
 

 

 
 

 

 

Geachte heer Burger, 

 

 

 

Op 5 februari 2013 heeft u in het kader van artikel 2.12 van de WABO, een tijdelijke 

ontheffing van het bestemmingsplan, een advies gevraagd voor de realisatie van een 

seizoenscamping op het terrein van het Flevoparkbad in Amsterdam Oost. Aangezien 

het initiatief in de Hoofdgroenstructuur ligt, is een advies van de Technische 

Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) vereist. De TAC is gehouden haar 

adviezen te baseren op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het instrumentarium voor 

de Hoofdgroenstructuur van de ‘Structuurvisie Amsterdam 2040 - Economisch sterk 

en duurzaam’. 

 

 

 

Beleidskader Structuurvisie  

Volgens de Structuurvisie Amsterdam 2040 is het initiatief gelegen in het groentype 

‘Stadspark’. De volgende richtlijnen gelden voor dit groentype: 
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Onderwerp  advies Flevopark – tijdelijke camping  
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Het plan 

In de zomer van 2012 is er een pilot gehouden voor een uitbreiding van camping 

Zeeburg op het terrein van het Flevoparkbad. Een deel van de ligweiden is hiervoor 

afgezet en als camping in gebruik genomen voor een periode van 10 weken in de 

zomermaanden juli/augustus/september. De pilot is geëvalueerd en succesvol 

bevonden door het stadsdeel. Het stadsdeel vraagt nu een advies voor voortzetting 

van de pilot voor de periode van vijf jaar. Het betreft een tijdelijke camping gedurende 

de zomers in de periode van 1 juli tot begin september. Er zullen maximaal 200 

tenten worden geplaatst, maximaal 400 gasten zullen aanwezig zijn. Uit de pilot is 

gebleken dat de parkeerbehoefte zeer beperkt is. Voor het gebruik als camping 

worden vijf tijdelijke units neergezet van totaal 129 m
2
 voor receptie, sanitair en 

berging. Ten opzichte van de pilot wordt het terrein voor de camping vergroot om zo 

een deel van het sanitair van het zwembad te kunnen benutten voor de tijdelijke 

camping. Er wordt als afscheiding een hekwerk geplaatst van 2,5 meter hoog. Deels 

is dit vanwege de pilot al aanwezig.  

 

 

Advies 

Op grond van de door u verstrekte informatie (memo ‘aanvraag tijdelijke camping op 

terrein Flevoparkbad’ d.d. 31 januari 2013, bijlagen met foto’s, overzichtstekeningen, 
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preadvies afdeling vergunningen) constateert de TAC dat het plan inpasbaar is in de 

Hoofdgroenstructuur.  

 

Volgens de ‘Algemene richtlijnen voor inpasbaarheid’, zoals verwoord in de 

Structuurvisie (p. 244), is overnachten niet inpasbaar in de Hoofdgroenstructuur ‘op 

een enkele uitzondering na’. Blijkens de specifieke richtlijnen voor het groentype 

‘stadspark’  geldt die uitzondering niet voor de gronden die tot dit groentype zijn 

gerekend. Bij het beoordelen van deze adviesaanvraag heeft de TAC overwogen dat 

dit initiatief betrekking heeft op een seizoensgebonden voorziening voor een 

specifieke doelgroep en niet leidt tot enige vorm van concrete bebouwing of 

verharding van permanente aard. Er is bovendien sprake van duidelijke begrenzing 

en de voor deze camping benodigde tijdelijke voorzieningen zijn op een functionele 

wijze gelokaliseerd. Hoewel er voor het park als geheel nog geen totaalvisie voorligt, 

acht de TAC de voorgestelde seizoenscamping niet strijdig met de toekomstige 

doelstelling en functie van het park. 

 

Het plan is enerzijds bedoeld om het exploitatietekort van het zwembad te beperken, 

anderzijds om camping Zeeburg extra ruimte te geven zolang het onderzoek nog 

loopt naar een permanente uitbreiding. Mocht er na afloop van deze periode sprake 

zijn van een behoefte aan een permanente vestiging dan is een evaluatie 

noodzakelijk en een beoordeling van de nieuwe situatie. 

 

De TAC heeft begrip voor de keuze van containers. Er is kennelijk gezocht naar een 

zo goedkoop mogelijke oplossing voor deze tijdelijke voorziening. De TAC wijst er 

echter op dat de ruimtelijke uitstraling van deze tijdelijke oplossing geen kwaliteit 

toevoegt aan dit gedeelte van de Hoofdgroenstructuur. Een meer passende 

voorziening zou daarom wenselijk zijn.  

 

Tenslotte willen wij u nog wijzen op de gebruikte terminologie voor het initiatief. Het 

gebruik van het begrip ‘tijdelijk’ maakt onvoldoende duidelijk dat het in dit geval gaat 

om een initiatief dat alleen is bedoeld voor de zomermaanden. De aanduiding 

‘tijdelijke seizoenscamping’ dekt beter de lading.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Prof. dr. G.J. Borger 

Voorzitter van Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 

  

 


