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Hoogedelgestreng college, 
 
 
In de brief van 19 augustus 2019 dienden wij, Stichting De Groene Plantage (SDGP), Bewonersvereniging 
Studentenflat Weesperstraat, de heer P.J. van Donselaar, mevrouw L.H. van den Hoek, mevrouw R.M. 
Theuws en de heer W. Feijen hoger beroep in tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 9 juli 
2019 (zaaknummer AMS 19/139) tot het in standhouden van de omgevingsvergunningen van 27 december 
2017 voor het oprichten van – kort gezegd – het Namenmonument alsook het kappen van bomen daarvoor 
in de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin (verder te noemen het Weesperplantsoen). Het 
beroep werd in deze uitspraak ongegrond verklaard. Genoemde partijen hebben mij gemachtigd namens 
hen in hoger beroep op te treden, met uitzondering van de heer W. Fijen, die zijn machtiging heeft 
ingetrokken. De door u gevraagde informatie over de ondertekende machtigingen en de statuten van de 
rechtspersonen worden u separaat toegezonden. U gunde ons een termijn tot 1 oktober 2019 voor het 
indienen van de gronden van het hoger beroep. Deze beroepsgronden treft u hierbij aan.  
 
1. Achtergrond van dit hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam 

 
Appelanten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam dat zowel de 
bouwvergunning als de kapvergunning in stand blijven (par. 9.3 van de uitspraak) omdat zij van mening 
zijn dat het verlenen van de vergunningen het gevolg is van onbehoorlijk bestuur van de gemeente 
Amsterdam. Besluiten van het college en de gemeenteraad zijn niet uitgevoerd waardoor het heeft 
ontbroken aan een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van een namenmonument, aan een 
onderzoek naar een draagvlak voor dit monument en aan het organiseren van een inspraakprocedure. De 
gemeente had voor de vergunningen geen gebruik mogen maken van de binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid van het bestemmingsplan. Bovendien heeft het ontbroken aan een “inclusief” proces 
van open inschrijving en beoordeling van alternatieve ontwerpen zoals dat bij monumenten van nationaal 
belang usance is. Er zijn concrete alternatieven aangedragen die echter door de gemeente en het Nederlands 
Auschwitz Comité (NAC) niet in beschouwing zijn genomen. Kennelijk is dit bij de gemeente gewoonte 
geworden (productie sdgp 01) 
 
Appelanten beperken zich in dit hoger beroep tot de meest opmerkelijke uitspraken van de rechtbank. Alle 
beroepsgronden in de ingediende beroepsschriften bij de rechtbank tegen de beslissing op bezwaar van de 
gemeente Amsterdam en van de bezwaarschriften tegen de verlening van de vergunningen moeten in dit 
hoger beroep als herhaald worden beschouwd. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar het 
beroepsschrift van 5 februari 2019 (ref. AMS 19 /130 WABOA). Om de beroepsgronden hieronder in meer 
detail aan te geven kunnen herhalingen niet helemaal worden voorkomen. 
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2.  Beroepsgronden 
 
Hoewel dit hoger beroep betrekking heeft op alle uitspraken van de rechtbank, wordt in het navolgende 
een aantal beroepsgronden op een beperkt aantal uitspraken van de rechtbank uitgewerkt.  

• De rechtbank acht: “… in deze zaak ligt uitsluitend de besluitvorming voor over de aanvraag van 
het NAC voor een vergunning op grond van de Wabo voor het bouwen van een namenmonument 
“(uitspraak 5.3). 

• De rechtbank stelt: “… inspraak maakt geen onderdeel uit van de in de Wabo geregelde procedure 
bij gebruikmaking van een binnenplanse vrijstelling en daarom was het college dan ook niet 
verplicht tot het bieden van meer of extra inspraak en was daar ook niet toe gehouden op grond 
van een of meer beginselen van behoorlijk bestuur” (uitspraak 5.5.). 

• De rechtbank oordeelt: “… het college heeft dan ook terecht beoordeeld of een bouwvergunning 
kon worden verleend voor dit ontwerp op deze locatie aangezien eisers geen concrete 
alternatieven hebben aangedragen waarvan de verwezenlijking een gelijkwaardig resultaat met 
aanmerkelijk minder bezwaren zou bereiken” (uitspraak 5.4.). 

• De rechtbank: “… ziet geen aanleiding om zelf een voorlopige voorziening te treffen” (uitspraak 
11). 

 
3. Besluitvormingsproces 
 
De rechtbank oordeelt dat in deze zaak uitsluitend de besluitvorming voorligt over de aanvraag van het 
NAC voor een vergunning op grond van de Wabo voor het bouwen van een namenmonument (uitspraak 
5.3). 
 
De rechtbank motiveert dit met de stelling dat “het locatiekeuzebesluit van de gemeenteraad (van 22 juni 
2016) een besluit is ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling, namelijk het sluiten van 
een overeenkomst over het ter beschikking stellen van grond van de gemeente aan het NAC”. De rechtbank 
concludeert dat zo’n voorbereidingsbesluit niet vatbaar is voor bezwaar of beroep.  Hoewel dit in zijn 
algemeenheid juist is, ligt het in deze casus anders. Het betreft hier een particulier initiatief voor de 
openbare ruimte waarbij de medewerking van de gemeente noodzakelijk is, de gemeente wordt na 
realisatie van het monument eigenaar en draagt alle beheers-, onderhouds- en beveiligingskosten. 
Bovendien zijn er voor dit locatiebesluit stedenbouwkundige randvoorwaarden gesteld waaraan het 
monument moet voldoen.  Dat is op zich al reden om het locatiebesluit bij de beoordeling van de aanvraag 
voor de omgevingsvergunningen te betrekken. Bovendien houdt de rechtbank er geen rekening mee dat 
een belangrijk deel van de argumenten van appellanten tegen het namenmonument niet gaat over de 
aanwijzing van een locatie maar over een gebrek aan behoorlijk overheidsbestuur in het hele 
voorbereidingsproces dat heeft geleid tot de vergunningen, inclusief het locatiebesluit. Ook in dit opzicht 
kan het locatiebesluit niet los worden gezien van de omgevingsvergunningen.  
 
Behoorlijk overheidsbestuur betekent dat van de overheid zorgvuldigheid wordt geëist bij de voorbereiding 
van besluiten (zorgvuldigheidsbeginsel), dat het in haar gewekte vertrouwen gehonoreerd moet worden 
(het vertrouwensbeginsel), dat het verbod op vooringenomenheid wordt gerespecteerd en dat het 
bestuursorgaan een besluit waarbij de burger belang heeft niet mag frustreren (beginsel van fair play).  In 
de bezwaar- en beroepsschriften is uitgebreid aangetoond dat in het voorbereidingsproces vanaf het 
collegebesluit medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de vestiging van een namenwand (13 
november 2012) tot zelfs na de verlening van de omgevingsvergunningen op 27 december 2017 deze 
beginselen zodanig zijn geschonden, dat de legitimiteit van de besluitvorming over de aanvraag van de 
vergunningen ter discussie staat. Besluiten en toezeggingen over een in te stellen breed en zorgvuldig 
maatschappelijk onderzoek naar de wenselijkheid van een namenmonument, over een onderzoek naar het 
draagvlak in de buurt en over het organiseren van een zorgvuldige inspraakprocedure zijn niet nagekomen. 
Appelanten voelen zich gesterkt door de opvatting van burgemeester Halsema in een interview in de NRC 
van 19 mei 2019 waarin zij o.a. zegt “… misschien zijn de procedures suboptimaal verlopen, misschien zijn er 
ooit betere plekken te verzinnen …” (productie sdgp 02). Hoewel de beroepsgronden uitgebreid in de 
bezwaar- en beroepschriften zijn behandeld achten appelanten het zinvol in het navolgende kort op een 
paar punten in te gaan. 
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3.1    Zorgvuldigheidsbeginsel 
 

3.1.1 Maatschappelijke discussie 
Het college besluit op 13 november 2012 medewerking te verlenen aan een onderzoek naar 
vestiging van een namenwand. Onderdeel van dit onderzoek zal zijn een brede en zorgvuldige 
maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van het NAC-initiatief. Het college stelt 
vervolgens op 18 maart 2014 vast dat een besloten “informele informatieavond”, die op 19 juni 
2013 is gehouden voor slechts een beperkt aantal genodigden, de “brede en zorgvuldige 
maatschappelijke discussie” is (productie 34). Uit het verslag van deze informele en besloten 
bijeenkomst (productie 35) met uitsluitend genodigden (dus niet openbaar!) is duidelijk dat deze 
besloten bijeenkomst niet de brede zorgvuldige maatschappelijke discussie kán zijn. Eenzijdig 
vaststellen door het college dat dit de maatschappelijke discussie is maakt het nog geen 
maatschappelijke discussie. Het is onzorgvuldig van de gemeente Amsterdam dat deze brede en 
zorgvuldige maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van een namenmonument nooit 
heeft plaats gevonden.  

 
3.1.2 Draagvlak 

Burgemeester Van der Laan spreekt in zijn brief van 24 september 2015 (productie 5), waarvan 
een persbericht wordt gepubliceerd (productie 36), dat een waardige en historisch logische plek 
voor het namenmonument moet worden gevonden dat op voldoende en liefst groot draagvlak kan 
rekenen. Zo besluit ook de raad op voordracht van het college op 4 november 2015 (productie 13). 
In een overleg op 25 november 2015 tussen NAC, Royal Haskoning/DHV (RHK) en de gemeente 
(productie 7) wordt o.a. besproken dat een aantal voorkeurslocaties nader moet worden 
onderzocht op haalbaarheid en op draagvlak in de buurt.  In een memo aan de stadsdeelvoorzitter 
B. Oranje van december 2015 wordt onder meer gesteld dat de burgemeester na het 
haalbaarheidsonderzoek een terugkoppeling wenst alvorens er een draagvlakonderzoek over deze 
locatie zal plaatsvinden (productie 9). Een volgend memo aan de stadsdeelvoorzitter van 14 maart 
2016 memoreert dat er op enig moment nog een draagvlakonderzoek moet komen (productie 30). 
De burgemeester stelt in zijn nota “Locatiekeuze Holocaust Namenmonument “aan de raad van 10 
mei 2016 (productie 10) o.a. dat met de Protestantse Diaconie is overlegd. Van enig overleg met 
andere belanghebbenden uit de buurt is geen sprake. Zelfs niet met de Bewonersvereniging 
Studentenflat Weesperstraat terwijl juist deze bewoners eerste belanghebbenden zijn en juist aan 
hen het zicht op het groen en op de Hoftuin wordt ontnomen en daarvoor in de plaats het zicht op 
de spiegelende Hebreeuwse letters van het monument krijgen. Het draagvlakonderzoek heeft nooit 
plaats gevonden.  

 
3.1.3 Inspraakprocedure 

Gedurende het voorbereidingsproces is herhaaldelijk gesteld dat een zorgvuldige 
inspraakprocedure moet worden georganiseerd. Bijvoorbeeld in de hierboven aangehaalde brief 
van de burgemeester aan de raad van 24 september 2015 en het persbericht daarover, in college-
voordracht voor de raadsvergadering van 4 november 2015 (productie sdgp 03) en in het 
persbericht van 13 mei 2016 over het te nemen locatiebesluit (productie 11).  “ 
 
De Algemene Inspraakverordening van de gemeente Amsterdam (productie sdgp 04) spreekt van 
inspraak bij een “beleidsvoornemen”. En het definieert ook wat onder inspraak moet worden 
verstaan: “… gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen”. Bestuurders en ambtenaren 
weten dus wat het woord “inspraak” betekent en de burger mag verwachten dat - als er wordt 
gesproken van inspraak - deze wordt georganiseerd, aangekondigd, geëvalueerd en gerapporteerd.  
 
Duidelijker dan in het persbericht van 13 mei 2016 kan het niet. Als de gemeenteraad op 22 juni 
2016 instemt met de locatie, laat de initiatiefnemer een nieuw ontwerp (note: er was nog geen 
ontwerp) maken, waarvoor bij de Bestuurscommissie Centrum een omgevingsvergunning moet 
worden aangevraagd waarna er ook weer (note: er was nog geen inspraak georganiseerd) een 
inspraakprocedure wordt ingericht. Een verslag/actielijst van de Stuurgroep Holocaust 
Namenmonument van 17 juli 2017 (productie 15) vermeldt de verwachting dat de 
omgevingsvergunning in het najaar wordt aangevraagd en dat het een reguliere procedure betreft. 
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Er wordt zelfs gesteld: “… na verlening kunnen belanghebbenden bezwaar indienen”! Dus niets 
over het persbericht waarin staat dat inspraak moet worden georganiseerd. Zelfs een voor 7 
november 2017 geplande presentatie van het ontwerp aan de gemeenteraad wordt afgezegd 
omdat het tot discussies zou kunnen leiden over zaken die al zijn vastgesteld (productie 48). 

 
Geen van de genoemde toezeggingen en besluiten tot het organiseren van een zorgvuldige 
inspraakprocedure is uitgevoerd. Dit is niet alleen onzorgvuldig van de gemeente maar ook strijdig 
met het vertrouwensbeginsel.  

 
3.1.4 Open inschrijving 

Voor het ontwerpen en realiseren van een Nationaal Holocaust Namenmonument is een open 
inschrijving verplicht. En wel omdat dit monument vrijwel geheel wordt gefinancierd met 
overheidsgelden en de gemeente zeer nauw betrokken is bij de realisatie. De raad stemt in met de 
financiering van het monument alsmede dat alle beheers-, onderhouds- en beveiligingskosten voor 
rekening van de gemeente komen (het monument wordt immers eigendom van de gemeente). Dat 
later blijkt dat het monument eigendom van het NAC blijft, verandert hier niets aan. Er is sprake 
van “de-facto” en “economisch” eigendom van de gemeente. Het besluit het monument te 
financieren en alle kosten te dragen wordt gehandhaafd. In de overeenkomst tussen het NAC en de 
gemeente en daaraan gehechte opstalovereenkomst (productie sdgp 05) is overeengekomen dat 
het NAC ieder moment zelfstandig kan besluiten de opstal terug te geven waardoor de gemeente 
dus via natrekking ook juridisch eigenaar wordt (zie par. 3.1.6). 
    
De Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten, zoals is verwoord in de notitie “Procedure 
met betrekking tot inschrijving en aanbesteding kunstopdrachten in de publieke ruimte” 
(productie 24) zegt het volgende: 

“Projecten van enig maatschappelijk belang en financiële omvang dienen volgens de richtlijnen 
zorgvuldig te worden geformuleerd, meestal door een kunstcommissie die voldoende 
maatschappelijk draagvlak heeft. Doorgaans wordt uit het aanbod van inzendingen een shortlist 
opgesteld op basis van vooraf opgestelde criteria en wordt een schetsontwerp-opdracht 
verstrekt aan enkele ontwerpers. De uiteindelijk gekozen kunstenaar zal dan het definitieve 
ontwerp maken.” 

De gemeente Amsterdam kent deze procedure en past haar ook toe, bijvoorbeeld bij het Nationaal 
Slavernijmuseum (productie sdgp 06).  
 
De voorgeschreven open inschrijving (openbare aanbesteding) heeft niet plaats gevonden. In 

tegendeel: aangevoerde mogelijke alternatieve plannen voor een namenmonument 

worden genegeerd (zie par. 5). Het is niet terecht - zoals het NAC steeds stelt - dat appellanten 

handelen uit een persoonlijk eigenbelang. Het tegendeel is het geval: zij verdedigen het belang -en 

zelfs het recht- dat voor een monument met een dergelijk gewicht geldt, namelijk dat elke Europese 

architect, kunstenaar of ontwerper in staat gesteld wordt hiervoor een ontwerp in te dienen. De 

vraag rijst waarom, terwijl er bij recente Holocaust monumenten in Berlijn en Londen transparante 

procedures gevolgd zijn met hoogwaardige resultaten, Amsterdam hier geen voorbeeld aan heeft 

genomen. De procedure in Amsterdam is in contrast daarmee juist bijzonder gesloten en bovendien 

in strijd met Europese aanbestedingsregels. 

Om een inzicht te verschaffen hoe zo'n procedure er uit zou moeten zien, voegen we het voorbeeld 

van de procedure rond het Holocaust Memorial in Londen toe met een verwijzing naar de weblink: 

https://competitions.malcolmreading.co.uk/holocaustmemorial/assets/downloads/UK-

Holocaust-Memorial-Tender-Brief_161107.pdf 

Reeds op 28 juni 2014 heeft Roos Theuws, secretaris van SDGP, beeldend kunstenaar en 
buurtbewoner in een brief de burgemeester gewezen op de – verplichte - protocollen rond een 
open inschrijving voor ontwerpen die gelden voor monumenten in de publieke ruimte met een 
dergelijk gewicht en budget als het namenmonument (productie sdgp 07). Het gaat hier om het 
Nationaal Holocaust Namenmonument op publieke grond waarvoor de overheid vrijwel de hele 
begrote 15 miljoen euro financiert. In het verlengde van de eis voor een open inschrijving maakt de 
aanbestedingswetgeving en de Europese regelgeving de noodzaak voor een dergelijke inschrijving 
nog duidelijker: het project had Europees aanbesteed moeten worden (productie 33, pag. 7).  
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Op 18 oktober 2018 publiceert de NRC een open brief van een substantiële groep kunstenaars, 
architecten en academici waarin zij kritiek leveren op het ontbreken van een open 
maatschappelijke discussie en het omzeilen van de aanbestedingsplicht die geldt voor 
bouwprojecten waar de overheid zo sterk bij is betrokken (productie sdgp 08).  
Op 17 juli 2018 maant deze groep (via een brief van haar advocaat) de gemeente de 
aanbestedingsplicht te eerbiedigen. Op 12 maart 2019 is een klacht hierover ingediend bij de 
Commissie van Aanbestedingsexperts (productie sdgp 09). De commissie heeft nog geen advies 
afgegeven.  
 
De voorgeschreven open inschrijving (openbare aanbesteding) heeft niet plaats gevonden. In 
tegendeel: aangevoerde mogelijke alternatieve voorstellen voor een namenmonument worden 
genegeerd (zie par. 5). 

 
3.1.5  Raadsbesluit over de te volgen methodiek voor de locatiekeuze 

De raad heeft op 4 november 2015 (productie sdgp 03 en sdgp 10) de methodiek voor de 
locatiekeuze met beoordelingscriteria en wegingsfactoren vastgesteld. Essentieel in dit besluit is 
dat de te volgen methodiek ter goedkeuring aan de raad zal worden voorgelegd (fase 1) alvorens 
de methodiek wordt ingevuld en de meest kansrijke locaties op haalbaarheid zijn onderzocht en 
ter keuze aan de raad worden voorgelegd (fase 2).  Ook moet er een schetsontwerp van het 
monument worden ingediend. Bovendien moet er in overleg met stadsdeelbestuur een 
besluitvormings- en inspraakprocedure worden georganiseerd. Dit onderscheid in twee fasen is 
een essentiële zorgvuldigheid te meer omdat het om een particulier initiatief in de publieke ruimte 
gaat. Dit alles met het oog op het vereiste dat wegingen en waarderingen (fase 2) binnen de kaders 
van de door de raad vast te stellen methodiek (fase 1) plaats vinden. 
 
Kort na dit raadsbesluit keurt de burgemeester goed dat op aandringen van het NAC de twee fasen 
ineen worden geschoven (productie 8, 9) en vier additionele criteria met een zwaardere weging 
voor de keuze van de locatie worden toegevoegd. Deze goedkeuring is strijdig met het door de raad 
zorgvuldig vastgestelde besluit over de te volgen methodiek. De burgemeester haalt in zijn nota 
aan de raad van 10 mei 2016 (productie 10) wel deze twee fasen aan, maar vermeldt niet dat deze 
- zonder de raad daarin te kennen - niet zijn uitgevoerd. Ook worden niet de meest kansrijke 
locaties ter keuze aan de raad voorgelegd, noch het schetsontwerp van het monument zoals de raad 
in november 2015 had besloten. Plotseling heeft snelheid van het NAC de voorkeur boven 
zorgvuldigheid van de gemeente. In deze nota van de burgemeester wordt aangegeven dat bij de 
toepassing van de methodiek van de keuzematrix (productie 10, pag. 2) de Hollandsche 
Schouwburg als beste van de 16 locaties naar voren komt. Echter, het NAC heeft op 19 juni 2013 
tijdens de informele besloten informatieavond (productie 35) en op 25 november 2015 (productie 
7) al gezegd dit absoluut niet te willen. Zij vindt dat andere locaties (waaronder de Hollandsche 
Schouwburg) niet aan de orde zijn. Na de toepassing van de door het NAC aangebrachte 
veranderingen in de methodiek (additionele criteria met een driemaal zwaardere weging) komt 
het Weesperplantsoen als beste naar voren. Hollandsche Schouwburg is ineens geen kansrijke 
locatie meer. Los van alle kritiek die in de bezwaar- en beroepsschriften op de invulling van de 
keuzematrix is aangegeven, heeft het NAC  haar eigen belangen vooropgesteld en vond andere dan 
haar eigen criteria, waaraan een locatie zou moeten voldoen, van secundair en ondergeschikt 
belang.  Het NAC zit hier op de stoel van de gemeenteraad. Het gevolg is dat het Weesperplantsoen 
aan de raad wordt voorgesteld als de enige locatie voor het namenmonument in plaats van de keuze 
uit de meest kansrijke locaties.  
 
De raad heeft op 22 juni 2016 met de locatiekeuze achteraf (gebaseerd op de genoemde nota van 
de burgemeester) kennisgenomen van de waarderingen van de keuzecriteria (productie 13). 
Hoewel de raad had besloten dat zij over de methodiek (fase 1) en over de meest kansrijke locaties 
(fase 2) zou moeten instemmen, heeft deze instemming nooit plaats gevonden.  
 
Door deze vermenging van fasen is er onzorgvuldigheid in het proces geslopen en is de raad in feite 
buitenspel gezet.  

 
3.1.6 Raadsbesluit over de financiering van het namenmonument 

De raad stemt op 18 juli 2018 er mee in om het NAC een financiële bijdrage voor het 
namenmonument ter beschikking te stellen (productie sdgp 11). Bij de onderbouwing van dit 
besluit wordt aangegeven dat het monument na realisatie door “natrekking” eigendom van de 
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gemeente zal worden. Ook de conceptovereenkomst Nationaal Holocaust Namenmonument van 4 
mei 2018 (productie sdgp12) geeft aan dat het monument eigendom van de gemeente wordt. Uit 
de definitieve overeenkomst van februari 2019 (productie 61) blijkt echter dat de gemeente geen 
eigendom verwerft. Onzorgvuldig: de raad stemt in met de financiële bijdrage in de 
veronderstelling dat de gemeente eigenaar van het monument wordt maar in werkelijkheid is dit 
niet het geval en zij wordt daar ook nooit over geïnformeerd. 

 
3.1.7 Onafhankelijke studie naar de effecten van het namenmonument 

Een vergelijkbare studie naar de effecten van het Libeskind ontwerp voor het Wertheimpark, 
waarvoor de gemeente opdracht heeft gegeven aan RHK (productie sdgp 13), is niet uitgevoerd 
voor het Weesperplantsoen. De belangrijke conclusie uit dit rapport is dat het ontwerp door de 
specifieke opzet veel ingrijpende effecten heeft op het Wertheimpark, zoals onder meer: 
• Het tast het respectwaardige ontwerp van het park aan 
• Heeft een negatieve invloed op de sfeer in het zuidelijke deel van het park 
• Kost ca. 20 tot 37 % van de bomen in het park 
• Is als zeer onveilig te beschouwen 
• Past niet in het beleid voor de hoofdgroenstructuur 
• Heeft technische en beheersmatige probleempunten 
• Is naar verwachting kostbaar in beheer en onderhoud 
Nog principiëler concludeert het rapport dat “… het gevoel van opsluiting en dreiging dat het 
ontwerp oproept wellicht past bij emoties die de ontwerper doelbewust heeft willen oproepen. 
Beoordeeld als onderdeel van de openbare ruimte, dat aan algemeen geldende eisen moet voldoen, 
kan dit ontwerp niet anders dan totaal ongeschikt aangemerkt worden”. De ontwerper heeft zich 
in zijn ontwerp voor het Weesperplantsoen blijkbaar niets van deze conclusies aangetrokken en is 
daar ook niet door de gemeente of het NAC aan gehouden.  
 
De negatieve conclusies van deze studie over de effecten van dit ontwerp voor het Wertheimpark 
zijn vrijwel één-op-één ook van toepassing op het ontwerp voor het Weesperplantsoen. Het is 
uiterst onzorgvuldig van de gemeente dat zij - mede op basis van de conclusies van dit rapport - na 
de terugtrekking van het ontwerp voor het Wertheimpark niet eenzelfde onderzoek heeft 
opgedragen toen het ontwerp voor het Weesperplantsoen bekend was. Het maakt nog duidelijker 
dat het instemmen van de raad met deze locatie zonder dat er een schetsontwerp van het 
monument beschikbaar was, zoals de raad eerder wel had besloten, een ontoelaatbare 
onzorgvuldigheid is geweest. 
 
Dit geldt overigens ook voor het traject voorafgaande aan de Locatiekeuze. Er zou naar een aantal 
kansrijke locaties een haalbaarheidsstudie worden verricht, maar uiteindelijk is er alleen voor het 
Weesperplantsoen een studie verricht. Hierdoor was er vooraf al geen discussie of vergelijking 
mogelijk en zelfs werd ook achteraf verzuimd een ‘studie naar de effecten van het ontwerp van 
Libeskind op het Weesperplantsoen’ te laten verrichten. Strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel! 

 
3.1.8  Beïnvloeding rechtsgang 

Onzorgvuldig is de openbare stellingname die overheidsfunctionarissen tijdens de bezwaar- en 
beroepsperiode hebben ingenomen. 
o brief van de rijksbouwmeester (productie 52) Floris van Alkemade, die tevens adviseur van de 

gemeente voor het namenmonument is, waarin wordt gesteld dat “…….juridische en 
procedurele overwegingen volkomen ondergeschikt zijn aan de waardigheid …. bij de 
totstandkoming van dit monument…”. 

o opmerking van de waarnemend burgemeester Van Aartsen in de vergadering van de 
Commissie Algemene Zaken 5 juli 2018: de burgemeester raadt bezwaarmakers verdere 
juridische stappen af. 

o interview van burgemeester Halsema op 19 mei 2019 in NRC, een week voor de zitting van de 
rechtbank (productie sdgp 02), waarin zij toegeeft dat niet alle procedures tot op de letter 
zijn gevolgd, zij onjuist informeert dat er wel degelijk inspraakavonden zijn geweest en hoewel 
zij “niet op de uitspraak van de rechtbank vooruit wil lopen”, toch aan de buurtbewoners de 
boodschap geeft: “verzoen je met de locatie en het ontwerp”. 
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3.2 Vertrouwensbeginsel  
 

3.2.1 Randvoorwaarden uit de Haalbaarheidsstudie 
De rechtbank stelt dat een beroep op het vertrouwensbeginsel niet slaagt omdat het locatiebesluit niet 
kan worden aangemerkt als een uitlating en daarmee ook niet als toezegging van het college (uitspraak 
6.12).  
 
Appelanten hebben in de bezwaar-en beroepsschriften gesteld dat niet alleen het locatiebesluit van de 
raad ter discussie staat, maar het hele voorbereidingsproces voor de vergunningen, inclusief het 
locatiebesluit. In de bezwaar- en beroepsschriften is in detail naar voren gebracht dat de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden uit de haalbaarheidsstudie van de gemeentelijke dienst Ruimte 
en Duurzaamheid voorwaarden zijn voor het ter beschikking stellen van de locatie die de raad heeft 
aangewezen. De burgemeester wijst in zijn brief van 10 mei 2016 aan de raad (productie 10) 
herhaaldelijk op deze “stedenbouwkundige randvoorwaarden”. Ook in ambtelijke stukken wordt er 
uitdrukkelijk over gesproken dat deze randvoorwaarden moeten worden nageleefd (in het 
beroepschrift pag. 23 e.v.). De Stuurgroep Namenmonument stelt op 1 november 2016 vast (productie 
16) dat het de rol van het stadsdeelcentrum is om de omgevingsvergunning te toetsen aan de 
randvoorwaarden. De ontwerper trekt zich overigens weinig of niets aan van deze randvoorwaarden. 

 
Het college stuurt de raad, als de bezwaarperiode loopt en de hoorzitting van de 
bezwaarschriftencommissie al plaats heeft gevonden, een “update” over de voortgang van het 
namenmonument (productie sdgp 14), waarin de randvoorwaarden worden gebagatelliseerd. 
Ambtenaren zouden zich hebben vergist: genoemde randvoorwaarden zijn slechts aandachtspunten.  
De brief van advocaat Blomberg aan het college, waarin verbazing en ongeloof over deze “move” wordt 
geuit blijft onbeantwoord (productie 32). De ontwerper krijgt door de degradatie van 
randvoorwaarden naar aandachtspunten feitelijk vrij spel.  

 
3.2.2 Inspraakprocedure 
De raad heeft op 4 november 2015 op voordracht van het college (productie sdgp 03) en in een 
raadsbrief van de burgemeester aangekondigd, dat er een inspraakprocedure zal worden 
georganiseerd. Vervolgens wordt dit op 13 mei 2016 in een persbericht (productie 11) herhaald. Als de 
raad instemt zal het NAC worden gevraagd een nieuw ontwerp te laten maken, waarvoor bij de 
bestuurscommissie een omgevingsvergunning zal moeten worden aangevraagd waarna er ook weer 
een inspraakprocedure zal worden ingericht. Er ís echter nog geen ontwerp en er ís geen 
inspraakprocedure ingericht over een ontwerp en de locatie. De informatieavond op 31 mei 2016 
(productie 12) over dit locatievoorstel - terwijl er nog geen schetsontwerp voorlag - was een farce.  Het 
stadsdeelbestuur legt de opdracht om een inspraakprocedure te organiseren, naast zich neer. 
Vervolgens besluit het stadsdeelbestuur tot een reguliere procedure om de omgevingsvergunningen te 
beoordelen en organiseert geen enkele vorm van inspraak. Er is geen ontwerp, er is geen discussie, er 
is geen inspraak. 
 

3.3 Beginsel van fair-play 
De overeenkomst van de gemeente met het NAC en de daarbij horende opstalovereenkomst zijn een 
schijnconstructie om een open inschrijving en een aanbestedingsplicht te vermijden en daarmede 
strijdig met het beginsel van “fair play”.  
 
Vanaf het begin heeft de gemeente duidelijk gesteld dat zij eigenaar van het monument zou worden. De 
realisatiekosten van het namenmonument werden aanvankelijk door het NAC geschat op één à twee 
miljoen euro. In 2017 loopt dit bedrag op tot ruim zeven miljoen euro dat in 2018 omhoog bijgesteld 
wordt tot ongeveer vijftien miljoen euro. Dit bedrag wordt voor het overgrote deel gefinancierd door 
overheidsbijdragen. Ook heeft de raad op 18 juli 2018 ingestemd met een begrotingspost voor alle 
beheers-, onderhouds- en beveiligingskosten, geschat op €290.000 per jaar. Deze terugkerende 
jaarlijkse kosten komen voor rekening van de gemeente omdat de gemeente eigenaar van het monument 
wordt (productie sdgp 12). Het NAC is vanwege haar zeer beperkte eigen financiële middelen niet in 
staat deze verplichtingen op zich te nemen. De gemeente is op velerlei wijzen nauw betrokken bij de 
voorbereiding van dit monument. Er wordt gebouwd op gemeentegrond en de gemeente wordt dus na 
realisatie van de bouw eigenaar. Dit is in de conceptovereenkomst van 4 mei 2018 bepaald.  
 
Ook in andere documenten staat steeds duidelijk vermeld dat de gemeente het eigendom verwerft 
(productie sdgp 15): 
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• stuurgroep verslag 17 juli 2017: … uitgaande van het feit dat het monument geschonken wordt aan 
de stad …..  
• een overleg tussen stadsdeel en het NAC van 28 augustus 2017: … in de 
samenwerkingsovereenkomst moet worden nagedacht over (onder meer) eigendom of schenking. 
• in een nota aan de stadsdeelvoorzitter van 11 oktober 2017: … als uitgangspunt dat de gemeente 
het monument als geschenk aanvaardt. 
• een memo aan de locoburgemeester van 9 november 2017: …. de gemeente … het in eigendom krijgt 
en verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud 
• in een annotatie t.b.v. het overleg tussen de burgemeester en de stadsdeelvoorzitter van 22 
november 2017:…. daarna in eigendom van de gemeente wordt beheerd en onderhouden…. 
• in een aantal e-mailberichten van december 2017 – januari 2018 wordt erover gesproken dat de 
gemeente het namenmonument in eigendom aanvaardt en dat de voorwaarden hiervoor in een 
overeenkomst moeten worden vastgelegd. 
• een brief van het NAC aan het ministerie van VWS van 29 maart 2018 wordt in par. 13 vermeld dat 
het monument na oplevering wordt overgedragen aan het stadsdeel cq de gemeente 
• in een e-mail bericht van Rob Vooren (procesmanager namenmonument) van 11 april 2018 wordt 
vermeld dat “…. de gemeente als toekomstig eigenaar … “ 
 
In het voorjaar/zomer van 2018 denkt de gemeente dat zij gevaar loopt dat het project had moeten 
worden aanbesteed (productie sdgp 16). Om dit te vermijden ziet de gemeente ervan af het monument 
in eigendom te verwerven, wordt de overeenkomst met het NAC aangepast (productie 61) en wordt er 
een opstalovereenkomst opgesteld (productie sdgp 05). Ook over deze veranderring van de 
eigendomsverhouding wordt de raad niet geïnformeerd. 

 
4           Binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan 
 
De rechtbank stelt dat de gemeente juist heeft gehandeld met haar besluit om de reguliere procedure te 
volgen met gebruikmaking van een binnenplanse wijziging en dat daarom het college niet verplicht was tot 
het bieden van meer of extra inspraak en daartoe ook niet gehouden was op grond van behoorlijk bestuur 
(uitspraak 5.5.). 
 
De gemeente heeft besloten dat voor de omgevingsvergunning voor het Nationaal Holocaust 
Namenmonument de reguliere procedure van toepassing is. De vergunningsaanvraag is strijdig met het 
vigerende bestemmingsplan. Een binnenplanse wijziging van dit bestemmingsplan maakt de verlening van 
de vergunningen toch mogelijk. De rechtbank is van oordeel dat een binnenplanse aanpassing is geoorloofd 
omdat het hier gaat om slechts een klein deel van het bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad dat het totale 
plan niet aantast (uitspraak 6.5). Appelanten voeren aan dat het hier weliswaar gaat om een klein onderdeel 
van het bestemmingsplan (het Weesperplantsoen) maar de bestemming hiervan echter totaal verandert. 
Immers, het aanwezige groen wordt opgeofferd en de uitstraling van een plantsoen en de verkeersfunctie 
verdwijnen. Het hele gebied wordt ingericht als een gedenkplaats. Vrij verkeer voor voetgangers naar de 
Hoftuin wordt onmogelijk: de hoofdingang kan alleen worden bereikt via het namenmonument. Het 
plantsoen wordt beveiligd met hekken en camera’s en ’s nachts afgesloten. De voetgangerssituatie 
verdwijnt.  
 
De stelling van de rechtbank, dat een binnenplanse wijziging is toegestaan, mag dan gelden voor een 

gebouw dat binnen de toegestane maximale omvang blijft of voor een bouwwerk van geringe omvang 

(garage, balkon e.d.), maar niet voor een Nationaal Holocaust Namenmonument dat het totale oppervlak 

van dit plantsoen (1.200 m²) in beslag neemt.  

De Wabo kent weliswaar de mogelijkheid om in beperkte mate af te wijken van het bestemmingsplan, maar 

zegt dat dit alleen mogelijk is als het een kleine wijziging betreft en niet leidt tot een bestemmingswijziging. 

De overheid licht dit als volgt toe: “Bij deze bevoegdheden moeten ruimtelijk relevante voorwaarden 

opgenomen worden, die objectief toetsbaar zijn. Het gaat in het algemeen om kleine afwijkingen, waarvan de 

haalbaarheid eenvoudig is aan te tonen of niet nodig is, aangezien het om een beperkte uitbreiding van een 

bestaand gebouw gaat, waarbij bijvoorbeeld de woningaantallen en grondoppervlakte niet toenemen”.  

De Wabo geeft duidelijke grenzen aan waaraan een bouwwerk moet voldoen om een binnenplanse wijziging 

van een bestemmingsplan mogelijk te maken (“objectief toetsbaar”). Een bouwwerk mag maximaal 5 meter 
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hoog zijn, een oppervlakte hebben van 15 vierkante meter, vier muren hebben en een dak. Dit geeft aan 

welke regels de wetgever in gedachten heeft voor een binnenplanse wijziging.  

Het namenmonument is weliswaar geen gebouw maar een 

bouwwerk. Het is echter wel 7 meter hoog en beslaat het gehele 

plantsoen van 1.200 m² (in bijgaande tekening rood omlijnd).  Veel 

verder dus dan de maximaal toegestane maten voor een gebouw bij 

een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan. 

De omvang van het ontwerp van het namenmonument kan dus 
onmogelijk worden beschouwd als een kleine afwijking. Bovendien 
verdwijnt de huidige verkeersfunctie (grijs op de kaart hiernaast) 
van de groenstrook langs de Weesperstraat – op de kaart binnen de 
rode omlijning – geheel.  
 
Concluderend: de wijzigingen in het vigerende Bestemmingsplan 
Oostelijke Binnenstad zijn zo ingrijpend dat de toepassing van de 
reguliere procedure voor het verlenen van de 
omgevingsvergunningen niet had mogen worden toegepast.  

 
Er is nog een tweede reden dat in deze casus de reguliere procedure niet had mogen worden toegepast. Na 
dat B&W hebben besloten het Weesperplantsoen aan de raad voor te stellen als de locatie voor het 
namenmonument stuurt de burgemeester op 10 mei 2016 een nota naar de raad (productie 10) en laat een 
persbericht uit gaan (productie 11). In deze berichtgeving is duidelijk de koppeling gelegd tussen de 
aanvraag van de omgevingsvergunning en de inspraakprocedure. Aangezien de reguliere procedure geen 
inspraak kent had de gemeente ook om die reden de uitgebreide procedure kunnen kiezen waarbij wel de 
mogelijkheid bestaat zienswijzen in te dienen. De uitgebreide procedure heeft meer waarborgen in zich dat 
de opgedragen inspraak kan worden geregeld. De toepassing van de reguliere procedure is ook daarom in 
conflict met het zorgvuldigheidsbeginsel. 
 
5 Alternatieve voorstellen 
 
De rechtbank constateert dat: “… als het ingediende bouwplan op zichzelf aanvaardbaar is, volgens vaste 
rechtspraak het bestaan van alternatieven alleen tot onthouden van medewerking kan leiden als op 
voorhand duidelijk is dat door verwezenlijking van de alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan 
worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren”. De rechtbank stelt dat er geen concrete alternatieven 
zijn aangedragen die voldoen aan het hiervoor vermelde criterium. Appelanten bestrijden dit en lichten dit 
hieronder toe. 
 
De rechtbank spreekt van “aanmerkelijk minder bezwaren”. Appelanten hebben de vele bezwaren van dit 
ontwerp voor het Weesperplantsoen in beroep en bezwaar aangetoond. Het ontwerp is te groot voor deze 
krappe locatie en verbreekt de zichtrelatie tussen Weesperstraat en de Hoftuin en Hermitage. Het verkeer 
op de zeer drukke Weesperstraat verstoort de rust die een voorwaarde is voor waardig herdenken en er is 
geen ruimte voor het ontvangen van grote groepen bij herdenkingen en/of voor educatieve functies die bij 
de Holocaust monumenten juist veel aandacht zouden moeten krijgen. Bovendien moet al het huidige groen 
ervoor wijken.  
 
In het voorgaande is aangetoond dat de gemeente – ondanks toezeggingen en besluiten - iedere vorm van 
inspraak onmogelijk heeft gemaakt. Als laatste heeft het stadsdeelcentrum ervoor gekozen om de reguliere 
procedure voor de goedkeuring van de omgevingsvergunningen toe te passen waardoor het indienen van 
zienswijzen met alternatieven, dat bij een uitgebreide procedure past, niet mogelijk was.  
 
Toch zijn er, naar de mening van appelanten, wel concrete alternatieve plannen aangedragen. Deze plannen 
zijn door de gemeente niet in beschouwing genomen. Het gaat hierbij om de volgende plannen: 
o Op 1 oktober 2015 stuurt Henk van der Westen een memo “Oplossingsrichtingen 
Namenmonument” naar Leo de Vries, projectmedewerker namenmonument (productie sdgp 17), en reikt 
dit op de bijeenkomst “procedure locatiekeuze namenmonument” van 5 oktober 2015 op het stadhuis uit 
aan de aanwezigen, waaronder de burgemeester. Het voorstel vraagt aandacht voor de mogelijkheden om 
een namenmonument te vestigen in de Hollandsche Schouwburg. De gemeente heeft hier nooit op 
gereageerd.  
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o Op 7 november 2015 sturen Han Verduin en Ruud Schimmel een brief aan de burgemeester (met 
afschriften o.a. aan de Bestuurscommissie Centrum en het NAC) met het voorstel het namenmonument in 
de onderdoorgang van Mr. Visserplein te situeren. Burgemeester Van der Laan antwoordt op 16 november 
2015 dat het voorstel in de procedure zal worden betrokken (productie sdgp 18). Echter, dit voorstel is 
bij de behandeling van de 16 mogelijke locaties niet aan de orde geweest.  
o In het najaar van 2017 publiceren Marien Schouten en Roos Theuws als een vorm van ontwerpend 
onderzoek een alternatief ontwerp gesitueerd op en onder het Mr. Visserplein (productie sdgp 19). 
Appelanten zijn van mening dat dit een alternatief voorstel is dat voldoet aan de criteria die de rechtbank 
heeft geduid. In het navolgende wordt dit aangetoond. 
 
5.1 De alternatieve locatie: Het Ensemble 

De gemeente is al op een vroeg moment gewezen op een alternatieve locatie waar de condities voor de 
realisering van het Namenmonument veel gunstiger zijn dan die op het Weesperplantsoen. Op deze 
locatie gelden niet de bezwaren die voor het ontwerp van Libeskind op het Weesperplantsoen gelden. 
De gemeente – de gemeenteraad, het college van B&W en de bestuurscommissie van het 
stadsdeelcentrum - heeft ten onrechte deze alternatieve locatie niet in overweging genomen. 

Deze alternatieve locatie is een ensemble dat gevormd wordt door een drietal, aan elkaar grenzende 
stedelijke ruimten: het J. D. Meijerplein, het Mr. Visserplein en de ruimte van de voormalige autotunnel 
onder het Mr. Visserplein die samen als een eenheid kunnen worden opgevat, hierna het Ensemble. 
Binnen dit Ensemble met zijn gevarieerde condities kan heel goed een monument worden ingepast. Deze 
locatie in het hart van het Joods Cultureel Kwartier, gelegen tussen de belangrijkste Joodse instellingen 
van de stad, Het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge, heeft evident meer prestige en 
gewicht dan de smalle strook langs de drukke Weesperstraat. Hier is wel de ruimte en rust voorhanden 
die een voorwaarde zijn voor waardig herdenken. Er is plaats voor educatieve functies en het is mogelijk 
grote groepen te ontvangen. Hier wordt geen publieke ruimte onttrokken maar wordt juist veel nieuwe 
publieke ruimte toegevoegd (±5000m/2). Bovendien hoeft er geen bestaand groen te worden gekapt 
maar komen er juist nieuwe bomen bij die een uitbreiding vormen van de bestaande bomenpartijen op 
het J.D. Meijerplein. 

Deze plek heeft de potentie uit te kunnen groeien tot een nieuw stadshart waarbij er naast het 
namenmonument ook aandacht gegeven kan worden aan de geschiedenis van de Joodse immigranten 
die zich in de 17e eeuw hier vestigden en hun synagogen bouwden. Dit landschap kan opgevat worden 
als Joods cultureel erfgoed en verdient een invulling die past bij haar historische identiteit (voor meer 
achtergrond zie ‘Joods Kwartier behoeft open discussie’ (productie sdgp 20). 

Ook Mr. Blomberg wijst de rechtbank op deze alternatieve locatie. Op pagina 4, 5, 6 en 7 van de Nadere 
Memorie van 15 mei 2019 gaat zij hierop in. Zij spreekt haar verbazing uit waarom deze alternatieve 
locatie: Het Jonas Daniel Meijerplein, in samenhang met het Mr. Visserplein, inclusief de voormalige 
tunnelruimte niet is meegenomen in het locatieadvies van Royal Haskoning. Zij stelt dat, als deze optie 
zou beoordeeld zijn volgens de systematiek van verweerder (criteria RHK) deze heel wat beter zou 
scoren dan het Weesperplantsoen. 

5.2 Chronologie 
• In het najaar van 2017 ontwikkelden Marien Schouten en Roos Theuws, beiden beeldend 

kunstenaars, die diverse opdrachten in de publieke ruimte hebben gerealiseerd, als een vorm van 
ontwerpend onderzoek, een alternatief ontwerp gesitueerd op en onder het Mr. Visserplein. Zij stellen 
voor het monument te situeren in het ensemble Mr. Visserplein, J.D. Meijerplein en het lagergelegen 
niveau dat via twee grote driehoekige openingen en diverse ingangen direct verbonden is met het 
bovengrondse niveau. Met dit ontwerp demonstreren zij dat een ander ontwerp op een andere locatie 
mogelijk is.  Als eerste wordt het NAC benaderd met een verzoek dit ontwerp te mogen toelichten. Het 
NAC geeft aan niet geïnteresseerd te zijn. In de media krijgt het voorstel veel aandacht, met een 
paginagroot artikel in de Volkskrant (productie sdgp 21) en een artikel in het Parool (productie sdgp 
22). 
• Op 7 november 2017 wordt de bestuurscommissie centrum via de inspreeknotitie van mevrouw F. 
Boucher beargumenteerd op de hoogte gebracht van de details van het alternatieve voorstel, waarbij zij 
de alternatieve locatie koppelt aan de criteria van het RHK-onderzoek. Deze tekst wordt uitgedeeld aan 
alle fracties. (productie sdgp 23) 
• Ook op 7 november 2017 wordt een presentatie van de maquette van Libeskind aan de 
gemeenteraad op het laatste moment afgelast. In een mail van 15.44u op dezelfde dag brengt Dhr. R. 
Willems, griffier bij de Raadsgriffie Gemeente Amsterdam de gemeenteraad hiervan op de hoogte. 
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(productie 48). In deze e-mail informeert Willems de gemeenteraad dat de presentatie wordt 
ingetrokken omdat het NAC geen discussie wil over de locatie. Met andere woorden: de presentatie van 
de maquette aan de gemeenteraad is afgelast als gevolg van de naar voren gebrachte alternatieve locatie 
en de angst voor de dreigende discussie daarover. Op dat moment is de omgevingsvergunning nog niet 
verleend. Het NAC is, zo is in de mail te lezen, pas bereid toelichting op het ontwerp te leveren als de 
omgevingsvergunningen zijn verstrekt.  
• Op 11 januari 2018 spreekt Roos Theuws in bij de Raadscommissie Algemene Zaken waarbij zij 
expliciet de aandacht vraagt voor de alternatieve locatie (productie sdgp 24). Deze tekst wordt ook 
uitgedeeld aan alle fracties. 
• Op 12 februari 2018 wordt de maquette van dit alternatieve voorstel getoond en besproken met Z. 
Ernsting, raadslid van Groen Links die het Namenmonument in zijn dossier heeft. 
• In maart 2018 publiceerden Schouten en Theuws de brochure ‘Van verkeersplein tot Mensenplein’ 
(productie sdgp 19); de brochure wordt aan de verschillende fracties van de gemeenteraad per e-mail 
toegezonden daags voor de instemming met de financiële ondersteuning van 2,3 miljoen euro voor een 
namenmonument. 
• Op 27 maart 2018 presenteerden Roos Theuws en Marien Schouten het alternatieve plan voor het 
Mr. Visserplein in een publiektoegankelijke bijeenkomst in het De Pintohuis te Amsterdam. Er werd een 
maquette getoond en, na een power-point presentatie, was er de mogelijkheid vragen te stellen en te 
discussiëren. De avond was zo drukbezocht dat een groep bezoekers teruggestuurd moest worden.  
• Vanaf 28 april 2018 vond in het De Pintohuis een publiek toegankelijke tentoonstelling plaats met 
documentatie van het alternatieve voorstel. 
• In het voorjaar van 2019 volgt de brochure ‘Joods Kwartier behoeft open discussie’ (productie 
sdgp 20) die op 15 mei 2019 besproken wordt met Mascha ten Bruggencate, voorzitter van het dagelijks 
bestuur van het Stadsdeel Centrum. 
• Beide brochures (“van Verkeersplein naar Mensenplein” en “Joods Kwartier behoeft Open 
Discussie”), worden direct na verschijnen gedeeld met Rijksbouwmeester en adviseur van de gemeente 
inzake het Namenmonument, Floris Alkemade, die daar eerst indirect maar later direct naar M. Schouten 
op reageert. (producties 51 en 52) 
• Op 29 juli schrijven R. Theuws, P. van Donselaar en M. Schouten een brief aan burgemeester 
Halsema waarin zij nogmaals de aandacht vestigen op de alternatieve locatie. (productie sdgp 25) 

 
5.3 Presentatie Maquette Libeskind 

Op 7 november 2017 wordt de Bestuurscommissie Stadsdeel Centrum door een inspreeknotitie van F. 
Boucher geïnformeerd over de alternatieve locatie. Op diezelfde avond wordt de presentatie van het 
ontwerp van Libeskind aan de gemeenteraad afgelast omdat er discussie dreigt over een alternatieve 
locatie.  
 
Op 11 januari 2018 spreekt ook R. Theuws in over de alternatieve locatie (productie sdgp 24). Zo 
ontstaat de paradoxale situatie dat de gemeenteraad het ontwerp van Libeskind op 7 november 2017 
maar ook later niet te zien krijgt maar in mei 2018 wel besluit tot substantiële financiële steun daarvoor. 
Zoals hiervoor is aangetoond wordt de gemeente herhaaldelijk en beargumenteerd geïnformeerd over 
een serieuze alternatieve locatie in het hart van de oude Joodse buurt, een locatie waarvan ook op dat 
moment ingezien kon worden dat die aanzienlijk beter zou scoren in de door verweerder gehanteerde 
locatiekeuze systematiek. De gemeente negeert deze informatie. Het is onwaar dat, zoals het NAC steeds 
stelt, de gemeenteraad unaniem met het ontwerp van Libeskind heeft ingestemd. Het ontwerp is hen 
nooit getoond. Logischerwijs konden zij er dus ook niet mee instemmen. Ook aan omwonenden en 
belanghebbenden is de maquette tot op de dag van vandaag niet getoond. 
 

5.4 Waarom een ondergronds deel van het monument. 
Dit alternatief behelst het voorstel om het monument te situeren in het ensemble Mr. Visserplein, Jonas 
Daniel Meijerplein en het lagergelegen niveau dat via twee grote driehoekige openingen en diverse 
ingangen direct verbonden is met het bovengrondse niveau. Het NAC en haar bestuursvoorzitter hebben 
zich in stukken en tijdens de zittingen diverse keren negatief uitgelaten om ook het lagergelegen niveau 
hiervoor te gebruiken. 
Vrijwel alle hedendaagse holocaust monumenten maken echter gebruik van ondergrondse ruimten, 
denk bijvoorbeeld aan de twee monumenten in Parijs en het monument in Berlijn. Dat is begrijpelijk. De 
monumenten bevinden zich vaak in oude stadskernen waar de ruimte beperkt is. Het gebruik maken 
van ondergrondse ruimten is dan een goede oplossing. Een goed voorbeeld is het recente ontwerp voor 
een Holocaust monument in Londen. Na een open inschrijving selecteerde een uitgebreide professionele 
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jury uit de ongeveer 100 inzendingen een shortlist van 10 teams van architecten en kunstenaars die 
allen een schetsvoorstel produceerden. Alle teams, waaronder het winnende team van David Adyaje en 
Ron Arad, stelden ondergrondse ruimten voor. Ondergrondse ruimte bieden rust en beschutting die 
essentiële voorwaarden zijn voor een waardige herdenking. Ook voor educatieve aspecten die steeds 
belangrijker worden bij recente monumenten zijn ondergrondse ruimten geschikt. 

5.5 Vertraging 
In de stukken wijst het NAC herhaaldelijk op de vertraging die een procedure met een alternatieve 
locatie met zich mee zou brengen. Steeds minder overlevende slachtoffers van de naziterreur zijn dan 
nog in staat zijn het monument te zien en aan te raken. Hoe begrijpelijk en waardevol dit argument ook 
is, is het monument niet juist ook bedoeld voor nieuwe generaties bij wie de verschrikkingen van de 
oorlog aan het vervagen zijn? Dient het monument niet toekomstbestendig te zijn en nieuwe generaties 
te waarschuwen voor antisemitisme, racisme en nieuwe vormen van uitsluiting? Is het daarom niet 
zinvol de vertraging die beperkt kan blijven tot twee jaar voor lief te nemen om in een transparant en 
inclusief proces, waarvoor de overheid zelf de verantwoordelijkheid neemt, alle belanghebbenden en 
ook professionals aan het woord laten over wat het monument inhoudelijk en artistiek zou kunnen en 
moeten betekenen? Daarna kan, begeleid door een professionele jury, een open inschrijving voor 
ontwerpen worden georganiseerd zodat het mogelijk wordt een groot aantal verschillende voorstellen 
met elkaar te vergelijken en te bediscussiëren. Een dergelijke zorgvuldige procedure geeft de meeste 
garanties dat het beste ontwerp op de meest geschikte locatie wordt gerealiseerd, een ontwerp dat 
toekomstbestendig is en zowel in haar directe omgeving als bij de nationale bevolking draagvlak kan 
rekenen. 
 

5.6 Locatieadvies Holocaust Namen Monument 
In het Locatieadvies Holocaust Namen Monument van Royal Haskoning (RHK) van 23 maart 2016 
worden 16 afzonderlijk getoetste locaties genoemd (productie sdgp 26). Aanvankelijk stond het 
Weesperplantsoen niet op deze lijst maar is er later, op verzoek van het NAC, aan toegevoegd. Het Mr. 
Visserplein stond wel op de oorspronkelijke lijst maar wordt in dit locatieadvies beschreven als een 
verzameling ‘snippers’. RHK onderzoekt alleen de “grootste snipper”. Waarom is niet het gehele plein 
bekeken en waarom is ook niet het lagergelegen niveau hierbij betrokken? Burgemeester van der Laan 
had immers op 16 november 2015 in zijn antwoord op het alternatieve voorstel van Verduin en 
Schimmel toegezegd dat de voormalige autotunnel zou worden betrokken in de procedure.  
Verder wordt in het rapport van RHK gesteld: ‘Het Mr. Visserplein zou wellicht kansen bieden als het 
plein ingrijpend heringericht zou worden, maar daarvoor bestaan geen plannen.’ Dat ook recentelijk wel 
plannen voor herinrichting worden ontwikkeld blijkt uit een mail van mevr. I. Klarenbeek, Teamleider 
Centrum Ruimte en Duurzaamheid, (productie sdgp 27). Zij schrijft: “In het kader van koers 2025 (-) 
zijn binnen Ruimte en Duurzaamheid verkenningen uitgevoerd naar de locaties/gebieden die zijn 
aangewezen als ontwikkelgebied, waaronder de Oostelijke binnenstad. Het Mr. Visserplein is onderdeel 
van die verkenning”.  

5.7 Vergelijking Weesperplantsoen en Het Ensemble Jonas Daniel Meijerplein, Mr. Visserplein en de 
voormalige autotunnel op basis van de criteria van het Royal Haskoning (RHK) onderzoek. 
De 16 locaties werden door RHK in het locatieadvies onderling vergeleken door middel van een 
wegingsmatrix aan de hand van 19 criteria, onderverdeeld in doelcriteria, inpassingscriteria, 
omgevingscriteria en haalbaarheidscriteria. Door bij elk criterium een locatie te waarderen met een +, 0 
of - ontstaat er een score per locatie. De criteria zijn: 

• Doelcriteria: 
o Binnen Joods Kwartier 
o Prominente locatie/ locatie met statuur 
o Zichtbaar en herkenbaar vanaf de openbare weg 
o Openbaar toegankelijk 

• Inpassingscriteria: 
o Relatie Joods erfgoed/ monumenten Holocaust 
o Waardige en rustige herdenkplaats 
o Beschikbare ruimte 
o Afsluitbaarheid 
o Toezicht 
o Bereikbaarheid 
o Verkeersveiligheid 

• Omgevingscriteria: 
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o Effect op nabije functies 
o Effect op natuur en groen 
o Effect op (sociale) veiligheid 
o Effect op stadsbeeld 

• Haalbarheidscriteria: 
o Herinrichting voorgenomen 
o Technische aspecten 
o Kostenniveau gemeente 
o Realisatietermijn 

 
Het Ensemble dat als een alternatieve locatie voor het Monument is voorgesteld is niet als zodanig 
bekeken in het RHK-onderzoek. Het is daarom zinvol deze locatie te vergelijken met het 
Weesperplantsoen aan de hand van de criteria van het locatieadvies van RHK. In de navolgende 
vergelijking worden uitsluitend twee locaties, te weten het Ensemble en het Weesperplantsoen, met 
elkaar vergeleken waarbij andere locaties buiten beschouwing worden gelaten. Dat leidt ertoe dat 
eerdere scores van het Weesperplantsoen in het RHK-onderzoek soms niet gehandhaafd kunnen blijven 
juist omdat die nu uitsluitend afgezet worden tegen die van het Ensemble. Als er dan bij een bepaald 
criterium een duidelijk waarneembaar verschil is tussen de twee locaties dient dat uitgedrukt te worden 
in de score. Een voorbeeld is het criterium “de relatie tot Joods Erfgoed/monumenten Holocaust”. Een 
eerlijke vergelijking tussen de twee locaties maakt duidelijk dat die relatie bij het Ensemble aanwijsbaar 
sterker is door aanwezigheid van het JHM, de Portugese synagoge, de Dokwerker en het JD Meijerplein 
zelf. Bij het Weesperplantsoen dient zelfs het Monument van Joodse Erkentelijkheid te verdwijnen om 
plaats te maken voor het Libeskind ontwerp. Dit verschil tussen beide locaties dient dan ook uitgedrukt 
te worden in de score. In dit geval het Weesperplantsoen (WSS) 0, het Ensemble +. Dit soort onderling 
te waarderen vergelijkingen gelden ook bijvoorbeeld voor ‘Prominente locatie en Binnen Joods Kwartier’. 

-Binnen Joods Kwartier 
Als we beide locaties met elkaar vergelijken bevindt het Weesperplantsoen zich aan de rand van het 
Joods kwartier. Het Ensemble vormt het hart van het Joods Kwartier en is gelegen tussen de 
belangrijkste Joodse instellingen van de stad, het Joods Historisch Museum (JHM) en de Portugese 
Synagoge. 
Score:  

WSS  0 
Ensemble  + 

 
-Prominente locatie/locatie met statuur 

Het Ensemble heeft door zijn centrale ligging in het hart van het Joodse kwartier evident meer prestige 
dan de WSS 
Score: 

WSS   0 
Ensemble  + 

 
-Zichtbaar vanaf de openbare weg 

Beide locaties zijn zichtbaar vanaf de openbare weg. Omdat het Ensemble op het kruispunt van twee 
stedelijke verkeersassen ligt, is de zichtbaarheid daar veel groter 
Score 

 WSS  0 
Ensemble  + 
 

-Openbaar toegankelijk 
Beide locaties zijn openbaar toegankelijk. De WSS is ‘s avonds en ’s nachts echter niet toegankelijk. Het 
bovengrondse deel van het Ensemble is permanent toegankelijk. 
Score: 

WSS   0   
Ensemble + 

 
-Relatie Joods erfgoed/monumenten Holocaust 

Het Ensemble heeft een directe en visueel waarneembare relatie met Joods Cultureel Erfgoed (JHM, 
Portugese Synagoge) en heeft een directe relatie met de geschiedenis van de Holocaust. Op het Jonas 
Daniel Meijerplein vonden razzia’s plaats die de opmaat vormden voor de deportatie van Joden uit 
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Amsterdam. Ook bevindt er zich de Dokwerker die herinnert aan de Februaristaking. Bij de WSS is die 
relatie minder duidelijk. 
Score: 

WSS   0 
Ensemble  + 

 
-Waardige en rustige herdenkingsplaats. 

De drukke Weesperstraat verstoort de rust die noodzakelijk is voor waardig herdenken. De beschutting 
van het lagergelegen niveau bij het Ensemble biedt die rust wel. 
Score: 

WSS   0 
Ensemble  + 

 
-Beschikbare ruimte 

In het Ensemble is evident meer ruimte beschikbaar dan bij de WSS. Bij de WSS is ± 1200m/2 
beschikbaar. Bij het Ensemble is inclusief het lagergelegen niveau ± 10.000m/2 beschikbaar. 
Score: 

WSS   0 
Ensemble  + 

 
-Afsluitbaarheid 

Het Weesperplantsoen wordt aan de zijkanten afgesloten door hekwerken die storend zijn voor de 
visuele kwaliteit van het monument. De afsluitbaarheid aan de voorkant, langs het fietspad, is 
problematisch. Die wordt gevormd door een heg. Het blijft mogelijk via het voetpad in het lagergelegen 
terrein te springen. Bij het Ensemble kan het ondergrondse niveau ‘s nachts eenvoudig en doeltreffend 
afgesloten worden. 
Score 

WSS   - 
Ensemble  + 

 
-Toezicht 

Het onoverzichtelijke labyrint van het Libeskind ontwerp bemoeilijkt het toezicht. Ook blijft het nodig 
vanwege de gebrekkige afsluitbaarheid van het terrein het monument ‘s nachts met camera’s te 
beveiligen. Het ondergrondse niveau bij het Ensemble wordt ‘s nachts afgesloten, wat het toezicht 
vergemakkelijkt. Ook kunnen in dit ondergrondse deel verblijfsruimten en faciliteiten voor toezicht 
worden geïntegreerd. 
Score: 

WSS   - 
Ensemble  + 

 
-Bereikbaarheid 

Een groot pré voor het Ensemble is de directe verbinding tussen metrostation Waterlooplein en het 
ondergrondse gedeelte van het Ensemble (vergelijk toegang vanuit de metro naar het Musée de Louvre 
in Parijs). Parkeergarages Stadhuis, Waterlooplein en Markenhoven bevinden zich dichtbij één van de 
toegangen van het Ensemble. Parkeren bij de WSS is aanzienlijk lastiger. 
Score: 

WSS   0 
Ensemble  + 

 
-Verkeersveiligheid 

Het Ensemble kan op diverse manieren benaderd worden zonder gehinderd te worden door andere 
verkeersstromen (auto en fiets) De ondergrondse passages maken het mogelijk deze verkeersstromen 
te ontwijken. Voor de WSS geldt dat niet. Vanuit oostelijke richting moet de Weesperstraat en de twee 
fietspaden overgestoken worden. Het drukke fietspad dat direct langs het monument loopt kan gevaar 
opleveren voor onoplettende bezoekers van het monument. 
Score: 

WSS   - 
Ensemble  + 
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-Effect op nabije functies 
Het Ensemble bevindt zich in de directe omgeving van het JHM en de Portugese Synagoge. Dit heeft een 
gunstig effect op de drie locaties. Het JHM en de Portugese Synagoge, die direct toegankelijk zijn vanuit 
het Ensemble kunnen bijdragen aan de educatieve functie door in het ondergrondse deel delen van hun 
collecties te tonen of presentaties te verzorgen. Dit geldt minder voor de WSS. Voor genoemde 
educatieve functies is op de WSS- locatie geen ruimte. Het ontwerp op de WSS heeft een nadelige 
uitwerking op de nabije metro functie. Het is noodzakelijk het monument te funderen op de metrobuis. 
Dat brengt risico’s en extra kosten met zich mee. De Gemeente behoudt zich het recht voor het 
monument tijdelijk of permanent te verwijderen als dat nodig blijkt te zijn voor het functioneren van de 
metro. 
Score: 

WSS   - 
Ensemble  + 

 
-Effect op natuur en groen 

Op de WSS moeten de bomen van het Weesperplantsoen worden gekapt. Het monument kan door de 
grote hoeveelheid roestvrijstaal in hete zomers gaan werken als een ‘heat island’ met een mogelijk risico 
voor het groen in de directe omgeving. Bij een hoogte van 7m. van het monument zullen de toch al hoge 
concentraties stikstof, fijnstof en CO2 op de Weesperstraat verhoogd worden. In het geval dat men 
besluit het Ensemble als locatie aan te wijzen blijft het Weesperplantsoen met zijn groenvoorziening en 
toegangspoort tot de Hoftuin ongemoeid. Op het Mr. Visserplein wordt de beplanting van het JD 
Meijerplein uitgebreid. Hierdoor ontstaat juist een groot, ononderbroken open gebied met groen en 
ruimte. Deze optie is klimaat-adaptief.   
Score: 

WSS   - 
Ensemble  + 

 
-Effect op (sociale) veiligheid 

Het labyrintische karakter van het Libeskind ontwerp vereist voor de beveiliging een groot aantal 
camera’s. Deze veroorzaken een gevoel van sociale onveiligheid. Dit geldt eveneens voor de gebrekkige 
afsluitbaarheid. Deze effecten gelden niet voor het Ensemble. 
Score: 

WSS   - 
Ensemble  0 

 
-Effect op stadsbeeld 

Het ontwerp op de WSS is te groot voor de beschikbare ruimte. Daardoor bemoeilijkt het ontwerp 
doorgang van voetgangersverkeer. De zichtrelatie Weesperstraat-Hoftuin verdwijnt of wordt 
bemoeilijkt.  Bij het Ensemble wordt veel nieuwe publieke ruimte ontsloten en wordt een nu 
onbevredigende stedenbouwkundige situatie - Het Mr. Visserplein ontbeert een duidelijke identiteit en 
functie- sterk verbeterd. Het Namenmonument geeft het Ensemble een functie en betekenis die past bij 
haar identiteit als Joods Cultureel Erfgoed. 
Score: 

WSS   - 
Ensemble  + 

 
-Herinrichting voorgenomen 

Uit diverse beleidstukken van de gemeente en een recente brief van Ruimte en Duurzaamheid blijkt dat 
er plannen zijn voor herinrichting van het Mr. Visserplein. Dit geldt niet voor de WSS. 
Score: 

WSS   0 
Ensemble  + 

 
-Technische aspecten 

Voor de WSS is de fundering op de metrobuis problematisch. De technische complicaties bij het 
Ensemble hangen af ervan of het lagergelegen niveau ingrijpend wordt veranderd. Als de bestaande 
ruimte wordt gebruikt zoals die is, zijn de technische aspecten ongecompliceerd. Als de ondergrondse 
ruimte ingrijpend wordt gewijzigd levert dat een complexer technisch beeld. 
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Score: 
WSS   0 
Ensemble  0 

 
-Kostenniveau gemeente 

Inmiddels is het bouwbudget voor het Libeskind ontwerp verdubbeld. De kosten voor de Gemeente voor 
het bouwrijp maken van het Ensemble hangen ervan af hoe ingrijpend het ondergrondse niveau wordt 
gewijzigd. Het monument kan worden ingepast in het ontwerpproces voor de voorgenomen 
herinrichting van het plein. 
Score: 

WSS   0 
Ensemble  0 

 
-Realisatietermijn 

Dit is een lastige afweging. Juridisch en bestuurlijk gezien had deze afweging al in 2016 gemaakt moeten 
worden. Vertragingen in de realisatie zijn niet te wijten aan bezwaarmakers maar aan een onzorgvuldige 
locatieafweging. Als deze afweging in 2016 had plaatsgevonden was de realisatieperiode voor beide 
locaties gelijk geweest (1-3jaar). Op dit moment zou het Libeskind ontwerp op de WSS eerder 
gerealiseerd kunnen worden dan een nieuw ontwerp voor het Ensemble.   
Score:  
• WSS   0 
• Ensemble  0 of - (afhankelijk van noodzakelijke aanpassing) 

 
Bij toepassing van de waarderingscriteria van RHK is de totale score voor het Weesperplantsoen -7 
punten en voor het Ensemble +14 of +13 punten. Zelfs bij verzwaring van de drie doelcriteria, die het 
NAC heeft ingebracht en waartoe de gemeenteraad achteraf mee heeft ingestemd, wordt de 
totaalscore: 
Weesperplantsoen    -7 punten  
Ensemble    +20 of +19 punten 
 
Conclusie: het Ensemble scoort significant beter dan het Weesperplantsoen. Ook volgens toepassing van 
de locatie-criteria uit het RHK-locatieadvies blijkt dat het Ensemble een beter alternatief is en een 
(minstens zo) gelijkwaardig resultaat oplevert met aanmerkelijk minder bezwaren. 

5.8 Bouwplannen voor het Mr. Visserplein? 
Uit de recente herinrichtingsplannen (prod.16) en diverse publicaties die op het internet te vinden zijn 
blijkt dat stedenbouwkundigen bij Ruimte en Duurzaamheid van Amsterdam al geruime tijd plannen 
koesteren voor bebouwing van het Mr. Visserplein.  Gesprekken met politici en de directie van het Joods 
Historisch Museum bevestigen dit. Er ontstaat het beeld dat stedenbouwkundigen van Ruimte en 
Duurzaamheid het plein achter de hand willen houden voor bebouwing. Dit wordt echter weersproken 
in een mail van E. Agricola, directeur Ruimte en Duurzaamheid. In een mail van 5 juni 2019 stelt zij dat 
de plannen voor het Mr. Visserplein nog heel pril zijn en dat daar in het najaar van 2019 meer 
duidelijkheid over komt. (productie sdgp 28). Deze planning geeft dus ruimte om het Ensemble als 
locatie voor het Namenmonument in de herinrichtingsplannen een plaats te geven. 

5.9 Ter onderbouwing van hun opvattingen laten appelanten zich bijstaan door de inbreng van 
professionals uit het veld, die hun visie uiteenzetten in rapporten en publicaties in de media: 

• rapport E. Merkx (productie sdgp 29) 
• Artikelen in de media van professionals (productie sdgp 30) 
• rapport M. de Haas (productie sdgp 31 wordt nagestuurd)  

6.    Voorlopige voorziening 

De rechtbank: “… ziet geen aanleiding om zelf een voorlopige voorziening te treffen” (uitspraak 11). 
 
In de overeenkomst Nationaal Holocaust Namenmonument (productie 61) zijn de rechten en verplichtingen 
van het NAC en de gemeente vastgelegd. De overeenkomst is op 5 februari 2019 namens de gemeente 
ondertekend door burgemeester Halsema. In paragraaf 3 van deze overeenkomst staan de algemene 
verplichtingen van de gemeente. Artikel 3.2 specificeert dit met: De Gemeente zal na verlening van de 
benodigde onherroepelijke vergunning(en) de navolgende werkzaamheden voor eigen rekening (laten) 




