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Betreft: zienswijze ontwerpbesluit vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO in kader van aanvraag 
bouwvergunning 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
Het stadsdeel heeft op 21 januari 2009 een ontwerpbesluit voor vrijstelling ex artikel 19, lid 2 
WRO in kader van de aanvraag om bouwvergunning voor het Binnengasthuis ter inzage 
gelegd. Bedoeling van de aanvraag is om bebouwing ter plaatse van de aanwezige binnenhof 
in het gebouwencomplex, bestaande uit Tweede Chirurgische Kliniek en Zusterhuis van het 
voormalige Binnengasthuis, mogelijk te maken.  
 
Hiertegen zijn zwaarwegende negatieve adviezen ingebracht, o.a. door de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens hem de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten, die de kernwaarden van het gebied verwoordde als ‘een 
bijzonder stelsel van afwisselende open en omsloten buitenruimtes binnen een grotere 
afgesloten schil van bebouwing aan de randen. Deze combinatie van ruimtes, alsmede de 
relatieve afzondering van de ruimtes, is een direct gevolg van de voormalige gasthuis- 
(ziekenhuis-) functie van het Binnengasthuisterrein als erfgenaam van de vroegere kloosters 
in het gebied’. En voorts: ‘deze ten opzichte van de historische binnenstad afwijkende 
stedelijke situatie maakt het gebied bijzonder en daarmee behoudenswaardig’. Zeer scherp 
veroordeelt de minister het dichtbouwen van de hof: ‘hierdoor ontstaat een verder verlies van 
de identiteit van het gebied, gevormd door de gesloten hovenstructuur’. 
 
In het verzoek om vrijstelling wordt op p. 2 vermeld dat 'de aanvraag om een 
bouwvergunning niet voldoet aan artikel 4.2.e van het bestemmingsplan m.b.t. de 
hovenstructuur'. Eerder, n.l. in haar uitspraak dd. 4 februari 2004 in het beroep van de 
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad op de vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Hoek Binnengasthuisstraat/Vendelstraat’, had de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State al geoordeeld dat de hovenstructuur een wezenlijk 
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onderdeel is van het beschermd stadsgezicht dat niet mag worden aangetast en juist dient te 
worden versterkt.  
 
Het onderhavige ontwerpbesluit is onderbouwd met de notitie ‘Binnengasthuisterrein. Een 
nieuwe bibliotheek voor de Universiteit van Amsterdam’ dd. 16 december 2008. De Bond 
Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben hun bezwaren tegen de in deze notitie 
aangevoerde argumenten reeds in afzonderlijke zienswijzen kenbaar gemaakt (zie bijlagen). 
In paragraaf 3.3 wordt de planologisch/stedenbouwkundige afweging verdedigd om de 
binnenhof te bebouwen.  
 
Het DB stelt dat: ‘niet gekozen is voor de kwaliteit van de binnenhof, maar voor de kwaliteit 
van de openbare ruimte van het Binnengasthuisplein’. Zij beargumenteert dat de nieuwe 
bebouwing, door haar lobvormige structuur, de hoogwaardige architectuur en de transparante 
plint de openbare ruimte van het Binnengasthuisplein zal versterken en dat zij een integrale 
benadering voorstaat, namelijk: ‘met dit kwalitatief hoogwaardige ontwerp, dat zich 
architectonisch en stedenbouwkundig goed voegt in deze waardevolle locatie, worden de vele 
kwaliteiten van de binnenstad zodanig versterkt, dat het dagelijks bestuur van oordeel is dat 
dit in deze zeer bijzondere omstandigheden ten koste mag gaan van de bestaande 
monumentale bebouwing én van de bestaande binnenhof’. De minister komt in zijn negatieve 
advies echter tot een diametraal tegengestelde conclusie: ‘de wigvormige inhammen, in de 
gevel op het binnenterrein [...] zullen echter naar verwachting weinig aantrekkelijke ruimtes 
(spelonken) vormen die bovendien tijdens sluitingstijd afgesloten moeten worden met 
hekwerken. Deze wigvormige ruimtes zijn te klein om een bijdrage te leveren aan de 
thematiek van de bijzondere open ruimtes die het gebied kenmerken, noch zullen [...] deze 
ruimtes bijdragen aan een prettige beleving van de openbare ruimte’. Het is dus zeer de vraag 
of de voorgestelde kwaliteit opweegt tegen het verlies van de waardevolle binnenhof. 
 
Dit alles in overweging nemende verzoeken wij u de gevraagde vrijstelling niet te verlenen. 
 
Hoogachtend, 
namens de Bond Heemschut, 
namens het Cuypersgenootschap, 
 
David Mulder 
 
 
 
Correspondentie etc. betreffende deze zaak gaarne naar beide secretariaten! 
 


