 3, 
eerste lid, van de "Verordening tot behoud van monumenten in het gebied van het stadsdeel 
Zuideramstel 2005"; 
- het krachtens het bepaalde in artikel 5 van bovengenoemde verordening, verboden is een 
beschermd gemeentelijk monument zonder vergunning af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in 
enig opzicht te wijzigen; 
- de aanvraag, ingevolge artikel 10A van bovengenoemde verordening, gedurende twee weken ter 
inzage heeft gelegen en geen zienswijzen zijn ingekomen; 
- wij omtrent bovengenoemde wijziging het advies hebben ingewonnen van het Bureau Monumenten 
& Archeologie en van de Commissie van Welstand en Monumenten van de gemeente Amsterdam; 
- bovengenoemde commissie, mede namens het Bureau Monumenten & Archeologie, op 27 augustus 
2008 heeft verklaard dat tegen het oprichten van bedoeld gebouw, uit het oogpunt van monumenten
zorg geen bezwaar bestaat; 

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Monumentenwet, Monumentenver
ordening stadsdeel Zuideramstel 2005 en het mandaatbesluit van het dagelijks bestuur; 

besluit, 

vergunning te verlenen voor het wijzigen van bovengenoemd monument, overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende en zodanig gewaarmerkte tekening, 

Namens het dagelijks bestuur, 

D.H.B. Immink 
Manager Dienstverlenen 

Een belanghebbende die zich niet met dit besluit kan verenigen kan hiertegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 74019,1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden 
ondertekend, bevat ten minste de naam en het adres van bezwaarde, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. In geval van onverwijlde spoed kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, afdeling 
voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

De vergunning kan door het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel bij een met redenen omkleed besluit worden 
ingetrokken in de gevallen genoemd in artikel 8 van de Monumentenverordening stadsdeel Zuideramstel 2005. 
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NADERE AANWIJZING 

Voor de in deze vergunning begrepen bouwwerkzaamheden is tevens een reguliere bouwvergunning 
vereist. Uitvoering van de werkzaamheden mag daarom niet geschieden voordat daarvoor ook een 
bouwvergunning is verleend. De aanvraag voor bouwvergunning is bij ons in behandeling onder 
projectnummer BVG/0835/08. 

Deze vergunning blijft buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop zij is verleend of van 
rechtswege is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht, blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 
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