
PLEITNOTA Stichting De Groene Plantage 
 
Vanuit Nederland zijn relatief veel Joodse, Roma, Sinti en andere onderdanen gedeporteerd en  
vermoord door het Nazi- regime. De Nederlandse overheid is niet in staat gebleken deze 
onderdanen te beschermen en werkte in diverse gevallen zelfs actief mee aan de deportaties. 
Hierover ontstonden in de loop der tijd terechte gevoelens van schuld en schaamte. 
In plaats van deze schuld openlijk te belijden en verantwoordelijkheid te nemen koos men er 
echter voor de schuld af te kopen. 
De realisatie van het Holocaust Namenmonument wordt immers voorgesteld als een 
particulier initiatief waarbij de overheid slechts faciliteert. De overheid betaalt, voert uit, maar 
blijft inhoudelijk buiten schot. Om de aanbestedingsverplichting te ontlopen blijft het 
monument eigendom van het Auschwitz Comité. 
 
Het bestuur ziet niet toe op de rechtmatigheid van het proces maar gebruikt de status van 
‘particulier initiatief’ als rugdekking om een proces te volgen dat zich kenmerkt door een grote 
mate van geheimhouding en ondoorzichtigheid. Tot op de dag van vandaag worden tal van 
cruciale stukken en contracten geheim gehouden met een beroep op het particuliere karakter 
van dit initiatief. 
De overheid koos voor een werkwijze waarbij het doel de middelen heiligt maar die op zeer 
gespannen voet staat met behoorlijk bestuur. Een handelswijze die erop gericht is de invloed 
van nabestaanden, belanghebbenden en professionals zoveel mogelijk ‘kalt te stellen’. 
Alles was geoorloofd, zolang de kritische en betrokken burger maar buiten de deur werd 
gehouden.  
 
Met de toezegging dat het honorarium van secundair belang was kreeg de Amerikaanse 
architect Libeskind de ontwerpopdracht voor dit monument, buiten de verplichte nationale en 
Europese aanbestedingsregels om. Het bestuur wist hiervan en heeft er aan meegewerkt.  
Het bestuur had echter een procedure moeten volgen en doen volgen zoals de wet die 
voorschrijft. 
 
Wat betreft de lokatiekeuze wijzen we nogmaals op wat hoogleraren bestuursrecht Jon 
Schilder en Bert Marseille  hierover in hun artikel in de Volkskrant van 5 april 2018 al naar 
voren brengen. Ze schrijven dat de gemeente Amsterdam overhaast en onzorgvuldig  te werk 
is gegaan bij het toewijzen van een plek voor zo’n enorm monument, maar dat zorgvuldigheid 
juist hier van zeer groot belang is. 
 
Het tegendeel gebeurde. 
De door het college beloofde transparantie en inspraakprocedures werden niet nagekomen. 
De toegezegde meerfasenstructuur werd zonder pardon in elkaar geschoven en drastisch 
ingekort.  
Het locatiekeuzebesluit werd vervolgens door de gemeenteraad genomen en was niet 
appellabel. 



Ondanks de enorme impact van dit monument op zijn omgeving werd gebruik gemaakt van 
een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid met het doel een reguliere procedure te kunnen 
gaan volgen, opnieuw met de bedoeling de invloed van belanghebbenden zoveel mogelijk uit 
te sluiten.  
De wijzigingen die ontstaan als gevolg van de komst van het monument vallen echter ver 
buiten de bandbreedte van geringe afwijkingen die de wet als criterium voor het mogen 
toepassen van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid hanteert. 
 
Vooruitlopend op de uitspraak van de bodemprocedure bij uw Afdeling zijn NAC en Gemeente 
al begonnen met de werkzaamheden. In de uitspraak na het verzoek om een voorlopige 
voorziening eind november 2019 bij de Raad van State lezen we dat het risico hiervoor bij het 
NAC ligt. 
Dit is schijn: het werkelijke risico voor het NAC is nihil. Het NAC heeft immers geen eigen 
middelen, zo is gebleken en mocht uw Afdeling in hoger beroep de omgevingsvergunningen 
doen intrekken, hetgeen we u in deze procedure verzoeken,  dan zal de rekening hiervoor niet 
op het NAC verhaald kunnen worden. 
 
Door niet de uitspraak van de Raad van State af te wachten toont het bestuur minachting voor 
de burger en de democratie. 
 
Wij kunnen niet anders dan dit bij u aan de orde te stellen. 
 
Dank u voor uw aandacht, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 26 mei 2020 
 
Roos Theuws (secretaris Stichting De Groene Plantage) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


