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L.S.
Bij deze wil ik namens de Fietsersbond graag een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning Beethovenstraat. Het gaat hier om het oprichten van een kantoor, voor zover
ons bekend, bestemd voor Stibbe advocaten. De Fietsersbond kan in de huidige vorm niet
instemmen met dit besluit.
Ons probleem met dit kantoor ligt erin dat het gebouwd wordt op de plek waar nu nog een druk
bereden fietspad ligt. Dit fietspad, onderdeel van de kruisingsvrije Groene Zoomroute tussen Amstel
en Amstelveenseweg, is onderdeel van het stedelijke en regionale Hoofdnet Fiets. Het wordt
dagelijks door duizenden fietsers gebruikt. Forensen op weg naar Station Zuid, werknemers en
studenten op weg naar de Vrije Universiteit, advocaten en bankiers op weg naar de Zuidas, en
kinderen van alle leeftijden, al dan niet met hun ouders, op weg naar één van de vele scholen in de
omgeving. Dit fietspad kan niet zomaar verdwijnen.
Het is ons bekend dat er een ontwerp wegonttrekkingsbesluit voorligt voor dit fietspad. Daartegen
hebben wij echter ook een zienswijze ingediend. Voor onze redenen om tegen het onttrekken van
dat fietspad te zijn, leze u de bijlage bij deze brief. Zolang die discussie niet is afgerond, lijkt het ons
onjuist om de grond waar dat fietspad op ligt, te bestemmen voor een kantoorgebouw.
Ook formeel kunnen wij ons niet voorstellen dat het zo werkt: Er ligt daar een fietspad, onderdeel
van het Hoofdnet. Volgens het uitvoeringsbesluit Beethoven mag er gefietst blijven worden in het
gebied (niet alleen op de Irenestraat). Hoe er dan een kantoor neergezet zou kunnen worden op een
stuk grond dat nog geen andere bestemming heeft dan de huidige verkeersfunctie, ontgaat ons.
Zeker nu de ongelijkvloerse kruising met de Beethovenstraat voorlopig intact blijft, lijkt het ons een
logische oplossing om het kantoor waarvoor nu de omgevingsvergunning voorligt, zó vorm te geven
dat de fietsroute min of meer op zijn huidige plek kan blijven functioneren. Wij denken graag mee
over hoe dat mogelijk zou zijn.
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