
 
Een zienswijze voor de 
concept Structuurvisie 
Amsterdam 2040 
Advies voor het maken en indienen 

Inleiding 

Tegen de concept -Structuurvisie Amsterdam 2040 kun je zienswijzen indienen. Een  
zienswijze is een manier om je visie erover te geven, ideeën aan te reiken en te vertellen wat je 
goed en niet goed vindt in de voorstellen. De zienswijzen worden verwerkt in een definitief 
voorstel. Wie een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over de manier waarop daarin 
is rekening gehouden met zijn/haar opmerkingen. 
Pas daarna gaat de gemeente- of stadsdeelraad beslissen. Voorafgaand aan de 
raadsvergadering kun je je ingediende zienswijze nog toelichten door in te spreken tijdens een 
commissievergadering of hoorzitting.  
De plannen liggen op verschillende plaatsen ter inzage, ook in ieder stadsdeelkantoor. Ze 
kunnen ook digitaal worden bekeken via: www.dro.amsterdam.nl/structuurvisie 
 
Ze zijn ook in te zien in het informatiecentrum De Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72. Meer 
informatie: www.zuiderkerk.amsterdam.nl  Daar is de Structuurvisie ook als boek te koop:€ 12,50 
 

Op www.gaasperdamgroen.nl staat meer over de 
ter visielegging en hoe je eventueel mondeling 
een zienswijze kunt indienen. Ook deze 
Handleiding is daar digitaal in te zien. 
 
We leggen hierna uit hoe je een zienswijze 
maakt en indient. Er is rekening mee gehouden 
dat het hier specifiek om de Amsterdamse 
Structuurvisie gaat. Hierin is een deel van de 
uitwerkingen van Structuurvisie Zuidoost 

opgenomen zoals door de stadsdeelraad in 2009 aangenomen.1  
 
Bij het samenstellen van deze Handleiding is onder meer dankbaar gebruik gemaakt van het 
door Milieudefensie samengestelde Handboek voor behoud van het landschap. Hierin staat 

                                                
1
 De toekomst van Zuidoost Samenvatting uitwerkingen Structuurvisie Zuidoost 2020 

Zie voor de complete nota‟s www.zuidoost.amsterdam.nl  

http://www.dro.amsterdam.nl/structuurvisie
http://www.zuiderkerk.amsterdam.nl/
http://www.gaasperdamgroen.nl/
http://www.zuidoost.amsterdam.nl/
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nog veel meer nuttige informatie, ook over andere ruimtelijke plannen, het voeren van actie, 
publiciteit enz. 
Voorafgaand leggen we eerst een paar begrippen uit. 
 

Wet op de Ruimtelijke Ordening 
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en 
wat de betekenis ervan is. Deze wet beschrijft de taken van de verschillende overheden, de 
instrumenten die de overheid kan gebruiken en de rechten van burgers, organisaties en 
bedrijven. 
De nieuwe wet Wro is op 1 juli 2008 in werking getreden. We gaan hierna alleen in op de 
Structuurvisie, maar ook andere plannen, zoals het bestemmingsplan zijn natuurlijk relevant 
wanneer je wilt weten wat in een gemeente ergens kan of niet kan.  
 

De Structuurvisie  
Rijk, provincie en gemeente stellen elk een (of meer) Structuurvisies op. Daarin staan de 
uitgangspunten van het ruimtelijk beleid van de lokale, provinciale of rijksoverheid voor de 
langere termijn. Ook geeft het bestuur aan hoe en wanneer het dat beleid in principe wil gaan 
uitvoeren. 
In een Structuurvisie staan geen rechten of plichten voor andere overheden of burgers. Het 
geeft alleen aan welk strategisch beleid het overheidsorgaan dat de structuurvisie heeft 
vastgesteld voor de toekomst wil voeren. Dus het stadsdeel, de gemeente of de provincie. Daar 
kan zo´n orgaan vervolgens alleen gemotiveerd van afwijken. 
 
De Structuurvisies zijn ook het uitgangspunt voor het opstellen van feitelijke, 
uitvoeringsgerichte plannen. Zoals bestemmings- of inpassingsplannen, beheersverordeningen 
en projectbesluiten.  (Tegen dit soort plannen zijn juridische stappen mogelijk, zie verder). 
Structuurvisies van rijk, provincies en gemeenten behoren door goed overleg op elkaar te 
worden afgestemd. 
De Nota Ruimte legt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening tegenwoordig vooral 
bij de provincies en gemeenten. De open groene ruimte krijgt in de Nota Ruimte weinig 
bescherming. De belangrijkste gebieden waar bouwbeperkingen gelden zijn de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen Zie voor meer informatie over de Nota 
Ruimte www.minvrom.nl 
Wij gaan hierna alleen kort in op de Provinciale Structuurvisie en de gemeentelijke- en 
stadsdeel-Structuurvisie. 
 

Provinciale Structuurvisie 
Provincies moeten volgens de Wro ook een structuurvisie vaststellen. Provincie Noord-Holland 

is daar op dit moment (april 2010) druk mee bezig. Gaasperdam Groen!/WOG hebben een 
zienswijze ingediend op deze visie en bij een Hoorzitting van Provinciale Staten nog een aantal 
opmerkingen over de conceptvisie gemaakt. 

.   
In een provinciale Structuurvisie staat nauwkeuriger dan in een structuurvisie op rijksniveau 
waar nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, wegen, spoorlijnen, landbouwgebieden, 
recreatiegroen en natuurgebieden in de toekomst zouden moeten liggen. De visie bestaat uit 
een uitvoerige tekst en kaarten, waarop de verschillende mogelijke bestemmingen staan 
aangegeven. 
Deze Structuurvisie wordt vastgesteld door Provinciale Staten, het “parlement” of de 
“gemeenteraad” van de provincie. Daaraan gaat een voorbereidings- en inspraakperiode 
vooraf. Wil de provincie ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken die strijdig zijn met de 

Structuurvisie, dan kan men besluiten de visie (gedeeltelijk) te herzien. 

 
Gemeentelijke Structuurvisie 
Net als op Rijks en provinciaal niveau zijn gemeenten bij wet verplicht voor hun gehele 
grondgebied een Structuurvisie op te stellen. Daarin legt de gemeenteraad de belangrijkste 

http://www.minvrom.nl/
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richtingen voor het ruimtelijk beleid van de gemeente voor de toekomst vast. Ook licht de 
gemeenteraad toe hoe zij zich voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen te realiseren.  
Een gemeentelijke Structuurvisie wordt voorbereid door het gemeentebestuur of 
deelraadbestuur. De uiteindelijke beslissing neemt de gemeente- of deelraad. 
 
Het gaat bij de Structuurvisie dus om de toekomstvisie van de gemeenten. Hoewel een 
Structuurvisie geen juridisch bindende gevolgen heeft - dat heeft alleen het bestemmingsplan 
(zie hierna ) - is de gemeentelijke Structuurvisie een belangrijk document. Want dit is het 
uitgangspunt voor de later te maken bestemmingsplannen. 
Het is daarom heel belangrijk dat je probeert invloed uit te oefenen op de Structuurvisie, zodat 
daarin wordt vastgelegd wat je wilt dat er wel of niet gaat gebeuren in de toekomst. 
 
Voor de uitvoering van een Structuurvisie wijzigt de gemeenteraad  zo nodig erna de 
bestaande bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welk 
concreet gebruik van de grond mogelijk is; bijvoorbeeld recreatie, kantoren, woningbouw. Een 
bestemmingsplan is het belangrijkste ruimtelijke ordeningsplan en is juridisch bindend voor 
zowel burgers als de overheid. Op een bestemmingsplankaart zijn de verschillende 
bestemmingen van het gemeentelijke grondgebied aangegeven. Met voorschriften wordt 
aangegeven wat mag en wat niet mag in een gebied. Tegenwoordig zijn gemeenten verplicht 
deze informatie ook digitaal aan te bieden. 
 

Een zienswijze maken en indienen bij de Structuurvisie Amsterdam 2040 
Na een lange periode van voorbereiding, allerlei overleg en het raadplegen van groepen in de 
samenleving vond het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders dat het 
voldoende informatie heeft om een besluit te nemen.  
 
Op 26 januari 2010 heeft B & W de ontwerp-Structuurvisie 2040 vastgesteld. Tegelijk met 
een planMER. Dit is een milieueffectrapport, dat volgens bepaalde voorwaarden verplicht is om 
voor de Structuurvisie Amsterdam te maken. Dit planMER is bedoeld om de milieuaspecten 
correct mee te wegen in een fase dat nog fundamentele strategische keuzes kunnen worden 
gemaakt voor ontwikkelingsrichtingen en/of locaties voor activiteiten. 
 
Het college heeft de plannen openbaar gemaakt en ze liggen nu twaalf weken lang ter inzage 
op locaties, zoals het gemeentehuis (Zie de samenvatting van de Kennisgeving op de website 
van Gaasperdam Groen! en bij DRO). De ter inzage legging is op verschillende manieren 
bekend gemaakt, zoals via de gemeentelijke website, in huis-aan-huisbladen enz. 
 
Ter inzage leggen betekent dat iedere burger en maatschappelijke organisatie de ontwerp-
Structuurvisie kan lezen en van commentaar voorzien.  
Dit commentaar wordt de zienswijze genoemd. Je kunt mondeling of schriftelijk reageren. De 
schriftelijke zienswijze moet tijdens de inzagetermijn als brief naar de gemeenteraad worden 
gestuurd. Eventueel kun je ook mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze indienen 
per email is niet mogelijk. (Dat verschilt per gemeente of per provincie).Mogelijk worden 
voorafgaand aan de gemeente-raadsberaadslagingen, nog hoorzittingen georganiseerd. 
 

De zienswijze, wat moet er in staan? 
De zienswijze moet in ieder geval bevatten:  

 - de naam en het adres van de indiener of indienende groep,  
 - de datum,  
 - een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht,  
 - de inhoudelijke argumenten van de zienswijze, dus waar je voor of juist tegen bent in 

het Structuurvisieconcept en waarom. 
 

Gezamenlijke zienswijze indienen 
Het heeft weinig zin een standaardzienswijze, ondertekend door veel mensen, in te dienen, 
zoals bij een ondertekende petitie. Wanneer iedereen namelijk dezelfde zienswijze inlevert 
wordt er toch maar één keer naar de inhoud gekeken. Zijn de zienswijzen verschillend van 
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opzet en inhoud, dan zal de Gemeente elke zienswijze afzonderlijk moeten lezen en 
beantwoorden. 
 
Het is dus belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen zienswijzen indient. Hoe 
meer mensen reageren, hoe beter!  
Natuurlijk kan een vereniging of bewonersorganisatie wel een zienswijze indienen en wijzen op 
het (grote) aantal, dat men vertegenwoordigt. 
 
Platform Gaasperdam Groen! zal in de loop van april op de website wel een aantal punten 

plaatsen, waaraan je kunt denken bij het maken van de zienswijze bij deze Structuurvisie.  
 

Wat doet de overheid met mijn zienswijze? 
Als er zienswijzen zijn binnengekomen is het bestuursorgaan verplicht om hierop inhoudelijk te 
reageren en aan de indieners duidelijk te maken wat zij ermee doet. Zienswijzen kunnen leiden 
tot een bijstelling van het besluit, of zelfs tot intrekking ervan. (Zie Nota van beantwoorden bij 
de Trefwoorden). 
 
Het is belangrijk om zienswijzen in te dienen, want daarmee krijgen overheden en ambtenaren 
een beter inzicht in wat er leeft onder de burgers. Ook hebben bewoners vaak meer 
(uiteenlopende) kennis van hun eigen omgeving.  
 

Tips voor zienswijzen (deels ook bruikbaar voor bestemmingsplannen e.d.) 
 Minder is meestal meer. Houd de zienswijze daarom zo kort mogelijk, bundel de kritiek 

in een aantal hoofdpunten. Noem in de brief eerst de belangrijkste en daarna de minder 
belangrijke argumenten van de bezwaren of opmerkingen. 

 Onderbouw kritiek met zakelijke argumenten. Verwijzen naar uitspraken of studies van 
autoriteiten (onderzoekers, prominenten, hogere bestuursorganen) kan de argumenten 
sterker maken en ondersteunen. Het helpt als je kunt aantonen dat de woningbehoefte 
minder groot is dan de gemeente beweert, of dat de natuurwaarden in het plangebied 
veel groter zijn dan de gemeente stelt.  

 Het wijzen op echte alternatieven voor omstreden bouwlocaties is heel goed. Het 
stadsdeel heeft voorstellen voor alternatieve locaties van onder meer Gaasperdam 
Groen niet of amper onderzocht. De gemeente kan opnieuw op deze locaties worden 
gewezen. Ook worden diverse bouwprojecten, al of niet gerealiseerd, niet meegerekend 
bij het totaal van in Zuidoost geplande woningen. Wijs daarop! Zo laat je zien dat je 
meedenkt en ook oplossing wilt voor de toekomstige bewoners van ons stadsdeel.  

 Wijs ook op de elementen in de visie die je wél goed vindt en licht dit toe. 
 In de Structuurvisie Amsterdam staan twee mogelijkheden voor de zuidkant van de 

Gaasperplas: wel of niet bouwen. De gemeente aarzelt hier zelf dus ook nog, help 
hierbij kiezen! 

 Mensen die actief zijn in een bewonersorganisatie, buurtvereniging, belangen- of 
recreatieorganisatie moeten duidelijk maken dat ze veel mensen vertegenwoordigen en 
daarmee over een groot maatschappelijk draagvlak beschikken. Al die mensen zijn ook 
kiezers, politici zijn altijd gevoelig voor de druk van kiezers.  

 Als het ontwerpplan in strijd is of lijkt met beleid of regelgeving van andere 
overheidsorganen, kun je die ook proberen te betrekken in de procedure. Zij kunnen 
ook zienswijzen en beroep instellen, of een aanwijzing geven over de inhoud van het 
plan. 

 

Voor een voorbeeld van een zienswijze: 
Zie www.milieuhulp.nl of www1.milieudefensie.nl/ruimte/handboek 
 

Trefwoorden 
Dit trefwoordenoverzicht beperkt zich tot vooral de woorden die relevant zijn voor 
Structuurvisies, zienswijzen e.d. en gaat dus niet uitgebreid in op andere plannen voor 
ruimtelijke ordening. 
 

http://www.milieuhulp.nl/
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Belanghebbendheid 
Vaak kunnen alleen belanghebbenden bezwaar en beroep aantekenen tegen voorgenomen 
besluiten van een gemeente of provincie. Dat wil zeggen dat hij of zij een belang moet hebben 
bij het al dan niet doorgaan van het besluit. Bijvoorbeeld omdat je vlakbij woont of omdat je 
opkomt voor het milieu in jouw gemeente of omgeving. In de nieuwe Wet op de Ruimtelijke 
Ordening is bepaald dat je om bezwaar te maken tegen een milieuvergunning of een 
bestemmingsplan, belanghebbende moet zijn. Staat vermeld dat alleen belanghebbenden 
mogen procederen, dan moet je jouw belang kunnen aantonen. Ben je niet belanghebbend en 
ga je toch procederen, dan word je „niet-ontvankelijk‟ verklaard. De overheid hoeft dan niet op 
je bezwaren in te gaan en je verliest ook de mogelijkheid om in beroep te gaan. Een 
rechtspersoon (bijvoorbeeld een lokale vereniging of stichting) is belanghebbend als deze 
volgens de doelstellingen én zoals uit de feitelijke werkzaamheden blijkt de belangen behartigt, 
die bij het besluit zijn betrokken. Gewoonlijk geven de statuten van de organisatie hierin 
voldoende inzicht. Zorg ervoor dat de statuten ruim genoeg en toch voldoende concreet zijn. 
Sluit je dus zo nodig en mogelijk aan bij zo‟n organisatie in de buurt of laat hen voor je 
optreden. 
St. Wijkoverleg Gaasperdam, het WOG, komt volgens de statuten op voor het hele gebied dat 
Gaasperdam omvat en de omgeving er omheen. De rechter heeft het WOG gelijk gegeven dat 
bijvoorbeeld ook de Gaasperplas hieronder valt. 
Een zienswijze voor de Structuurvisie mag iedereen indienen, je hoeft geen 
belanghebbende te zijn. 
 
Beroep  
Als je het niet eens bent met de beslissing die een gemeente heeft genomen op een 
bezwaarschrift tegen bijvoorbeeld een bouwplan, kun je beroep instellen bij de rechtbank of 
uiteindelijk de Raad van State. Tegen een Structuurvisie kun je geen beroep instellen. 
 
Bezwaarschrift  
Schriftelijk commentaar op een genomen besluit. Dit gebeurt bij de overheid die het besluit over 
bijvoorbeeld een kapvergunning, een bouwvergunning of een bestemmingsplan heeft 
genomen. Tegen het besluit van een gemeenteraad over Structuurvisies kun je geen 
bezwaarschrift indienen. Wel tegen toekomstige besluiten die er uit voortkomen.  
 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  
Een netwerk van natuurgebieden waarvan de officiële natuurmonumenten en de vogelrichtlijn- 
en habitatrichtlijngebieden een aparte juridische bescherming hebben via de 
Natuurbeschermingswet.  
 
Flora- en faunawet  
De Flora- en faunawet schrijft voor alle dieren en planten een wettelijke zorgplicht voor. De wet 
verbiedt niet dat er bij de bouw dieren worden gedood en planten verwoest. Er is geen directe 
relatie tussen de Structuurvisie en de Flora – en faunawet. Pas wanneer er een 
bestemmingsplanwijziging of een bouwvergunning voor een concreet bouwplan is, kan deze 
wet mogelijk in beeld komen om een beroep op te doen.  
 
Inspraakreactie  
Een mondelinge of schriftelijke reactie waarin burgers en organisaties hun mening geven over 
een voorontwerp plan of besluit (bijvoorbeeld het voorontwerp bestemmingsplan). Ook al is de 
juridische inspraakmogelijkheid officieel afgeschaft; sommige gemeenten bieden nog de 
mogelijkheid tot inspraak, waarmee zij laten zien dat zij het meedenken van burgers relevant 
vinden. Bij omvangrijke plannen, zoals een ontwerp-Structuurvisie, organiseert een overheid 
vaak een Hoorzitting waarbij mensen in het openbaar hun mening kunnen geven of aanvullend 
toelichten. Gemeenteraadsleden kunnen dan bijvoorbeeld uitgebreider horen wat er leeft onder 
de bevolking dan tijdens de beperkte inspraakmogelijkheid tijdens een commissievergadering. 
 
Kennisgeving  
Het bevoegd gezag (rijk, provincie, gemeente) is verplicht een kennisgeving te plaatsen van 
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een (ontwerp)besluit (over een bestemmingsplan bijvoorbeeld) in een of meer dag-, nieuws-, of 
huis-aan-huisbladen „of op een andere geschikte wijze‟. Als het een besluit van de rijksoverheid 
is, wordt de kennisgeving in elk geval in de Staatscourant geplaatst. 
 
Nota Ruimte  
De Nota Ruimte is een planologische kernbeslissing waarin de regering beschrijft waar er in 
Nederland gebouwd kan worden, waar het groen moet blijven en wie over wat beslist. De Nota 
Ruimte legt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening bij de provincies en 
gemeenten.  
 
Nota van beantwoording  
De reactie van burgemeester en wethouders op de ingediende zienswijzen worden vaak 
gebundeld in een Nota van Antwoord (of Beantwoording) aan de gemeenteraad. Daarin staat 
een samenvatting van de zienswijzen of ze staan er volledig in, samen met de reacties erop, 
vaak gebundeld met gelijksoortige opmerkingen en vermelding of ze al of niet worden 
overgenomen in het bijgestelde voorstel. 
De gemeenteraadsleden die zullen beslissen over bijvoorbeeld de Structuurvisie kunnen in de 
Nota de inbreng van burgers lezen en de manier waarop de bestuurlijke overheid er mee is 
omgegaan. 
 
Raad van State  
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene 
bestuursrechter van het land en spreekt recht in geschillen tussen de burger en de overheid. 
Zo kan het zijn dat een burger of ondernemer het niet eens is met een verleende vergunning of 
bestemmingsplanwijziging zoals besloten door het bestuur van een gemeente, een provincie, 
een waterschap of door de centrale overheid. Daarnaast behandelt de Afdeling een groot 
aantal zaken op het gebied van bestemmingsplannen en milieu.  Tegen een vastgestelde 
Structuurvisie is geen beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak mogelijk. 
 
Structuurvisie (voorheen -plan ) 
Ruimtelijke toekomstvisie van de gemeenteraad. Een structuurplan heeft een juridische status 
en is van belang voor het continueren of vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht. 
Toekomstige bestemmings- en bouwplannen moeten uitgaan van de Structuurvisie. 
 
Ter inzage legging  
Een structuurvisie wordt ter inzage gelegd voordat de gemeenteraad er over beslist. De 
gemeente moet deze ter inzage legging actief bekendmaken in de plaatselijke bladen en in de 
Staatscourant. 
 
Zienswijzen  
Zienswijzen zijn schriftelijke commentaren op een ontwerpbestemmingsplan van de gemeente 
of ander ontwerpbesluit, zoals een Structuurvisie. Een zienswijze is geen inspraakreactie, maar 
adviezen, meningen en opvattingen die al of niet verwerkt kunnen worden in de definitieve 
zienswijze waarover de gemeenteraad zal beslissen. 
Voorafgaand aan die beslissing kan weer worden ingesproken.  
 

Voorbeeld zienswijze  
 
Op de volgende pagina ziet u een compleet voorbeeld. 
 
Schriftelijk indienen vóór 20 mei 2010! 
Aangetekend versturen is alleen nodig als het vlak voor de sluitingstermijn is. Afgeven bij DRO, 
Jodenbreestraat 25 1011 NH  Amsterdam en afgiftebewijs vragen kan eventueel ook. 
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Voorbeeld zienswijze 
 
 
Aan de gemeenteraad van Amsterdam 
p.a. de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening,  
Postbus 2758 
1000 CT Amsterdam 
 
Betreft: Zienswijze i.v.m. Concept Structuurvisie Amsterdam 2040 (En eventueel ook PlanMER) 
 
Plaats en datum: 
  
Geachte heer/mevrouw,  

Ik heb kennisgenomen van de concept Structuurvisie Amsterdam 2040  

Ik heb in verband daarmee een aantal opmerkingen (aanvullingen, suggesties enz.): 

Ik ben het niet (of juist wel) eens met een aantal van de in de visie genoemde plannen. 

Daarvoor heb ik de volgende redenen: 

(Noem telkens het gebied, de locatie, de paragraaf, het onderdeel en de pagina in de 
Structuurvisie waarover het gaat. Stuur eventueel een kaartje mee waarop de plek is 
aangegeven die je bedoelt. 

Dan omschrijf je beknopt en zakelijk waarom je het niet of juist wel eens bent met de 
voorstellen en plannen: 

---------------------·  

--------------------- 

·--------------------   

Verwijs eventueel naar andere stukken, onderzoeken enz. 

 
Ik verzoek u om .................................(hier omschrijf je wat je vindt dat beslist moet worden, 
bijvoorbeeld bij te stellen, aan te vullen, te wijzigen, te onderzoeken, rekening te houden 
met). Vind je een bepaald plan juist wel goed, dan geef je dat ook aan, met weer toelichting. 
 
Hoogachtend, 
(handtekening) 

Naam  

Evt. namens welke organisatie. (Eventueel met vermelding aantal leden, aangesloten 
groepen enz.) 
 

Adres  
Woonplaats 
Telefoonnummer, mobiel nummer, eventueel e-mailadres 

Bijlagen: 
- Bijvoorbeeld foto‟s en kaarten (houd zelf de originelen). 
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Nuttige adressen 

Ruimtelijke ordening 

www.ikcro.nl 
Informatieve site over ruimtelijke ordening van het Informatie- en Kenniscentrum voor de 
Ruimtelijke Ordening (IKCRO, een initiatief van het ministerie van VROM, NIROV en de DDI). 

 www.nirov.nl 
Site van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, met veel 
informatie over ruimtelijke ordening. 

www.kaart.nieuwekaart.nl 
Landsdekkende inventarisatie van nieuwe plannen en projecten voor wonen, werken, 
infrastructuur en natuur. 

www.minvrom.nl 
Site van ministerie van VROM, met informatie over de (nieuwe) Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. 

www.natuurloket.nl  
Site over beschermde dieren en planten in Nederland en de wettelijke bepalingen waaronder 
deze dieren en planten vallen, zoals de Flora- en faunawet. Met een stappenplan wat je kunt 
doen als je beschermde dieren of planten aantreft. 

Natuur- en milieuorganisaties  
Zie website www.gaasperdamgroen.nl  voor aangesloten organisaties Zuidoost 
 
MCA Milieucentrum Amsterdam 
www.milieucentrumamsterdam.nl 
Plantage Middenlaan 2 – G 1018 DD Amsterdam 
t (020) 624 15 22  e-mail info@milieucentrumamsterdam.nl 
Initieert, ondersteunt en bundelt natuur- en milieuacties in Amsterdam. Groot netwerk van 
aangesloten organisaties, waaronder uit Zuidoost. Zie website voor compleet overzicht. 
  
Milieufederatie Noord-Holland MFNH 
www.milieufederatienoordholland.nl  
Stationsstraat 38 1506 DH te Zaandam 
telefoon 075 – 6351598 e-mail mnh@mnh.nl 
Hierbij zijn 175 plaatselijke en regionale natuur- en milieu (vrijwilligers)organisaties 
aangesloten. Zie website voor adressen enz. Ondersteunen vooral op aantal thema‟s, 
waaronder ruimtelijke Ordening en Structuurvisie provincie. 

 

 
HABITAT Advocatenkantoor voor Omgevingsrecht verzorgde 150410 een inleiding over het 
indienen van een zienswijze. De inleiding en andere nuttige info staat op  
http://www.habitatadvocatenkantoor.nl/download/college_download.html  

 

 
 

 
Colofon 
Deze Handleiding is een uitgave van Platform Gaasperdam Groen! ten behoeve 
van gebruik bij het indienen van zienswijzen bij de Structuurvisie Amsterdam 2040 
april 2010 contact via info@gaasperdamgroen.nl  
Samenstelling, gebruikmakend van verschillende bronnen, en foto‟s: Winnie Meyer 
Ricard, m.m.v. B. Meruma, HABITAT advocaten, R. Daalder en N. Bosch, DRO.  
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