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Gemeente Amsterdam ontwerpwijzigingsplan Food Center
Amsterdam - 2e wijziging

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 16 juni 2020 het ontwerpwijzigingsplan Food
e

Center Amsterdam – 2 wijziging vrijgegeven voor terinzagelegging.
Wijzigingsplan
Het plangebied van dit ontwerpwijzigingsplan is gelegen aan de zuidwest zijde van de Centrale Markthal
op het afgesloten Food Center- terrein, dat gelegen is tussen de Jan van Galenstraat (zuidzijde) en de
Zeebergweg (noodzijde) en het Westelijk- en Oostelijk marktkanaal.
Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in een wijziging van de conserverende bestemming Bedrijventerrein
naar de op ontwikkeling gerichte bestemming “Woongebied - Uit te werken”.
Het meest zuidelijk deel van de bestemming Bedrijventerrein kan namelijk worden toegevoegd aan het
toekomstige woongebied. Het betreft een strook van ca 3.000 m2. Deze extra openbare ruimte zal onbebouwd blijven en zal daardoor ook bijdragen aan een betere zichtbaarheid van de Centrale Markthal.
Het betreft een wijziging van technische aard, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wijzigingsbevoegde

heid uit het onherroepelijke bestemmingsplan Food Center Amsterdam (2 herstelbesluit). Nadat het
wijzigingsplan is vastgesteld vormt dit plangebied onderdeel van het nog uit te werken nieuwe woongebied.
Terinzagelegging
e

Het ontwerpwijzigingsplan Food Center Amsterdam - 2 wijziging ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van donderdag 25 juni 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage
bij het Stadsloket stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Zie voor de openingstijden: https://www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-west.
Het ontwerpwijzigingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar
via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.0363.E2003BPGST-OW01.
Informatie
Door de beschermende richtlijnen vanwege de coronacrisis wordt er geen informatiebijeenkomst georganiseerd. Wel kan er per e-mail of telefonisch informatie worden gevraagd bij Ronald de Graaf,
Ruimte en Duurzaamheid (r.de.graaf@amsterdam.nl; tel. 14020).
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze
e

over het ontwerpwijzigingsplan Food Center Amsterdam- 2 wijziging naar voren brengen bij het college
van burgemeester en wethouders van Amsterdam.
Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kunnen worden ingebracht bij burgemeester
en wethouders van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758,
1000 CT Amsterdam, t.a.v. Ronald de Graaf.
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Voor het indienen van mondelinge zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kan contact worden
opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, Ronald de Graaf (tel 14020).

Amsterdam, 24 juni 2020
Burgemeester en wethouders

Femke Halsema
Burgemeester

Peter Teesing
Secretaris
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