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inzake de beroepen ingediend tegen de besluiten van de gemeenteraad van Amsterdam 
tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Siuisbuurt', tot aanvaarding van het milieuef
fectrapport Zeeburgereiland en tot het niet vaststellen van een exploitatieplan en het be
sluit van college van burgemeester en wethouders van Amsterdam tot het vaststellen van 
hogere geluidswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan Sluisbuurt 

Hoogedelgestreng college, 

Namens cliënten, de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam (de "Raad") en het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (het "College", gezamenlijk met de 
Raad: "Verweerders"), voor wie ik in dezen als raadsman en gemachtigde optreed, doe ik u hierbij 
het verweerschrift in op gemelde zaak toekomen, waarom u verzocht bij brief van 20 maart 2019. 

Op 30 oktober 2018 heeft het College besloten tot vaststelling van hogere geluidswaarden ten be
hoeve van het Bestemmingsplan (het "Hogere Waardenbesluit"). 

Op 28 november 2018 heeft de Raad samengevat besloten: 

de zienswijzen die zijn ingediend over het milieueffectrapport Zeeburgereiland (het 
"MER") te beantwoorden overeenkomstig de Nota van beantwoording zienswijzen en wij
zigingen MER Zeeburgereiland en het MER te aanvaarden; 

de zienswijzen die zijn ingediend over het ontwerp van het bestemmingsplan Sluisbuurt 
(het "Bestemmingsplan")1 te beantwoorden overeenkomstig de Nota van beantwoording 
zienswijzen bestemmingsplan Sluisbuurt en het Bestemmingsplan vast te stellen; en 

geen exploitatieplan voor het Bestemmingsplan vast te stellen. 

NL.IMR0.0363.Ml711BPGST-VG01. 
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De hiervoor genoemde besluiten van het College en de Raad worden in het vervolg het "Bestem
mingsplan c.a." genoemd. 

Van uw Afdeling ontvingen Verweerders beroepschriften ingediend door: 

1. Y.L.W.F. Ho ("Ho"), woonachtig aan de Kea Eaumanstraat 62 en ook eigenaar van Leon 
Homstraat 309 te Amsterdam, bij briefvan 13 februari 2019 (stuk lA); 

2. N. Timmermans ("Timmermans"), woonachtig de Leon Homstraat 305 te Amsterdam, bij 
briefvan 13 februari 2019 (stuk lB); 

3. G.J.E. Goedings, woonachtig aan Dorpsstraat 44 te Uitdam; 

J.P. van den Bogert, woonachtig aan Dorpsstraat 1 te Uitdam; en 

R.M. Visser, woonachtig aan Dorpstraat 44 te Uitdam, 

(gezamenlijk "Goedings e.a.") bij (gelijkluidende) brieven van respectievelijk 9 februari 
2019 (stuk IC); 

4. Vereniging Vrie.nden van de Amsterdamse Binnenstad ("VV AB"), statutair gevestigd te 
Amsterdam aan de Sloterkade 21, bij briefvan 13 februari 2019 (stuk lD); 

5. Stichting Monumenten Amsterdam Noord (de "Stichting"), statutair gevestigd te Amster
dam aan Buiksloterdijk 234, bij briefvan 14 februari 2019 (stuk IE); 

6. M.C. van der Liet, woonachtig aan de Zuider IJ dijk 39 te Amsterdam; 

M.F.E.G. Kok, woonachtig aan de Zuider IJ dijk 76A te Amsterdam; 

A.L. Berlips, woonachtig aan de Zuider IJ dijk 35 te Amsterdam; 

G.M.D. Martens, woonachtig aan de Zuider IJ dijk 35 te Amsterdam; en 

E. Kooistra, woonachtig aan de John Blankensteinstraat 62 te Amsterdam, 

(gezamenlijk "Van der Liet e.a.") bij briefvan 14 februari 2019 (stuk lG); en 

7. S. Boerlage, woonachtig aan John Blankensteinstraat 29B; 

E.M. de Zwager, vermoedelijk woonachtig aan Faas Wilkesstraat 85F;2 

J.W. Arends, vermoedelijk woonachtig aan John Blankensteinstraat 15C;3 en 

2 Geen adres vermeld bij beroepschrift, ontleend aan zienswijze. 
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de Stichting Een Open Stad, 

("Boerlage e.a.") bij briefvan 15 februari 2019 (stuk lH). 

Bij uitspraak van 16 april 2019, 201901297/4/Rl, heeft uw Afdeling het beroep van G.J.E. 
Goedings niet ontvankelijk verklaard, kort gezegd omdat G.J.E. Goedings geen belanghebbende is 
bij het Bestemmingsplan en omdat G.J.E. Goedings verwijtbaar geen zienswijze heeft ingediend 
over het ontwerp van het Bestemmingsplan. Uit telefonisch overleg met de behandelend ambtenaar, 
de heer P.B. Awkar, die hierover overleg heeft gevoerd met de behandelend jurist, bleek mij dat 
beoogd is dat de uitspraak van 16 april 2019 ook betrekking heeft op J.P. van den Bogert en R.M. 
Visser, hoewel deze namen niet staan vermeld in de uitspraak. De uitspraak op dit punt wordt 
evenwel niet aangepast. Op basis van dit telefonisch overleg met de heer P.B. Awkar heeft dit ver
weerschrift geen betrekking op de beroepen voor zover die zijn ingediend door J.P. van den Bogert 
en R.M. Visser. Verweerders zouden het wel op prijs stellen indien in uw uitspraak een overweging 
wordt gewijd aan de niet ontvankelijkheid van J.P. van den Bogert en R.M. Visser. 

1. OPZET VERWEERSCHRIFT 

(1) In het vervolg bespreken en weerleggen Verweerders de beroepsgronden die appellanten 
hebben ingediend. 

(2) In paragraaf 2 wordt ingegaan op de strekking en de voorgeschiedenis van het Bestem
mingsplan. In paragraaf 3 komen aan formele aspecten aan de orde (ontvankelijkheid en be
langhebbendheid). De paragrafen 4 - 8 bevatten een thematische weerlegging van de be
roepsronden ingebracht tegen het Bestemmingsplan, het MER, het Hogere Waardenbesluit 
en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Bij die thematische weerlegging 
wordt ook besproken in hoeverre artikel 8:69a Algemene wet bestuursrecht ("Awb") in de 
weg staat aan honorering van een beroepsgrond. 

2. ACHTERGROND EN PROGRAMMA VOOR DE SLUISBUURT 

2.1. Beleidsmatige achtergronden: van Structuurvisie Amsterdam 2040 tot het Steden
bouwkundig Plan Sluisbuurt 

(3) Sinds 1984 neemt de bevolking van Amsterdam toe, de laatste jaren versneld, met ruim 
10.000 personen per jaar. De vraag naar woningen in alle prijsklassen is enorm. 

(4) Amsterdam heeft de ambitie om tenminste 7.500 woningen per jaar te bouwen. De Struc
tuurvisie Amsterdam 2040, vastgesteld door de Raad op 17 februari 2011 (de "Structuur
visie"),4 geeft aan waar de kansen liggen. In de Structuurvisie wordt op deze plek binnen de 
ring Al 0 een combinatie van wonen en werken gewenst die in de toekomst tot het schaarse 
(hoog)stedelijk centrummilieu zal behoren. De zeer hoge, en stijgende, woningprijzen bin-

Geen adres vermeld bij beroepschrift, ontleend aan zienswijze. 

4 Bijlage 5 bij het beroepschrift van VV AB. 
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nen de ring bevestigen deze schaarste eens te meer. fu het ontwikkelingsbeleid voor Metro
poolregio Amsterdam wordt het verdichtingsbeleid onderschreven. Zo wordt er maximaal 
gebruik gemaakt van de kwaliteit van de locatie: weids uitzicht over het IJ en de stad, voor 
iedereen (ook sociale huurders). Ook laat hoogbouw ruimte op maaiveld over voor groen, 
sport en spel. Daarnaast biedt het nieuwe kansen voor collectiviteit, duurzaamheid en nieu
we woonconcepten. 

( 5) Het beleidsdocument Koers 2025 - Ruimte voor de stad (laatste versie gedateerd op april 
2016) ("Koers 2025") (bijlage 1) betreft een uitwerking van de Structuurvisie voor de 
eerstkomende tien jaar, met concrete ontwikkellocaties. Het is de bedoeling om sommige 
locaties versneld te ontwikkelen, waaronder de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Dat is geen 
verrassing, want ten opzichte van veel ander locaties heeft de Sluisbuurt een bijzondere po
sitie. Het gebied is immers onderdeel van twee grote bewegingen in de stad: 'uitrol van het 
centrumgebied' en 'herontdekking van het waterfront' en dat geeft het gebied een meer dan 
evenredige ontwikkelpotentie. De ontwikkelstrategie Koers 2025 onderstreept de in de 
Structuurvisie ingezette strategie van verdere verdichting van de stad met aantrekkelijke di
verse stedelijke milieus. 

(6) Na de ontwikkeling van de Sportheldenbuurt vormt de Sluisbuurt het volgende plan op het 
Zeeburgereiland. Hiervoor is het concept stedenbouwkundig plan Sluisbuurt opgesteld, ge
dateerd op 8 november 2016. Dit concept heeft vanaf 11 november 2016 gedurende zes 
weken voor maatschappelijke consultatie ter inzage gelegen. Op 27 september 2017 heeft 
de Raad het Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt (het "SP") vastgesteld. 

(7) De ontwikkeling van de Sluisbuurt is een voortzetting van de IJ-oeverontwikkeling en de 
stedelijke ringzone. De unieke ligging aan het IJ, nabij de binnenstad, rechtvaardigt een ho
ge ambitie. Met de Sluisbuurt wordt de volgende stap gezet in de 150 jaar lange geschiede
nis van het Zeeburgereiland. Als sluitstuk van de IJ-oever ontwikkelingen kan de Sluisbuurt 
zich manifesteren als één van de laatste grote woningbouwlocaties aan het IJ én nabij de 
binnenstad. 

2.2. Milieueffectrapporten Zeeburgereiland 

(8) 

5 

Milieueffectrapport 2008 

In 2008 is een milieueffectrapport opgesteld ten behoeve van de herontwikkeling Zeebur
gereiland. Dit milieueffectrapport lag mede ten grondslag aan het bestemmingsplan Zee
burgereiland RI-Oost,5 dat voorzag in een planologisch kader ten behoeve van de realisatie 
van de Sportheldenbuurt. 

NL.IMR0.03630000U003BPGST -. 
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(9) 

(10) 

6 

Milieueffectrapport 2018 

Sinds 2008 zijn de plannen voor Zeeburgereiland aangepast. Zo zijn meer woningen voor
zien dan toen. Vanwege dit grotere aantal woningen, maar ook vanwege zorgvuldigheid en 
het actualiseren van onderzoeken, is een nieuwe m.e.r. verricht waarvan de resultaten zijn 
neergelegd in het .MER. Het .MER heeft betrekking op de Sluisbuurt en de verdere ontwik
kelingen op het Zeeburgereiland, de ontwikkeling van de gebieden Baaibuurt West, Baai
buurt Oost en de Bedrijvenstrook, zoals hieronder weergegeven.6 Op de Oostpunt zijn 
vooralsnog geen ontwikkelingen voorzien. 

Het .MER levert input voor de diverse ruimtelijke besluiten die voor de verdere ontwikke
ling van Zeeburgereiland genomen gaan worden. Sommige maatregelen die in dit .MER be
noemd staan, landen in deze ruimtelijke plannen, terwijl andere maatregelen in een steden
bouwkundig plan of in de aanbesteding meegenomen (kunnen) worden. Zo is tegelijkertijd 
met het opstellen van het .MER ook het SP voor de Sluisbuurt opgesteld en vastgesteld. 
Veel van de maatregelen die in dit MER benoemd staan, zijn hier reeds in overgenomen. 
Juist omdat dit SP tegelijk opliep met het MER kunnen over de Sluisbuurt gedetailleerdere 
uitspraken gedaan worden dan over de andere deelgebieden. Om die reden varieert de in
formatie in het .MER van detailniveau. 

Ontleend aan pagina 2 van het Milieueffectrapport Zeeburgereiland 2018 (bijlage 30 bij de toelich
ting op het Bestemmingsplan) 
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2.3.. Betrokkenheid publiek bij de totstandkoming van het Bestemmingsplan c.a. 

(11) Vanwege het grootschalige en unieke karakter van Sluisbuurt en de locatie waar de Sluis
buurt is voorzien, hebben verweerders het publiek en deskundigen veelvuldig betrokken bij 
het proces dat heeft geleid tot de vaststelling van het Bestemmingsplan c.a., namelijk in de 
fases die hebben geleid tot het SP, het MER en tot het Bestemmingsplan c.a. Deze partici
patie is van grote invloed geweest het programma waarin het Bestemmingsplan voorziet. 

(12) Het meest duidelijk blijkt dat uit de verlaging en vermindering van de hoogbouw, zçals in 
onderstaande tabel7 is weergegeven. 

2.4. 

(13) 

7 

8 

9 

JO 

Hoogte Concept SP SluiSbuurt SP Sluisbuurt Bestemmingsplan 
Laag (3o·4D meter) ntorens 8torens 7torens 
Mlddel (4o-8o meter) ntorens u torens u torens 
Hoog (meer dan 8o 6 torens (tot maximaal s torens (tot maximaal 5 torens (tot :125 meter; 
meter) 143meter) :125 meter) (1 maal go meter, 2 maal 

100 meter, één maal:uo 
meter en één maal125 
meter) 

Overztcht hoogbouw per document 

Programma voor de Sluisbuurt 

De Sluisbuurt is een nieuwe woon-werkwijk op het Zeeburgereiland in Amsterdam. De 
ruimtelijke opgave voor deze buurt bestaat onder meer uit het creëren van een hoogstedelijk 
woonmilieu (circa 600.000 m2

) in hoge dichtheden en met een hoog voorzieningenniveau. 
Er zullen ter plaatse 5.640 woningen8 gebouwd worden in zo divers mogelijke typologieën, 
met behoudt van woonkwaliteit en bescherming van het omliggende landschap door ver
dichting in het stedelijk gebied. Naast woningen wordt 87.900 m2 brutovloeroppervlak aan 
niet-wonen ontwikkeld.9 Daaronder vallen niet alleen buurtvoorzieningen, werkruimten en 
commerciële functies, maar ook voorzieningen op stedelijk niveau, zoals een middelbare 
school en Hogeschool InHolland. 10 

Ontleend aan pagina 29 van de zienswijzennota. 

Artikel 31.3 van de planregels. 

Artikel 31.4 van de planregels. 

Zie ook paragraaf 2.3.1 van de plantoelichting. 
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(14) De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het Amsterdam Rijnkanaal aan de 
westzijde, het Binnen- en Buiten-IJ aan de noord-westzijde, de Piet Heintunnel en de IJ
burglaan aan de zuidzijde en aan de oostzijde door de Zuiderzeeweg: 

(15) De gemeente Amsterdam is eigenaar van de gronden waar ontwikkeling plaatsvindt en 
geeft die gronden in erfpacht uit. 

ST\ASD\21481625.1 0 (7) 
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3. 

(16) 

3.1. 

(17) 

(18) 

(19) 

11 

FORMELE ASPECTEN 

In deze paragraaf lichten Verweerders toe welke appellanten naar hun mening niet kunnen 
worden ontvangen in hun beroepen. 

Van der Liet e.a.: verwijtbaar geen zienswijze ingediend over het ontwerp van het 
Hogere Waardenbesluit 

Over het ontwerp van het Hogere Waardenbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Dit be
tekent dat het beroep van Van der Liet e.a., voor zover dat gericht is tegen het Hogere 
Waarden Besluit, niet ontvankelijk is. Anders dan Van der Liet e.a. betogen kan niet wor
den aangenomen dat hun zienswijze over het ontwerp van het Bestemmingsplan ook be
trekking zou hebben op het ontwerp van het Hogere Waardebesluit Dat blijkt niet uit hun 
zienswijze en bovendien is de zienswijze gericht tot Raad, niet tot het ter zake van het Ho
gere Waardenbesluit bevoegde gezag, het College. In de bekendmaking van de ontwerpen 
van het Bestemmingsplan en het Hogere Waardenbesluit staat ook duidelijk vermeld aan 
welk bestuursorgaan zienswijzen moeten worden geadresseerd. 

Dat overigens in een zienswijze over een ontwerpbestemmingsplan ingegaan wordt op het 
onderwerp geluidhinder is niet ongebruikelijk, maar dat leidt er op zichzelf natuurlijk niet 
toe dat die zienswijze dan geacht moet worden te zijn gericht tegen het ontwerp van een 
hogere waardenbesluit dat ten behoeve van dat bestemmingsplan is opgesteld. 

Van der Liet e.a. hebben dus verwijtbaar geen zienswijze ingediend over het ontwerp van 
het Hogere Waardenbesluit, zodat zij niet ontvankelijk zijn in hun beroep tegen het Hogere 
Waarden Besluit. 11 In paragraaf 7 wordt - ten overvloede - inhoudelijk hun beroep bespro
ken. 

Op grond van artikel6:13 Awb. 
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3.2. Ho en Timmermans: verwijtbaar geen zienswijze ingediend over het ontwerp van het 
Bestemmingsplan en het Hogere Waardenbesluit, besluit tot aanvaarding MER is niet 
appellabel 

(20) Ho en Timmersmans hebben geen zienswijze ingediend over het ontwerp van het Bestem
mingsplan en het Hogere Waardenbesluit Wel hebben zij zienswijzen ingediend over het 
MER, die bij besluit van de Raad van 28 november 2018 zijn beantwoord. 

(21) Verweerders leiden uit de beroepschriften van Ho en Timmermans af dat zij ook niet be
oogd hebben beroep in te stellen tegen het Bestemmingsplan en het Hogere Waardenbe
sluit De gelijkluidende tekst onder het kopje "Beroep" in de beroepschriften van Ho en 
Timmermans luidt: 

Beroep 

Appellant wenst beroep In te stellen tegen hel besluit van 28 november 2019 met betrekking tot de 

vaststelling van het bestemmingsplan Slulsbuurt, do aanvaarding van de Milieueffoctrapportage 

Zeeburgereiland (MER) en de vaststelling hogere waarden ten gevolge van wet geluidhinder. Dit 

besluit Is op 2 januari 2019 openbaar gemaakt en gepubliceerd. Appellant wenst uilsluitend beroep in 
te stellen tegen de aanvaarding ven de MER Zeeburgereilsnd. Appellant heeft tevens zienswijze 

Ingediend ten eenzten van de MER Zeeburgerelland. Oe MER is vastgesteld middels een apart 

onderdeal van hot b1nluit en appellant acht hot dientengevolge appollabel. 

(22) De gelijkluidende tekst onder het kopje "Conclusie" in de beroepschriften van Ho en Tim
mermans luidt: 

Concluslo 

Nu de MER onvoldoende aandacht besteedt aan de gevolgen van bedrijvan in milieucategorie 3.2 op 
het Zeeburgo rolland en de rest van de omgeving Amsterdam en onvoldoende lngaal op do 

millaugevolgen van de mogelijk te vestigen bestemningen in milieucategorie 3.2 kan niet worden 

gesleid dal de gemeenteraad de MER in redelijkheid hoon kunnen aanvaarden en dientengevolge 
dient hel bestreden boslult te worden vernlebgd. 

Oerhalve verzoekt appellllnt: 

Het beroep gegrond Ie verklaren; 

Het bestradon besluit gericht op het aanvaarden van de MER lo vernleUgen; 

Verweerder te veroordelen In de proceskosten. 

(23) Samengevat: omdat 

(i) Ho en Timmersmans uitsluitend zienswijzen hebben ingediend over het MER en 
niet over de ontwerpen van het Bestemmingsplan en het Hogere Waardenbesluit; 

(ii) in de inleiding van hun beroepschriften geëxpliciteerd wordt dat zij uitsluitend be
roep wensen in te stellen tegen de aanvaarding van het .MER; en 
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(24) 

(25) 

3.3. 

(26) 

(27) 

3.4. 

(28) 

12 

13 

14 

(iii) zij uitsluitend verzoeken om vernietiging van het besluit tot aanvaarding van het 
MER, 

zijn verweerders van mening dat Ho en Timmersmans geen beroep hebben ingesteld tegen 
het Bestemmingsplan, het Hogere Waardenbesluit en het besluit om geen exploitatieplan 
vast te stellen, of, als zij dat wel hebben gedaan, zij daarin niet ontvankelijk zijn op grond 
van artikel 6: 13 Awb omdat zij daarover verwijtbaar geen zienswijze hebben ingediend. 

Wat het beroep gericht tegen het besluit van de Raad tot aanvaarding van het MER betreft: 
zoals uw Afdeling al meermalen heeft overwogen "houdt een milieueffectrapport zelf niet 
een besluit over een bepaald project in. Het rapport wordt opgesteld om voldoende milieu
informatie te verzamelen om tot besluitvorming over een project over te gaan. De in die be
sluitvorming gemaakte keuze hoeft niet volledig overeen te stemmen met de in het milieuef
fectrapport beschreven uitvoeringen van het project; zo'n eis zou betekenen dat het milieu
effectrapport zelf al een definitieve keuze over het project zou moeten inhouden. "12 Een mi
lieueffectrapport en daarmee evenmin tot een besluit tot aanvaarding van een milieueffect
rapport, is daarom niet appellabel. 13 

Kortom, ook het beroep van Ho en Timmermans tegen het besluit tot aanvaarding van het 
MER is niet ontvankelijk. In paragraaf 6.3 wordt - ten overvloede - inhoudelijk hun beroep 
besproken 

E. Kooistra: verwijtbaar geen zienswijze ingediend over het ontwerp van het Bestem
mingsplan 

E. Kooistra heeft geen zienswijze ingediend over het ontwerp van het Bestemmingsplan. 
Kooistra heeft hier geen verklaring voor gegeven en kan naar de mening van de Raad niet 
in haar beroep worden ontvangen. E. Kooistra is daarom niet-ontvankelijk in haar beroep.14 

Inhoudelijk worden haar beroepsgronden - ten overvloede - besproken bij de bespreking 
van de beroepsgronden van Van der Liet e.a. 

Niet-ontvankelijkheid Stichting Een Open Stad 

Boerlage e.a. hebben mede beroep ingesteld tegen het Bestemmingsplan namens Stichting 
Een Open Stad. Voor zover Verweerders bekend is deze stichting niet (rechtsgeldig) opge
richt en kan daarmee niet als belanghebbende worden aangemerkt in de zin van artikel 1 :2 
lid 3 Awb. De Stichting Een Open Stad heeft ook geen zienswijze in kunnen dienen over 
het ontwerp van het Bestemmingsplan. 

ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:596, r.o. 6.5 onder verwijzing naar ABRvS 27 april 
2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ2688, r.o. 2.2.2. 

ABRvS 22 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG1136, r.o. 2.3.2. 

Op grond van artikel6:13 Awb. 
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(29) Verwarrend is dan wel de zienswijze die ir. F.A. Schoen namens Stichting Een Open Stad 
bij brief van 30 mei 2018 over het ontwerp van het Bestemmingsplan heeft ingediend. Bij 
de ondertekening staat: 

Hoogachtend, 

ir. -F.A. Schoen, voorzitter 
Stichting Een Open Stad"' 

Bijlagen: 
Raadsadres Een Open Stad september 2017 
capie-tekst van diverse ondersteunende zienswijze -artikelen uit de media van het afgelopen jaar 

• hangende afdoening procedure n~~mslnkorting r og inscschreven bij K11K als St Een Open Stadtonplein 

(30) De statuten van Stichting Een Open Stadionplein treft u aan als bijlage 2. 

(31) De doelstelling van de Stichting Een Open Stadionplein luidt: 

Arlikel 2- Doel------ --- ---- ------------
1. De stichtin~ heeft ten doel:--~-----------------

a. het bevorderen van het behoud van en aandacht vl'agen voor !lel --- --
oorspronkelijk Stedebouwkundig Ontwerp en de sledenbouwkundige SIJ'uctuur 
van het 'Groter Olympisch Ensemble' in Amstcrdrun Zuid, het Stadionplein in 
het bijzonder als hart van dil ensemble-ontwerp, als plein van de lXde -·- -· 
Olytnpindc 1928 eu daarmee dit ont\\•erp van grote cultuur~hislorische waarde • 
zo lang mogelijk in ere te doen houden. Voorts stelt de Stichting zich ten doel -
het bevorderen van de leefbaat·heid van het gebied op en rond llcl Stadionplein 
en het behartigen van de belangen vau de bewoners van de Stud ionpleinbuurt -
bij een prettige woon- en leefomgeving; 

b. het optimaliseren van de verbiijfs· en belevi11gswaarden die aau IJ.cl --
oorspronkelijk ontwerp inherent zijn, voor gebruikers. bezoekers eu-·-
omwonenden; ------~---

c. het verrichten van a1le verdere handelingen, die met l.J.el vorensmande it1 de -
ruiruste zin verband houdeu of daartoe bevorderlijk kmmeu zijn. - ----

(32) De doelstelling van de Stichting Open Stadionplein heeft geen betrekking op de Sluisbuurt, 
zodat zij bij het Bestemmingsplan niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. Overi
gens heeft de Stichting Open Stadionplein ook geen beroep ingesteld tegen het Bestem
mingsplan. 

(33) Kortom, zowel de Stichting Een Open Stad als de Stichting Een Open Stadionplein zijn niet 
ontvankelijk in hun beroep. Overigens wordt de inhoud van het beroep van deze partij( en) 
besproken waar de beroepsgronden van Boerlage e.a. worden besproken. 
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3.5. Stichting Monumenten Amsterdam Noord is geen belanghebbende bij het Bestem
mingsplan en het Hogere Waardenbesluit 

(34) De Stichting heeft beroep ingesteld tegen het Bestemmingsplan. Op grond van artikel 1:2 
lid 3 jo. lid 1 Awb worden als haar belangen mede beschouwd de algemene en collectieve 
belangen die zij krachtens haar doelstelling en blijkens haar feitelijke werkzaamheden in 
hetbijzonderbeharti~. 

(35) De statutaire doelstelling (bijlage 3) van de Stichting luidt: 

DOEL-----------------------------------------------
Artikel 2.--------------------------
1. De stichting heeft ten doel;-------------------

het bchoud van cultuur-historisch waardevolle bebouwing en bebouwde omgeving, -
parken, groen en water in Amsterdam Noord en Waterland en voorts alles wat daarmede 
in de meest uitgebreide zin des woords vcrband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:-----------
a. het wekken van belangstelling door middel van openbare bijeenkomsten, publicaties, 

architectuurwandelingen en gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere leden -
van de Raad enlofhet Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Noord;-------

b. deelname van leden aan inspraak, deelraads- en waterschapszakcn. Dit op een niet -
commerci~le basis.---------------------

3. Het doel van de stichting komt overeen met het doel van de Werkgroep Monumenten -
Amsterdam-Noord, opgericht in negentienhonderd vier en tachtig.-------

(36) De doelstelling is geografisch beperkt tot Amsterdam Noord en Waterland. Dit blijkt ook 
uit artikel 2 lid 2 aanhef en onder b, waarin specifiek bestuursorganen van stadsdeel Noord 
worden genoemd. 

(37) Het Bestemmingsplan heeft geen betrekking op Amsterdam Noord of Waterland. De doel
stelling van de Stichting omvat niet het zicht vanuit het gebied naar de omgeving. De Stich
ting verricht ook geen feitelijke werkzaamheden buiten Amsterdam Noord en Waterland. 
De Stichting is hierom geen belanghebbende bij het Bestemmingsplan en daarmee niet ont
vankelijk in haar beroep. 

(38) De beroepsgronden van de Stichting worden - ten overvloede - besproken in paragrafen 4 
en 5.5. 

3.6. Niet-ontvankelijkheid E. Kooistra e.a. in haar beroep tegen het besluit om geen exploi
tatieplan vast te stellen 

(39) E. Kooistra en M.F.E.G. Kok hebben beroep ingesteld tegen het besluit van de Raad om 
geen exploitatieplan vast te stellen voor het Bestemmingsplan. De Raad merkt in dit kader 
op datE. Kooistra en M.F.E.G.Kok niet als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt 
bij dit besluit. Uit jurisprudentie van uw Afdeling vol~ immers dat slechts eigenaren van 
gronden in het exploitatiegebied en partijen bij een grondexploitatieovereenkomst als be
doeld in artikel 8.2 lid 4 Wro als belanghebbend bij het besluit tot vaststelling van een ex
ploitatieplan kunnen worden aangemerkt. E. Kooistra en M.F.E.G.Kok zijn geen eigenaren 
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van gronden in het exploitatiegebied, noch partijen bij een grondexploitatieovereenkomst 
Niet is gebleken van overige andere belangen van E. Kooistra die rechtstreeks betrokken 
zijn bij de vaststelling van een exploitatieplan. Gelet hierop kan zij evenmin worden aan
gemerkt als belanghebbenden bij het niet vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in 
artikel 6.13 lid 1 Wro. 15 Het beroep van E. Kooistra gericht tegen het besluit van de Raad 
om geen exploitatieplan vast te stellen is dan ook niet ontvankelijk. 

( 40) Op de afwezigheid van de verplichting een exploitatieplan vast te stellen wordt nader inge
gaan in paragraaf 8. 

4. INSPRAAKMOGELIJKHEDEN 

Betoog 

(41) De Stichting en Van der Liet e.a. voeren aan dat er in het kader van de inspraakmogelijkhe
den onvoldoende rekening is gehouden met de publieke opinie en in het bijzonder met de 
belangen van omwonenden. Aangezien er nauwelijks aanpassingen gedaan zijn, wijst de 
Stichting er bovendien op dat de gemeente niet de tijd heeft genomen om de zienswijzen en 
adviezen van deskundigen te lezen. 

(42) 

(43) 

15 

16 

17 

Verweer 

Zoals toegelicht in paragraaf 2.3 zijn publiek en deskundigen veelvuldig betrokken bij de 
totstandkoming van het Bestemmingsplan c.a. Ook is op 15 mei 2018 van 19.00 - 21.00 
uur een informatiemarkt in het IJburg College 2, waarbij medewerkers van de gemeente 
Amsterdam aanwezig waren voor vragen. 16 De ingekomen inspraakreacties en zienswijzen 
zijn vervolgens van een inhoudelijke reactie voorzien in de "Nota zienswijzen en bestem
mingsplan en MER".17 Blijkens deze nota zijn de reacties inhoudelijk in de besluitvorming 
meegewogen. De wijzigingen die in het vastgestelde Bestemmingsplan ten opzichte van het 
ontwerp daarvan zijn verricht naar aanleiding van zienswijzen (waaronder naar aanleiding 
van die van Van der Liet e.a.) staan vermeld onder het kopje "Wijzigingen naar aanleiding 
van zienswijzen" in de Nota van wijzigingen ten behoeve van de vaststelling van Bestem
mingsplan Sluisbuurt" als onderdeel van het besluit tot vaststelling van het Bestemmings
plan. 

Dat reacties niet hebben geleid tot wijzigingen, betekent niet dat met de zienswijzen geen 
rekening is gehouden. Met de inspraakprocedure is kortom een adequate inspraakmogelijk
heid geboden op een moment dat alle opties nog open zijn. De inspraakmogelijkheden voor 
het door Van der Liet e.a. aangehaalde stedenbouwkundige plan staan als zodanig niet in 
deze procedure ter beoordeling. 

ABRvS 22juni 2011, ECLI:NL:RVS:20ll:BQ8867, r.o. 2.2.3. 

Zie ook pagina 2 van de bekendmaking van het ontwerp van het Bestemmingsplan c.a. 

Bijlage 33 bij de toelichting op het Bestemmingsplan. 
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(44) Dat appellanten een andere invulling voor het gebied voor ogen hebben, is overigens on
voldoende voor het oordeel dat de bij de vaststelling van het Bestemmingsplan gemaakte 
afweging onzorgvuldig of onredelijk is. Het gaat erom of de gemaakte afweging op onjuiste 
gegevens berust dan wel is gebaseerd op een zodanige onevenwichtige afweging van de be
trokken belangen dat moet worden geoordeeld dat niet tot de keuze voor voorliggende in
vulling gekomen had kunnen worden. 18 Uit de onderzoeken die ten grondslag zijn gelegd 
aan het Bestemmingsplan blijkt dat daar geen sprake van is. 

(45) Overigens hebben Verweerders in een eerdere fase, ten tijde van de terinzagelegging van 
het concept SP, veel positieve reacties en adhesie betuigingen ontvangen. Dat is niet ge
bruikelijk. 

5. BESTEMMINGSPLAN 

5.1. Overschrijding termijn artikel3.8lid 1 onder e Wro 

Betoog 

(46) Boerlage e.a. en Van der Liet e.a. stellen dat het Bestemmingsplan in strijd met artikel 3.8 
lid 1 onder e Wro ten onrechte buiten de termijn van 12 weken na de termijn van terinzage
legging is vastgesteld. 

Verweer 

( 4 7) De Raad merkt in dit kader op dat appellanten op zich terecht aanvoeren dat de genoemde 
termijn is overschreden. Uit artikel 3.8 lid 1 aanhef en onder e Wro, noch uit enig andere 
bepaling kan echter worden afgeleid dat de Raad na het verstrijken van deze termijn niet 
meer bevoegd was het Bestemmingsplan vast te stellen. 19 Het Bestemmingsplan is dan ook 
bevoegd vastgesteld, waarbij de ingediende zienswijzen zorgvuldig zijn beantwoord. 

5.2. Wijzigingsbevoegdheid 

Betoog 

( 48) Van der Liet e.a. stellen dat de Raad ten onrechte niet heeft aangetoond dat het Bestem
mingsplan in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 20 van het Bestemmings
plan Zeeburg - Schellingwoude (onherroepelijk op 24 mei 1984). 

(49) 

18 

19 

Verweer 

Van der Liet e.a. gaan er hierbij ten onrechte vanuit dat het Bestemmingsplan kan worden 
gekwalificeerd als een wijzigingsplan in de zin van artikel 3.6 lid 3 Wro. Daarvan is geen 

ABRvS 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:141, r.o. 15.1. 

ABRvS 25 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW3865, r.o. 2.2.2. 
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sprake. Het Bestemmingsplan is een op zichzelf staand plan in de zin van artikel 3.1 Wro 
en is niet gebaseerd op een wijzigingsbevoegdheid uit het voorgaande bestemmingsplan. 

5.3. Strijdigheid met hoogbouwbeleid in Structuurvisie 

Betoog 

(50) VV AB stelt dat voor de afwijking van het hoogbouwbeleid in de Structuurvisie in het Be
stemmingsplan geen deugdelijke motivering wordt gegeven. De enkele stelling dat de im
pact van de verandering van de visuele beleving van het landschap aanvaardbaar wordt ge
acht vanuit de doelen die met de ontwikkeling van de Sluisbuurt worden nagestreefd, acht 
VV AB onvoldoende. 

Verweer 

(51) De Raad merkt in dit kader op dat, waar het Bestemmingsplan afwijkt van de Structuurvi-
. sie, dat in lijn is met de op pagina 212 van de Structuurvisie opgenomen mogelijkheid tot 
afwijking van de Structuw;visie: 

2.5 
Afwijking en 
interpretatieruimte 

AfwiJking 
In concretr genllcn bn worden afgeweken van de 
inhoud van de StructuuJVisic, zij herdat ren ~ij· 

king cbuvm terdegegemotiveerd moerworden en 
datalle d;wbij betrokken hebogen zotgvuldigdie

nen teworden ~wogen. 

In bet geval van een incidentele ingreep, w;ur-
bij wordt afgrwclam van bet geldende beleid. 
ma.1rw~roij geen wijziging ,.pn het beleid wordt 
beoogd, kan betcollege bcsllssl!n. Uitzondering 
da<~rop: bij ingrepen in de Hoofdgroenstructuur 
waarbij hetcollege ondanks een negatief 
advies van de Technische Adviescommissic 
Hoofdgroenstructuurmet een plan wil instrmmen 
zal de gemeenteraad met de afwijking akkoord 
moeten gaan. 

Wanneer~cteen ilfwijking betreft, waarbij ook 
wijziging Viln het beleid wordt overwogen, dan 
komt het opstellen van een herziening van (een 
onderdeel van) de Structuurvisie aan de orde (zie 
2.4). Daartoe beslist eveneens de gemccntrraad. 

V oor particulier initiatief wordt ruim baan gebo
den. Dit betekent datals er initlatic\•enzijn waar· 
voor aanPJS.Singvan de strucruurvisic nodig is, het 
col!<! ge of de gemeenteraad per geval een afweging 

zal maken. 

(52) De Structuurvisie, uitgewerkt in de nota "Hoogbouw in Amsterdam" ("Nota hoogbouw") 

S"I\ASD\21481625.1 0 (15) 



Stibbe 

(bijlage 4), geeft beleid op hoofdlijnen. 

(53) De concrete inpassing van de hoogbouw vindt plaats bij de vaststelling van bestemmings
plannen, waarbij atbankelijk van de lokale omstandigheden kan worden afgeweken van de 
hoogbouwvisie in de Structuurvisie. Voor die inpassing staan in de Nota hoogbouw ver
schillende aanbevelingen zoals het rekening houden met de bepalingen van de Structuurvi
sie en het uitvoeren van een hoogbouwstudie voor de juiste positionering.20 De hoogbouw
visie is met andere woorden geen blauwdruk, maar een sturingsmiddel om hoogbouwinitia
tieven op de door de gemeente gewenste locaties te reguleren. 

(54) In de Structuurvisie is een kaart opgenomen waarop te zien is waar hoogbouw wordt gesti
muleerd: 

Hoogbouw in Amsterdam 

20 Zie p. 69 - 70 van de Hoogbouwvisie. 
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(55) Voor de kop van het Zeeburgereiland is het ontwikkelen van een hoogbouw ensemble met 
een gemiddelde hoogte van 60 meter gewenst.21 Echter, zoals ook staat vermeld onder het 
kopje "Sluisbuurt aan het waterfront van Amsterdam" in paragraaf 3.4.1 van de toelichting 
op het Bestemmingsplan, wordt de grens van het zoekgebied voor hoogbouwaccenten en 
een stedelijk hoogbouwensemble uit de Structuurvisie verruimd naar de hele Sluisbuurt Dit 
is in afwijking van de hoogbouwvisie. De Raad heeft dit onder ogen gezien. Hierom luidt 
onderdeel 8 van het besluit van de Raad tot vaststelling van het Bestemmingsplan: 

8. Kennis te nemen dat het college op 30 oktober in lijn met haar besluitvorming om 
het ontwerp van het bestemmingsplan Sluisbuurt vrij te geven voor 
terinzagelegglng, heeft besloten om ten behoeve van de ontwikkeling van deze 
buurt op Zeeburgereiland met een gemengd programma bestaande uit wonen, 
werken en voorzieningen waarmee- naast de andere aandachtspunten zoals 
mobiliteit, externe veiligheld en parkeren die hieronder zijn benoemd - wordt 
afgeweken van het parkeerbefeid, aanvaarden van reisbjdver1les en tot slot het 
hoogbouwbeleid als onderdeeVuitwerklng van de Structuurvisie ten behoeve voor 
zover dit betrekking heeft op hel juridisch planologisch toestaan van een 
bebouwingsconcentratie van hoogbouw in plaats van een ent<el incident of 
ensemble zoals in het beleid beoogd, 

(56) In de toelichting van de raadsvoordracht staat 

Ad 8- Afwijken beleid ten behoeve van bestemmingsplan Sluisbuurt 
Het aantal pa.Xeerplaatsen is in hel bestemmingsplan gemaximeerd op 240 pp in de 
openbare ruimte en 1920 in gebouwde voorzieningen. Door het aantal 
patkeerplaatsen vast te leggen wordt afgeweken van het systeem van de Nota 
Aulaparkeren waar de ontwikkelaar de vnjheld heeft om binnen de nonnen te zorgen 
voor voldoende paf1<eerplaatsen. Uit hel verkeersonderzoek van zowel het MER als 
het bestemmingsplan blijkt dat met de ontwikkeling van het Zeeburgereiland 
maatregelen voor alle modaliteiten nodig zijn om de gebleden herelkbaar te houden. 
Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Sluisbuurt zijn dit relatief beperkte 
ingrepen met uitzondering van maalregelen aan de op en afrit van de A 10. Als de 
ingrepen worden uitgevoerd, met uitzondering van de A 10 levert dat In de spits een 
gemiddeld reistijdverlies op van maximaal 11 seconden op het Autonetwerk Plus. 
Het bestemmingsplan wijkt af van het hoogbouwbeleid. Er is na een hevig 
maatschappelijk en politiek debat gekozen voor een spreiding van de hoogbouw over 
de hele Sluisbuurt en niet voor een i nddenteet hoogbouwaccent op de kop van de 
Sluisbuurt zoals In het huidige beleid voorzien. Ook is sprake van Impact van de 
hoogbouw op het omliggende landschap en gebleden van bijZOndere Waarde 
(Watertand). Het veranderen van het uitzicht vanuit Noord en het contrast met het 
landelijk gebled wordt aanvaardbaar gevonden vanuit hel belang van de 
(woningbouw )opgave en de wens om hier een nieuw, onderscheidend gebied te 
realiseren. 

21 Zie p. 29 van de Hoogbouwvisie. 
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(57) Hoewel er dus sprake is van afwijking van de Hoogbouwvisie, acht de Raad deze afwij
king, onder andere als gevolg van het feit dat er tweemaal een Hoogbouw Effect Rapporta
ge ("HER") is uitgevoerd waarmee de toelaatbaarheid van nieuwe hoogbouwinitiatieven is 
getoetst en zoals verder toegelicht onder het kopje "Sluisbuurt aan het wate!front van Am
sterdam" in paragraaf 3.4.1 van de plantoelichting, toereikend is gemotiveerd?2 

(58) Relevant acht de Raad hierbij dat in de HER rekening is gehouden met de mate van zicht
baarheid vanuit onder meer Waterland. Hieruit volgt dat de skyline inderdaad duidelijker 
zichtbaar is vanuit bepaalde locaties in de beschermde stads- en dorpsgezichten in Amster
dam Noord en Durgerdam en omliggende gebieden. De beschermde stads- en dorpsgezich
ten worden zelf niet aangetast en de beleving van de beschermde stads- en dorpsgezichten 
vanuit het IJ wordt niet anders dan nu. Het open landschap van Waterland zelf verandert 
ook niet. Dat landschap wordt begrensd door de stad en door het omliggende water en de 
ligging van die begrenzing verandert niet. Hoewel de hoogbouw in de Sluisbuurt wel de er
varing van openheid in het metropolitaanse landschap van Waterland zal beïnvloeden/3 

gaat het plan uit van slanke torens met variërende hoogtes, op voldoende afstand van el
kaar. Het nieuwe silhouet zal zowel vanuit het landschap als vanaf het waterfront (Binnen
IJ) transparant blijven.Z4 

(59) Deze omstandigheden heeft de Raad betrokken bij zijn besluit tot afwijking van het hoog
bouwbeleid als onderdeel van de Structuurvisie ten gunste van de hoogbouw waarin het Be
stemmingsplan voorziet. Daarbij heeft de Raad de impact die de hoogbouw op het omlig
gende landschap en de gebieden van bijzondere waarde (Waterland) onderkend, maar de 
Raad heeft deze impact (het veranderen van het uitzicht vanuit Noord en het contrast met 
het landelijk gebied) aanvaardbaar gevonden vanuit het belang van de (woning
bouw)opgave en de wens om in de Sluisbuurt een nieuw, onderscheidend gebied te realise
ren. 

22 

23 

24 

Zie voor een vergelijkbare situatie: ABRvS 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:687. 

Zie hierover ook in paragraaf 5.2.2 van de toelichting op het Bestemmingsplan de passage onder het 
kopje "De Sluisbuurt en het veranderende landschap". 

Zie paragraaf 3.4.1 van de plantoelichting onder het kopje 'Sluisbuurt aan het waterfront van Am
sterdam'. 
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5.4. Nut en noodzaak hoogbouw 

Betoog 

(60) Boerlage e.a., VV AB, en Van der Liet e.a. voeren aan dat de noodzaak van de voorziene 
hoogbouw niet is aangetoond. Van bouwgrondschaarste zou geen sprake zijn, met het ge
volg dat verdichting niet vereist is. Bovendien zijn er gelijkwaardige alternatieven mogelijk 
en ook ontwikkeld, waaruit blijkt dat de voorziene hoogbouw niet vereist is. Het Bestem
mingsplan zou gebaseerd zijn op verkeerde uitgangspunten. 

(61) 

(62) 

25 

26 

Verweer 

Zoals ook in de toelichting op het Bestemmingsplan is opgenomen houdt de ruimtelijke op
gave voor de Sluisbuurt zoals die is vastgelegd in het Bestemmingsplan en het Steden
bouwkundig Plan in dat er een woon- en werkomgeving wordt gecreëerd met specifieke 
kwaliteiten. De voorziene hoogbouw vormt één van deze specifieke kwaliteiten. Deze kwa
liteiten zorgen ervoor dat niet alle nieuwbouwlocaties hetzelfde aanbod hebben en er aan
gesloten wordt bij de veranderende wensen van de Amsterdamse bevolking en nieuwe ty
pen werknemers. Er wordt ingezet op de bouw van ruim 5.500 woningen met behoud van 
woonkwaliteit en bescherming van omliggend landschap door verdichting in het stedelijk 
gebied. Hoogbouw is daarbij een belangrijk planelement, niet als los accent, maar als inte
graal en kenmerkend onderdeel van het woonmilieu. Hoewel de schaarse hoeveelheid aan 
bouwlocaties in het SP wel genoemd wordt als aandachtspunt, is de hoogbouw niet enkel 
het gevolg van die schaarste. De hoogbouw is onderdeel van een hoogstedelijk woonwerk
milieu, waarbij door binnenstedelijke verdichting een forse bijdrage geleverd kan worden 
aan de stedelijke woningvraag. Door de hoge dichtheid is een hoog voorzieningenniveau 
(winkels, scholen, zorg et cetera) op loop- en fietsafstand mogelijk. Dat is een belangrijke 
kwaliteit die alleen gerealiseerd kan worden met een hoge dichtheid. Juist verdichting is 
een opgave uit Koers 2025. Bovendien is de locatie zo uniek dat zij vraagt om een bijzon
der plan. 

Wat betreft het alternatief voor de Sluisbuurt dat appellanten naar voren brengen (en dat 
ook in het kader van de brede discussie over het SP is ingebracht), merkt de Raad op dat het 
enkele bestaan van een alternatief niet betekent dat het voorliggende Bestemmingsplan niet 
vast kon worden gesteld. De Raad heeft beleidsvrijheid bij het toekennen van bestemmin
gen. Bij die keuze dient een afweging te worden gemaakt van alle belangen die betrokken 
zijn bij de vaststelling van het Bestemmingsplan. Zoals uit het :MER ook blijkt, zijn er bij 
de totstandkoming van het SP voor de Sluisbuurt ook varianten zonder hoogbouw be
schouwd.25 Gelet op de bestuurlijke uitgangspunten zijn die niet verder inhoudelijk be
schouwd in het :MER. Bij de vaststelling van het SP is uiteindelijk door de gemeenteraad 
gekozen voor het toepassen van hoogbouw.26 Daarbij is door de Raad onder meer overwo-

Zie paragraaf 3.2.1 'Alternatief A en B'. 

Zie het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2017 met onderwerp 'Vaststellen van de In
vesteringsnota Sluisbuurt'. 
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gen dat de hoogbouw door de ligging aan het IJ een nieuw type stedelijk woonmilieu toe
voegt aan de stad met een extra kwaliteit die schaars is op de woningmarkt.27 Het hoog
bouwensemble past daarnaast in de reeks bestaande compacte bijzondere stedelijke buurten 
langs de IJ-oevers en de toekomstige groei van de stad rondom het IJ. Appellanten hebben 
niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kun
nen stellen dat hoogbouw ter plaatse van de Sluisbuurt passend is. Het aangehaalde alterna
tief maakt dat niet anders. 

5.5. Woonkwaliteit onvoldoende 

Betoog 

(63) De Stichting stelt dat er door de hoge dichtheid maar gedeeltelijk wordt voldaan aan de ver
eisten voor duurzaamheid en gezondheid. De openbare ruimte en de hoeveelheid groen per 
persoon zijn volgens de Stichting onder de maat en op de binnenterreinen en binnenhoeken 
van bepaalde huizen zal er te weinig licht zijn. De afstand van 800 meter tot een OV -halte 
(bus of tram) vindt de Stichting te ver. 

(64) 

(65) 

27 

Verweer 

De Raad stelt in dit kader voorop dat het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a Awb in de 
weg staat aan het slagen van deze beroepsgrond. De belangen waar de Stichting hier een 
beroep op doet, zijn belangen van de toekomstige inwoners van de Sluisbuurt. De Stichting 
heeft ten doel - kort gezegd - op te komen voor monumenten in Amsterdam Noord. 

Los van het feit dat Zeeburgereiland niet in Amsterdam Noord is gelegen, is het woonkli
maat en de woonkwaliteit ter plaatse van de Sluisbuurt niet een belang waar de Stichting 
voor opkomt. De Stichting doet hier dus geen beroep op een rechtsgrond die strekt ter be
scherming van de Stichting. 

Zie ook pagina 15 van het rapport "Amsterdam, Beleidsmatige en ladderonderbouwing woningen 
Sluisbuurt en Baaibuurten, Zeeburgereiland" (bijlage 1 bij de toelichting op het Bestemmingsplan): 
"Zeeburgereiland ligt op het kruispunt van drie grote bewegingen: uitrol van het centrumgebied, 
herontdekking van het wafelfront en verweving van stad en metropolitaan landschap. Hier kan een 
nieuw type woonmilieu worden gerealiseerd met zeer hoge dichtheden en bijzondere woonkwalitei
ten. De realisatie van het woningprogramma in de Sluisbuurt (en in de latere fasen de beide Baai
buurten) zalleiden tot een voor Amsterdam uniek woonmilieu: hoogstedelijk wonen langs het water, 
met eigen voorzieningen maar ook dicht bij het historisch centrum en dicht bij het landelijk gebied 
gelegen. Dit woonmilieu speelt in op actuele woontrends, waarin nabijheid van voorzieningen be
langrijker wordt gevonden dan extra woonoppervlak. Tegen deze achtergrond kiezen huishoudens 
steeds vaker voor compact wonen in de stad, met alle voorzieningen nabij, dan voor meer woon
ruimte elders in een meer suburbaan gebied. Geconcludeerd wordt dat de beoogde woningenbouw
ontwikkeling op Zeeburgereiland optimaal inspeelt op de behoefte." 
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(66) De Raad wijst er daarnaast op dat de aspecten duurzaamheid en gezondheid in het Bestem
mingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken uitgebreid zijn onderzocht. 
Juist deze thema's zijn belangrijk voor de Raad en vormen integraal onderdeel van het Ste
denbouwkundig Plan. Bouwen in hoge dichtheden is in zichzelf al een duurzaam concept, 
omdat het natuur en landschap rondom de stad ontziet, vraag en aanbod van voorzieningen 
bij elkaar brengt en forensenverkeer vermindert. 

(67) In de toelichting op het Bestemmingsplan is daarnaast opgenomen dat de Sluisbuurt omge
ven wordt door groene randen aan het water en randen die aansluiten op naastgelegen buur
ten. Ingezet wordt op het principe van de bewegende stad met groene open ruimtes langs de 
straten en er wordt ook aandacht besteed aan groene daken en gevels. In het straatprofiel 
van de oost-west georiënteerde dwarsstraten wordt geanticipeerd op bezonning door het 
toepassen van terugspringing aan de zuidzijde en het toelaten van uitkragingen aan de 
noordzijde?8 Hieruit blijkt dat er voldoende groen en licht in de Sluisbuurt zal zijn. Uitwer
king vindt plaats door middel van bouwenveloppen en concrete ontwerpen waarbij in ten
ders de markt wordt uitgedaagd te innoveren. 

(68) Het plangebied is opgenomen in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zestiende tran
che,29 waardoor in heel de gemeente Amsterdam in afwijking van artikel 5.2 Bouwbesluit 
2012 voor te bouwen woningen een energieprestatiecoëfficient van 0,2 geldt, vooruitlopend 
op de eisen voor BENG die op 1 januari 2020 in werking treden.30 

(69) Wat de afstand van 800 meter tot de dichtstbijzijnde bushalte betreft: deze ontsluitingsnorm 
staat het programma van eisen van de concessie die de Vervoerregio Amsterdam heeft ver
leend aan het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB)31 en luidt, voor zover relevant: 

(70) 

28 

29 

30 

31 

3.3.2 Ontsluitingsnorm 
Een buurt of instelling wordt als ontsloten be!ï-chouwd wanneer aan de volgende 
e isen is voldaan: 
• Woon- of Werkgebied: ten minste 90% van alle adressen ligt binnen een straal 

van 800 meter van een halte/ metromation liggend! aan de hoofdinfrastructuur 
OV of binnen een straal van 400 meter van een andere halte. 

De IJtram is Hoofdinfrastructuur OV. De gehele Sluisbuurt (en Baaibuurten) is binnen de 
afstand van 800 meter gelegen. Om beter openbaar vervoer aan te kunnen bieden en het 
OV -gebruik te stimuleren is het plan opgevat om op de Zuiderzeeweg een extra bushalte te 
realiseren aan de oostkant van de Sluisbuurt (ter hoogte van Schellingwoudebrug). Voor
alsnog valt de buslijn (lijn 37) die hier halteert niet onder de Hoofdinfrastructuur OV. 
Daardoor geldt voor deze halte een bedieningsgebied van 400 meter. Door de toevoeging 
van deze halte valt bovendien een groot deel van de woningen binnen een afstand van 400 

Zie paragrafen 2.3.2 en 5.8 van de toelichting op het Bestemmingsplan. 

Stb. 2019, 53. 

Artikel 6p Besluit uitvoering Crisis- en herstel wet. 

https:/ /vervoerregio.nl/artikel/20 160 129-programma-van-eisen-aangepaste-concessie-amsterdam-2 
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meter van een halte.32 

(71) Kortom, aan het Amsterdamse beleid voor openbaar vervoer wordt voldaan. De stelling van 
de Stichting dat de afstand te ver is, heeft zij niet nader onderbouwd. Hierin kan dan ook 
geen aanleiding gevonden te worden dat de afstand daadwerkelijk te ver is. 

Conclusie 

(72) De beroepsgronden van Stichting ter zake duurzaamheid en gezondheid, groen, licht en de 
bereikbaarheid van openbaar vervoer, zijn ongegrond. 

5.6. UNESCO 

Betoog 

(73) De VV AB wijst erop dat het Bestemmingsplan niet had mogen worden vastgesteld, omdat 
UNESCO nog geen eindoordeel heeft gegeven over het plan. De kans op een negatief oor
deel acht de VV AB niet uitgesloten nu er geen Heritage Impact Assessment is gemaakt en 
de bevindingen van ICOMOS niet (merkbaar) zijn betrokken bij de verdere planvorming. 
Het gemaakte HER is volgens de VV AB ook niet toereikend omdat het tegenwoordig mo
gelijk is om met 3D kaarten onderzoek te doen. De stelling dat de hoogbouw vanuit de his
torische binnenstad niet te zien zullen zijn door de bestaande bebouwing is naar oordeel van 
de VV AB bovendien niet onderbouwd en in strijd met het advies van de afdeling Monu
menten en Archeologie van de gemeente. 

(74) 

(75) 

(76) 

32 

33 

34 

Verweer 

Zoals ook in de toelichting op het Bestemmingsplan is opgenomen/3 is er voor de Sluis
buurt rekening gehouden met de mate van zichtbaarheid vanuit de grachtengordel als aan
gewezen UNESCO zone, het open landschap en de groene scheggen. De Sluisbuurt zelf is 
niet gelegen in het UNESCO-gebied zone, noch in de bufferzone daaromheen. 

Wat betreft het UNESCO gebied geldt dat de afstand tot de Sluisbuurt dermate groot is, dat 
de (ten opzichte van het concept SP van 143 naar maximaal 125 meter verlaagde) hoog
bouw vanuit de historische binnenstad niet of nauwelijks te zien zal zijn vanwege de be
staande bebouwing en bomen en door de situering van de hoogbouw. 

Uit de HER34 blijkt dat de skyline wel duidelijk zichtbaar is vanuit de beschermde dorpsge
zichten Amsterdam Noord en Durgerdam en ook vanuit overige gebieden. De beschermde 

Zie paragraaf2.3.5 van de toelichting op het Bestemmingsplan. 

Zie paragraaf 3.4.1 van de toelichting op het Bestemmingsplan onder het kopje 'Sluisbuurt aan het 
waterfront van Amsterdam'. 

Bijlage 26 bij de toelichting op het Bestemmingsplan. 
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stads- en dorpsgezichten worden zelf echter niet aangetast en de beleving van de bescherm
de stads- en dorpsgezichten vanuit het IJ wordt niet anders dan nu. De Sluisbuurt grenst niet 
direct aan een van de groene scheggen. Hoewel de hoogbouw in de Sluisbuurt wel de erva
ring van openheid in het metropolitaanse landschap van Waterland zal beïnvloeden, gaat 
het plan uit van slanke torens met variërende hoogtes, op voldoende afstand van elkaar. Het 
nieuwe silhouet zal zowel vanuit het landschap als vanaf het waterfront (Binnen-IJ) trans
parant blijven. Zoals opgemerkt bij nummer (58) zijn vanuit het deel van landelijk Noord 
dat dichtbij de Sluisbuurt ligt, omgeving van Schellingwoude, Ransdorp en Durgerdam, de 
hoogspanningsmasten bovendien de dominante verticale elementen die door hun relatieve 
nabijheid meer aanwezig zijn dan de hoogbouw van de Sluisbuurt?5 

(77) Gezien het bovenstaande is er naar oordeel van de Raad afdoende rekening gehouden met 
het UNESCO-beleid. De opgestelde HER voorziet hierin. Verweerder verwijzen in dit ver
band naar de briefvan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 19 september 2017:36 

(78) 

35 

36 

37 

In de aangepaste plannen die aan UNESCO zijn voorgelegd Is naar mijn mening 
op overtuigende wijze aangetoond dat de visuele impact van de Sluisbuurt op het 
Wereldelfgoed zeer gering is. ICOMOS geeft in haar technica/ review een aantal 
aanbevelingen. Ik verzoek u deze bij uw verdere beslultvorming te betrekken. 
Specifiek breng ik de opmerking van ICOMOS onder uw aandacht, dat 
vormgeving en materiaalkeuze van de hoogbouw In de Sluisbuurt van invloed 
kunnen ztjn op de zichtbaarheid. 

Oe gemeente Amsterdam en het stadsdeel Centrum - laatstgenoemde als 
verantwoordelijke siteholder van het Werelderfgoed - hebben zich sinds 2010 op 
voorbeeldige wijze van hun taak gekweten bij de bescherming en het 
management van de universele waarden van de Grachtengordel. Dit Is onder 
meer tot uiting gekomen in de aanpassingen van het beleid voor bultenreclame In 
de Grachtengordel op verzoek van het Werelderfgoedcomité, het opstellen van 
een hoogbouwvlsie, het Blnnenstadoffenslef, het Aanvalsplan Schoon Amsterdam 
en de tweejaarlijkse monitoring van ontwikkelingen in het werelderfgoed. 

Ook de wijze waarop In het planproces over de ontwikkeling van woningbouw in 
de Sluisbuurt met de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed 
rekening is gehouden getuigt hiervan. Er ls een Hoogbouw Effect-Rapportage 
(HER} uitgevoerd - die In dit geval als Herltage Impact Assessment kan worden 
beschouwd ·, reacties van de siteholder en de dienst Monumenten & Archeologie 
zijn gevraagd en er heeft een publiek debat over de plannen plaatsgevonden. Op 
grond hiervan zijn de oorspronkelijke plannen aangepast. 

De door ICOMOS gevraagde aandacht voor de vormgeving en materiaalgebruik van de 
hoogbouw komt terug in het Beeldkwaliteitsplan.37 De uitgangspunten voor het Beeldkwa-

Zie paragraaf 3.4.1 van de plantoelichting onder het kopje 'Sluisbuurt aan het waterfront van Am
sterdam'. 

In bijlage 5 bij de toelichting op het Bestemmingsplan. 

Bijlage 32 bij de toelichting op het Bestemmingsplan. 
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liteitsplan zijn al bij de vaststelling van het SP vastgesteld. Het Welstandskader voor de 
Sluisbuurt dat in ontwerp is opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan, is bij besluit van de 
Raad van 7 november 2018 vastgesteld (bijlage 5) en toegevoegd aan het ruimtelijk sys
teem de IJ-landen in de welstandsnota 'De Schoonheid van Amsterdam' . Het Welstandska
der gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront bevat de uitgangspunten, waardering, beoordeling 
en criteria waaraan aanvragen omgevingsvergunning voor de Sluisbuurt zullen worden ge
toetst en wordt toegevoegd. Ook heeft de Raad ingestemd met het welstandsniveau 'bijzon
der' voor de gehele Sluisbuurt voor de duur van de transformatie. 

(79) Er zijn geen wettelijke eisen die stellen dat door middel van 3D-kaarten onderzoek gedaan 
dient te worden. Naar oordeel van de Raad is met het uitgevoerde onderzoek inzichtelijk 
gemaakt wat de gevolgen voor de grachtengordel zijn. Het door de VV AB aangehaalde ad
vies van de afdeling Monumenten en Archeologie van 4 november 2016 betreft daarnaast 
een oud advies dat nog betrekking heeft op de HER uit 2016. Naar aanleiding van inge
diende zienswijzen is het totaal aantal torens verminderd van 28 naar 24 en is de maximale 
hoogte teruggebracht van 145 meter naar 125 meter. Daarmee is onder meer beoogd de im
pact op de grachtengordel te reduceren. De afdeling Monumenten en Archeologie en Ruim
te en Duurzaamheid hebben naar aanleiding van deze aanpassing op 22 december 2017 
nogmaals hun advies gegeven (bijlage 6). Met betrekking tot het UNESCO werelderfgoed 
zijn zij tot de conclusie gekomen dat het aangepaste plan een acceptabele invloed heeft. 

(80) 

(81) 

38 

39 

Op het UNESCO werelderfgoed 
Op basis van de aange§everde fotomontages van de bouwvolumes met een maximale hoogte van 
125 meter wordt geconcludeerd dat de gebouwen in het algemeen niet zichtbaar zijn vanuit het 
U NESCO-gebied en daar waar dat wel het geval is, deze niet storend in of nabij de middenas van 
de grachten staan. 

Dat het hoogbouwprogramma niet in overeenstemming is met het hoogbouwbeleid opge
nomen in de Structuurvisie, wat betreft Waterland, was voor de Raad aanleiding op dat punt 
afte wijken van de Structuurvisie (zie paragraaf 5.3). 

Wat betreft de opmerking dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te voorbarig is be
trokken, merkt de Raad op dat het de Rijksdienst is die het werelderfgoedbeleid in Neder
land uitvoert. Het is dus de Rijksdienst waar een gemeente mee te maken heeft in het kader 
van Nederlands werelderfgoed. Rechtstreeks contact met UNESCO is niet vereist. Het con
tact verloopt via de Rijksdienst.38 De Raad had dan ook doorslaggevende waarde kunnen 
hechten aan het oordeel van de Rijksdienst gegeven in de brief van 19 september 2017 dat 
voldoende is aangetoond dat de visuele impact van de Sluisbuurt op het Werelderfgoed zeer 
gering is.39 

Zie onder meer: https://culturcelerfgoed.nl/dossiers/werelderfgoed/wie-zijn-betrokken-bij-het
nederlands-werelderfgoed. 

Gevoegd als bijlage 5 bij het Bestemmingsplan. 
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(82) Overigens is, voor zover de VV AB dat suggereert, instemming van UNESCO met het Be
stemmingsplan als voorwaarde voor vaststelling daarvan niet mogelijk binnen het stelsel 
van de Wro. Wat UNESCO betreft is van belang dat het Bestemmingsplan een acceptabele 
invloed heeft op het UNESCO-gebied en dat is het geval. 

5. 7. Nadere eisen in het kader van windhinder 

Betoog 

(83) De VV AB wijst erop dat de resultaten uit het windonderzoek40 onvoldoende zijn betrokken 
bij de uitwerking van het Bestemmingsplan. De regeling opgenomen in het Bestemmings
plan op grond waarvan de effecten van windhinder per bouwplan getoetst kunnen worden 
en nadere eisen kunnen worden gesteld, biedt volgens de VV AB onvoldoende zekerheid 
omdat geen onderzoek is gedaan naar het effect van de gesuggereerde oplossingen. Nader 
onderzoek had moeten plaatsvinden naar de maatregelen die nodig zijn om het plan 'uit de 
gevarenzone' te halen. 

(84) 

40 

41 

Verweer 

De Raad wijst erop dat met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) een indica
tief onderzoek is verricht naar de te verwachten windklimaatsituatie rondom de geplande 
bebouwing in het plangebied. Het doel van dit onderzoek is het geven van een eerste be
oordeling van het te verwachten windklimaat in het plangebied. De situatie is daarbij zon
der bomen berekend omdat de precieze invulling van de openbare ruimte nog niet vastligt. 
Uit dit onderzoek is inderdaad gebleken dat op een aantal plaatsen een matig of slecht te 
beoordelen windklimaat voor loopgebied te verwachten is. Door het plaatsen van begroei
ing zoals bomen kan het windklimaat verbeterd worden. Aangezien er ingezet wordt op een 
hoogwaardige openbare ruimte met veel groen zal deze begroeiing ook daadwerkelijk gere
aliseerd worden. Ook kan het windklimaat verbeterd worden door het gebouwontwerp, door 
maatregelen bij entrees of door bloem- en boombakken in een straat. Hiervoor zal een in
richtingsplan worden opgesteld. De exacte invulling van de maatregelen ter beperking van 
windhinder zal echter per bouwplan verschillen. Het Bestemmingsplan voorziet daarom in 
een regeling om de effecten van windhinder per bouwplan te toetsen en nadere eisen te stel
len ter voorkoming van onaanvaardbare windhinder.41 Van op voorhand onaanvaardbare 
gevolgen zal daarom geen sprake zijn waardoor nader onderzoek, anders dan als bedoeld in 

Peutz, Windklimaat Sluisbuurt Amsterdam; Studie windklimaat met behulp van CFD' d.d. 17 no
vember 2017. Dit rapport is gevoegd als bijlage bij de HER. 

Zie de artikelen 4.3.a, 5.3.a, 6.3.a, 7.3.a, 8.3.a, 9.3.a, 10.3.a, 11.3.a, 12.3.a en 13.3.a van de planre
gels. Bij de toepassing van de nadere eis-bevoegdheid kan zo nodig een beroep worden gedaan o 
partikel 28.2 van de planregels, een regeling bevat waarmee ten behoeve van ondergeschikte bouw
regels kan worden afgeweken van de bouwregels. Ten overvloede, artikel 28.2 betreft geen be
voegdheid op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c jo artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder a nummer 1 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maar staat deze afwijkingen direct toe. 
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de nadere eisenregeling, niet vereist is.42 

(85) Overigens menen verweerders dat artikel 8:69a Awb al in de weg staat aan honorering van 
het beroep van de VV AB met betrekking tot windhinder in een nieuwbouwbuurt ver buiten 
de binnenstad, nu de doelstelling van de VV AB zich concentreert op de binnenstad. 

5.8. Doelgroepen hoogbouw 

Betoog 

(86) Boerlage e.a. en Van der Liet e.a. stellen dat er in de plannen voor Sluisbuurt niets is gere
geld voor ouderen, terwijl er wel behoefte is aan woningen voor ouderen. Daarnaast stelt de 
VV AB dat het Bestemmingsplan niet voldoet aan het vigerende woonbeleid, waarin is 
voorzien in de 40-40-20-formule voor huur en koop. In plaats daarvan wordt er 40-35-25 
gerealiseerd. In verhouding met de woonbehoefte worden er te weinig sociale huurwonin
gen gebouwd om aan de vraag te voldoen. 

(87) 

(88) 

(89) 

42 

43 

Verweer 

De Raad stelt in dit kader voorop dat in alle woningcategorieën in Amsterdam behoefte be
staat. Het Bestemmingsplan verzet zich er niet tegen dat de voorziene woningen geschikt 
voor ouderen zijn. Specifieke regels voor het bouwen voor ouderen zijn niet vereist, nog 
daargelaten of dergelijke regels ruimtelijk relevant gemaakt kunnen worden. Wat betreft de 
afwijking van de 40-40-20-formule ten gunste van de 40-35-25-formule geldt dat deze in 
lijn is met het aannemen van de motie-Vink Boomsma, N.T. Bakker en Dijk bij het besluit 
van de Raad van 27 september 2018 tot vaststelling van het SP (bijlage 7).43 

Met de verhouding 40-35-25, met een middensegment bestaande uit 15% middeldure huur 
en 20% middeldure koop en met het hoge segment bestaande uit 12,5% huur en 12Y2 % 
koop, wordt het aandeel sociale woningen ten opzichte van de 40-40-20-formule niet ge
wijzigd. 

Overigens begrijpt de Raad het betoog van VV AB gericht op de woonruimteverdeling is 
ingegeven door de vrees dat het Bestemmingsplan volkshuisvestelijk tekort schiet. Dit is 
niet een belang dat de VV AB volgens haar statutaire doelstelling beoogt te behartigen, zo
dat artikel 8:69a Awb al in de weg staat aan honorering van deze beroepsgrond. 

ABRvS 17 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:370, r.o. 5.4. 

Zie ook pagina 14 van de zienswijzennota. 
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5.9. Hogeschool 

Betoog 

(90) Zowel Boerlage e.a. als Van der Liet e.a. stellen dat de voorgenomen vestiging van een ho
geschool in Sluisbuurt geen goed idee is omdat er al een te veel aan reizigers bestaat. Zij 
stellen voor om in plaats van de hogeschool een andere voorziening te realiseren. 

Verweer 

(91) De Raad merkt hierover op dat uit de aan het Bestemmingsplan ten grondslag liggende on
derzoeken blijkt dat de ontsluiting van de Sluisbuurt afdoende is en de wegen binnen de 
Sluisbuurt ook de verkeersbelasting kunnen verwerken. De verkeersbelasting vormt dan 
ook geen aanleiding om af te zien van de komst van de hogeschool.44 Daarnaast geldt dat 
het feit dat appellanten een andere invulling voor ogen hebben onvoldoende is voor het 
oordeel dat de bij de vaststelling van het Bestemmingsplan gemaakte afweging onzorgvul
dig of onredelijk is. Het gaat erom of de gemaakte afweging op onjuiste gegevens berust 
dan wel is gebaseerd op een zodanige onevenwichtige afweging van de betrokken belangen 
dat moet worden geoordeeld dat niet tot de keuze voor voorliggende invulling gekomen had 
kunnen worden.45 

5.10. Parkeren 

Betoog 

(92) Van der Liet e.a. merken op dat de hoge dichtheid en het daarbij passende verbod om op 
straat te parkeren, de toch al hoge parkeerdruk in de nabijgelegen buurten tot ongekende 
hoogte zal opvoeren. Daarnaast zal·een parkeernorm van 0,3 parkeerplaats per woning niet 
voldoende zijn, zeker niet gezien de komst van een XXL-supermarkt. 

(93) 

44 

45 

Verweer 

De Raad merkt op dat in de Sluisbuurt voor de gehele buurt een relatief lage parkeernorm 
wordt aangehouden. Door het hanteren van deze beperkte parkeernorm stimuleert de ge
meente een hoge verblijfskwaliteit (en meer langzaam verkeer). Bij de vaststelling van het 
SP heeft de Raad gekozen voor een maximum aantal parkeerplaatsen van 1.920 parkeer
plaatsen in gebouwde voorzieningen en 240 in de openbare ruimte. Voor niet woonfuncties 
is een norm van 1 parkeerplaats per 180 m2 bvo tot maximaal 1 parkeerplaats per 125 m2 

bvo toegepast. Dit is vergelijkbaar met de norm voor B-locaties uit het gemeentelijk par
keerbeleid. 

De hogeschool is (vanzelfsprekend) betrokken bij het verkeersonderzoek, zoals blijkt uit de lijst met 
Sociaal Economische Gegevens (SEG's) die zijn ingevoerd in het verkeersmodel vermeld op pagina 
7 van het Verkeersonderzoek Sluisbuurt (bijlage 15 bij de toelichting op het Bestemmingsplan). 

ABRvS 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:141, r.o. 15.1. 
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(94) Het Bestemmingsplan biedt de ruimte voor de aanleg van de benodigde parkeerplaatsen. In 
de regels van het bestemmingsplan is het maximaal aantal toegelaten parkeerplaatsen vast
gelegd. Appellanten hebben niet aannemelijk gemaakt dat het vastgestelde maximum aantal 
parkeerplaatsen onvoldoende is en dat hiermee een onaanvaardbare parkeerdruk op de om
geving zal ontstaan (waarbij nog van belang is dat een betaald parkeerregime van kracht is). 
De komst van een XXL-supermarkt is niet voorzien in de Sluisbuurt en ligt ook niet voor 
de hand. Als grondeigenaar ziet de gemeente daarop toe bij het tenderen van bouwenve
lopovereenkomsten met daarin het concrete programma per te ontwikkelen locatie en ver
volgens bij het aangaan van erfpachtovereenkomst waarin dat programma ook wordt vast
gelegd. 

5.11. Verkeer 

Betoog 

(95) Van der Liet e.a. stellen dat het de verwachting is dat er veelvuldig sprake zal zijn van file
vorming omdat er slechts twee exits zijn richting de IJburglaan en de Zuiderzeeweg. 

(96) In elk geval zal volgens Van der Liet e.a. in de komende 15 jaar daar zwaar bouwverkeer 
bij komen. Niet duidelijk is of de bouwmaterialen en werkzaamheden via het zandbedrijf 
nabij de Oranjesluizen zullen worden aangereikt. 

(97) Van der Liet e.a. verzoeken tot slot geen autoverkeer toe te staan tussen het waterbassin en 
de hogeschool. 

(98) 

46 

47 

Verweer ontsluiting Sluisbuurt 

In het uitgevoerde verkeersonderzoek zijn de effecten van de ontwikkeling van de Sluis
buurt op het autonetwerk beschouwd.46 Hierbij is de (referentie) situatie 2018, de referen
tiesituatie 2028 en de plansituatie 2028 in beeld gebracht. In deze analyse zijn voor de plan
situatie 2028 alle verplaatsingen (fiets, OVen autobestuurder) van/naar de Sluisbuurt in be
schouwing genomen. Uit de analyse blijkt dat het geprognosticeerde verkeersaanbod in 
2028 - waarin het verkeersaanbod van de gerealiseerde Sluisbuurt ook is opgenomen - toe
neemt. Het toekomstige verkeer op de kruispunten van de IJburglaan en de Zuiderzeeweg 
kan worden verwerkt, mits enkele profielaanpassingen plaatsvinden. Er zijn daarvoor, in
clusief de alternatieve ontsluiting van de Sportheldenbuurt via Marie Baronlaan, geen pla
nologisch-juridische belemmeringen. Uitvoering van de aanpassing waarbij meerdere afsla
gen worden toegevoegd is in uitvoering (oplevering mei 2019). Het Bestemmingsplan 
maakt daarnaast een tweede ontsluiting van en naar de Sluisbuurt vanaf de Zuiderzeeweg 
mogelijk. Uit het Verkeersregeltechnisch onderzoek Sluisbuurt47 blijkt dat deze structuur 
functioneert. 

Verkeersonderzoek Sluisbuurt; Uitgangspunten en resultaten berekeningen met VMA 1.4 (bijlage 15 
bij de toelichting op het Bestemmingsplan). 

Bijlage 16 bij de toelichting op het Bestemmingsplan. 
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(99) 

(100) 

(101) 

48 

Verweer bouwverkeer 

De Raad stelt in dit kader voorop dat eventuele hinder als gevolg van bouwverkeer voor de 
aanleg van Sluisbuurt een uitvoeringsaspect is gedurende de bouwperiode. Dit uitvoerings
aspect en eventuele maatregelen ter beperking van bouwhinder hoeven niet in het Bestem
mingsplan te worden geregeld.48 Dit neemt niet weg dat bouwhinder de aandacht heeft van 
verweerders en ook nadrukkelijk is geadresseerd in hoofdstuk 15 van het :MER. In para
graaf 15.2 worden maatregelen genoemd ter beperking van hinder en overlast. Daarbij is 
van belang dat de gemeente Amsterdam veel praktijkervaring heeft met grootschalige ste
delijke ontwikkelingsprojecten en het bouwen in (al)intensief bewoond en gebruikt stede
lijk gebied. Voorbeelden hiervan zijn IJburg en het Amstelkwartier. 

Onderdeel van deze maatregelen zijn afspraken die de gemeente Amsterdam maakt met 
projectontwikkelaars, aannemers en andere partijen (zoals de nutsbedrijven) die erop zin 
gericht hinder en overslast in de bouwfase zo veel als mogelijk te beperken. Deze afspraken 
worden gemaakt op basis van voorschriften die door de gemeente zijn vastgesteld, in dit 
geval Voorschriften voor werken op IJburg 1e fase en Zeeburgereiland (bijlage 8). Deze 
voorschriften hebben als doel 'het stroomlijnen en volgens gestructureerde afspraken voor
bereiden en uitvoeren van (bouw)werkzaamheden op IJburg en Zeeburgereiland, waarbij zo 
min mogelijk hinder ontstaat voor alle gebruikers in het projectgebied en de veiligheid ge
waarborgd blijft'. De maatregelen gaan deels verder en zijn concreter dan de meer algeme
ne bepalingen in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit bevat onder andere normen voor 
geluid en trillingen in de aanlegfase. Bij afwijken van het Bouwbesluit hanteert de gemeen
te een eigen beleidskader bouwlawaai. 

Naast deze 'technische' maatregelen organiseert de betreffende projectorganisatie in de rea
lisatieperiode en regulier overleg tussen de partijen die zijn betrokken bij de realisatie en 
gebruikers van het gebied. Dit platform draagt ertoe bij dat eventuele klachten en irritaties 
kunnen worden gemeld en dat zo nodig nadere afspraken kunnen worden gemaakt met de 
ontwikkelaars en aannemers over het voorkomen of beperken van hinder en overlast. Indien 
noodzakelijk kan bijgestuurd worden door het opleggen van mitigerende maatregelen aan 
de ontwikkelaars en aannemers. Deze maatregelen staan beschreven in paragraaf 15.3 van 
het :MER. 

ABRvS 1 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2592, r.o. 6.1. 
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(102) Bovendien wordt de ontwikkeling van Zeeburgereiland gefaseerd. Dit zorgt ervoor dat de 
hinder door werkzaamheden per locatie wordt verkort en dat er geen sprake is van één 
bouwterrein. In paragraaf 15.2 van het MER staat een voorbeeldfasering voor de Sluis
buurt: 

Binnen Zeeburgereiland als geheel wordt na de realisatle van de Slulsbuurt eerst ontwik!Wina van 
de Bedrijvenstrook en dllllma van de Baalbuurten voorzien. Ook binnen de SUsbuurt wordt een 
hlserlng toegepast, waarbij steeds een nieuw duster van bouwbloüen wordt ontwiibld. 
Momenteel wordt de faserlna uitgewerkt. De eerste fase Is het centBie deel van Sluisbuurt. 
waarna In circa 8 !Den de overige bouwblokken worden gerealiseerd. DeD! faserins sbrat In de 
volgende figuur weergegeven. 

,------......, 
I ".n ·: 

•• - " 
., ... 

. -'-"-

(103) Het voorgaande neemt niet weg dat overlast gedurende de bouw nooit geheel te voorkomen 
is: de gemeente doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. 

Verweer verkeer tussen waterbassin en hogeschool 

(104) Binnen de Sluisbuurt geldt dat alle wegen gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen met 
een maximumsnelheid van 30 km/u. Gelet op de voorziene verkeersbelasting is deze snel
heid passend. De centrale straat in het plangebied is de Hoogstraat waarop smallere dwars
straten aansluiten. Doordat alle straten in twee richtingen bereden kunnen worden (behalve 
langs de Westoever) wordt de verkeersbelasting in de Sluisbuurt zoveel mogelijk gespreid 
en kan het verkeer zo snel mogelijk afgewikkeld worden richting de Hoogstraat en de Zui
derzeeweg. Gezien deze verkeerscirculatie acht de Raad het niet noodzakelijk om tussen het 
waterbassin en de hogeschool geen verkeer toe te staan. Van der Liet e.a. hebben ook niet 
aannemelijk gemaakt waarom dit wel vereist is. Wel zal de kade langs het waterbassin auto
luw worden ingericht. 
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5.12. Fietsverbinding 

Betoog 

(105) Boerlage e.a. en Van der Liet e.a. voeren aan dat nu het onderdeel van de fietsroute ont
breekt, het onjuist is dat over het Bestemmingsplan gestemd is. Zonder de fietsroute zullen 
de bestaande fietsroutes overvol raken en daar zullen appellanten overlast van ondervinden. 

Verweer 

(106) De Raad wijst er in dit kader op dat uit de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het Be
stemmingsplan en de MER blijkt dat de fietsroute niet vereist is voor de doorstroming van 
het fietsverkeer van de Sluisbuurt De Sluisbuurt is ook zonder een nieuwe fietsroute vol
doende bereikbaar en binnen de buurt kan het fietsverkeer goed doorstromen. Dit laat 
evenwel onverlet dat de fietsbereikbaarheid van de Sluisbuurt verder verbeterd kan worden, 
waartoe diverse mogelijkheden onderzocht worden. Zie daarvoor de Variantenstudie Fiets
verbinding Sluisbuurt vanjuli 2017.49 

5.13. Uitzicht en schaduwwerking 

(107) 

49 

Betoog 

Van der Liet e.a. stellen dat de schaduwwerking van de hoogbouw het woongenot van de 
omliggende buurten zal aantasten. Het uitzicht van bewoners van de Sportheldenbuurt 
wordt sterk beïnvloed en zij hebben te maken met substantiële schaduwwerking. Ook be
woners van woningen in Schellingwoude zullen gedurende drie maanden per jaar schaduw 
ondervinden met een aanzienlijke beperking van het woongenot tot gevolg. 

https://www.amsterdam.nl/projecten/fietsverbinding-oost/publicatiesl 
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Verweer 

(108) In de HER heeft de Raad de gevolgen van de komst van de hoogbouw inzichtelijk gemaakt 
ook wat betreft schaduwwerking. Verschillende tijdstippen en data zijn daarbij getoetst. Uit 
die toetsing blijkt dat in de Sportheldenbuurt, waar E. Kooistra woont, vooral rond zonson
dergang kans is op schaduw uit de Sluisbuurt. 
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(109) 

(110) 

(111) 

(112) 

(113) 

50 

51 

Zoals opgemerkt in paragraaf 3.3 heeft E. Kooistra geen zienswijze ingediend over het 
ontwerp van het Bestemmingsplan en is zij daardoor niet ontvankelijk in haar beroep. 

Voor Schellingwoude geldt dat enkel in de wintermaanden kans is op schaduw ten gevolge 
van de hoogbouw in de Sluisbuurt Zie ter illustratie de visualisatie van de schaduwwerking 
op 21 december om 15.30 uur:50 

Door de afstand die het water van het IJ creëert (meer dan 400 meter), is het schaduweffect 
echter minder dan het effect als gevolg van een grondgebonden woning op 30 meter af
stand. 

Buiten de wintermaanden verdwijnt de schaduw ten gevolge van de hoogbouw in de Sluis
buurt in Schellingwoudeal snel. Van der Liet e.a. zijn overigens geen bewoners van Schel
lingwoude (zie hieronder) met het gevolg dat het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a Awb 
al in de weg staat aan het slagen van deze beroepsgrond. 

Deze effecten op de bezonning van de bestaande omgeving worden vanuit goede ruimtelij
ke ordening aanvaardbaar geacht. Het Bestemmingsplan voorziet bovendien in een regeling 
om nadere eisen te stellen bij de planuitwerking bij bebouwing hoger dan 30 meter ten be
hoeve van de beperking van schaduwwerking.51 

Opgenomen op pagina 42 van de HER (bijlage 26 bij de toelichting op het Bestemmingsplan). 

Zie de artikelen 4.3.b, 5.3.b, 6.3.b, 7.3.b, 8.3.b, 9.3.b, 10.3.b, 11.3.b, 12.3.b en 13.3.b van de planre
gels. 
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(114) In het kader van het uitzicht geldt daarnaast dat verschillende bewoners van de Sporthel
denbuurt en Schellingwoude te maken zullen lcrijgen met afname van uitzicht en lichtinval, 
maar deze afname leidt niet tot een onaanvaardbare woonsituatie. De Raad heeft daarbij 
meegewogen dat de buurt voorzien is op een inbreidingslocatie in stedelijk gebied52 en er 
geen recht op een ongewijzigd uitzicht bestaat.53 

( 115) Verder merkt de Raad nog op dat Van der Liet e.a. een beroep doen op belangen van bewo
ners van de Sportheldenbuurt en Schellingwoude. Voor de andere appellanten dan E. Kooi
stra geldt dat zij niet woonachtig zijn in de Sportheldenbuurt (zie hieronder) en artikel 
8:69a Awb daarom ook aan het slagen van deze beroepsgrond in de weg staat. Overigens 
zal M.F.E.G.Kok in de winter wel schaduwhinder ondervinden van het programma waarin 
het Bestemmingsplan voorziet, zoals blijkt uit de HER. De Raad acht deze schaduwhinder 
aanvaardbaar gelet op het belang van de ontwikkeling . 

(116) 

52 

53 

Verweer 
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Betogen ter zake van schaduwhinder zijn ongegrond, terwijl ook artikel 8:69a Awb aan ho
norering daarvan in de weg staat. 

ABRvS 6 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ3733, r.o. 2.7.1. 

ABRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1172, r.o. 4.2. 
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6. AANVAARDINGMER 

6.1. Totstandkoming MER 

Betoog 

(117) Van der Liet e.a. stellen dat zij pas veel te laat betrokken zijn bij de totstandkoming van het 
MER en dat zij hierdoor in hun belangen zijn geraakt. Zij zouden ten onrechte niet in de ge
legenheid zijn gesteld om zienswijzen in te dienen over de notitie reikwijdte en detailni
veau. Net als Boerlage e.a. zijn zij naar hun oordeel ten onrechte niet in de gelegenheid ge
steld te reageren op de aanvullende versie van het MER. 

Verweer 

(118) Verweerders wijzen er ten eerste op dat de terinzagelegging van de concept Notitie reik
wijdte en detailniveau voor het MER wel bekend is gemaakt.54 Daarnaast geldt dat aanvul
lingen op het MER in principe niet aan een zienswijzenprocedure hoeven te worden onder
worpen voorafgaand aan toezending aan de commissie m.e.r.55 Van der Liet e.a. hebben 
niet aannemelijk gemaakt dat de aanvullingen zeer omvangrijk waren of sterk afwijken van 
het hoofdrapport of anderszins door de aanvullingen in hun belangen worden geschaad. 
Ook op die grondslag had dan ook geen nadere gelegenheid tot het indienen van zienswij
zen geboden moeten worden. Naar oordeel van de Raad zijn appellanten dan ook voldoende 
zorgvuldig geïnformeerd. 

6.2. Wijziging MER naar aanleiding van zienswijzen 

Betoog 

(119) Van der Liet e.a. stellen dat de beantwoording van hun zienswijzen onvolledig is, omdat de 
samenvatting niet neutraal en volledig is. De overlast van het verkeerslawaai zou onvol
doende beantwoord zijn en naar aanleiding van de zienswijze is ook het groepsrisico gewij
zigd in het MER. 

(120) 

54 

55 

56 

Verweer 

Verweerders stellen in dit kader voorop dat uit jurisprudentie van uw Afdeling volgt dat het 
motiveringsvereiste van artikel 3:46 Awb zich er niet tegen verzet dat zienswijzen samen
gevat worden weergegeven en dat niet op ieder argument afzonderlijk wordt ingegaan, 
maar dat verwezen wordt naar algemene paragrafen in de zienswijzenbeantwoording.56 

Naar oordeel van de Raad treffen de beroepsgronden van Van der Liet e.a. dan ook geen 

Stcrt 30 juni 2016, 34862 en op de website van de gemeente Amsterdam. 

ABRvS 27 april2011, ECLI:NL:RVS:2011 :BQ2639, r.o. 2.9.3. 

Zie onder meer ABRvS 26 april2017, ECLI:NL:RVS:2017:1141, r.o. 9.2. 
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doel, omdat in de Nota zienswijzen afdoende op de ingediende zienswijzen is ingegaan. 
Van der Liet e.a. hebben ook niet aangegeven wat zij missen in de beantwoording. Zoals de 
Raad eerder ook heeft opgemerkt, geldt daarnaast dat het feit dat appellanten een andere in
vulling voorstaan dan in het Bestemmingsplan voorzien, niet betekent dat de bij de vaststel
ling van het Bestemmingsplan gemaakte afweging onzorgvuldig of onredelijk is. Het gaat 
erom of de gemaakte afweging op onjuiste gegevens berust dan wel is gebaseerd op een zo
danige onevenwichtige afweging van de betrokken belangen dat moeten worden geoordeeld 
dat niet tot de keuze voor de huidige invulling van Sluisbuurt gekomen had kunnen wor
den. 57 Uit het Bestemmingsplan, het MER en de daaraan ten grondslag liggende onder
zoeken blijkt dat van dit laatste geen sprake is. In de toelichting op het Bestemmingsplan, 
met name paragrafen 4.4 en 4.6 en in de bijlagen 7 en 9 - 13 bij de toelichting op het Be
stemmingsplan, wordt uitgebreid ingegaan op geluidhinder en externe veiligheid. 

(121) Uit figuur 6.5 in paragraaf6.3 van het MER volgt overigens dat de geluidsbelasting van de 
woningen van Berlips, Martensen Van der Liet afneemt (het Bestemmingsplan betreft al
ternatiefB): 
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6.3. Maximale planologische mogelijkheden Zeeburgereiland 

(122) 

(123) 

57 

Betoog 

Ho en Timmermans stellen dat in het MER onvoldoende recht is gedaan aan de toekomsti
ge maximale planologische mogelijkheden van Zeeburgereiland en dan met name de Be
drijvenstrook. 

Naar oordeel van Ho en Timmersmans zou de gemeente op de Bedrijvenstrook zwaardere 
bedrijvigheid mogelijk willen maken dan in het MER is onderzocht en is in het MER on
voldoende onderkend dat de toegestane bedrijvigheid met milieucategorie 3.2 zich slechts 
op een afstand van circa 60 meter van de eerstelijnsbebouwing van de Sportheldenbuurt be
vindt. De gevolgen van de vestiging van de bedrijven zelf voor onder meer de bestaande 

ABRvS 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:141, r.o. 15.1. 
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basisschool zijn volgens Ho en Timmers ook onvoldoende inzichtelijk gemaakt en de ver
keersmaatregelen uit het mobiliteitsplan zijn ten onrechte niet meegenomen in de beoorde
ling in het :MER. 

(124) Het navolgende verweer is subsidiair van aard, omdat de beroepen van Ho en Timmers
mans zich, zoals toegelicht in paragraaf 0, expliciet uitsluitend richten tegen het niet appel
labele besluit van de Raad tot aanvaarding van het :MER. 

(125) 

(126) 

(127) 

58 

59 

Verweer verkeer 

Uit de verkeersonderzoeken voor het :MER blijkt dat bij de volledige ontwikkeling van het 
Zeeburgereiland er in de toekomst knelpunten kunnen ontstaan bij de afwikkeling van het 
(auto)verkeer. De verkeersdruk op de IJburglaan en zijwegen is in 2028 als gevolg van di
verse ontwikkelingen hoger dan in de huidige situatie (2018). Verkeersmaatregelen op 
kruispunten zijn in de toekomst noodzakelijk om de doorstroming gedurende de spitsperio
den te kunnen blijven faciliteren. De aanbeveling in het :MER is om de ontwikkeling van 
het Zeeburgereiland te faseren en in samenhang met de verdere ontwikkeling van IJburg 
een mobiliteitsplan op te stellen met maatregelen voor fiets, OV, auto en beleid. 

Het College heeft gehoor gegeven aan deze aanbeveling met het in mei 2018 vastgestelde 
Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg; Integrale aanpak van de bereikbaarheid - 2018 
tot 2038 (het "Mobiliteitsplan").58 Met de maatregelen uit het Mobiliteitsplan wordt een 
robuust vervoersysteem gerealiseerd, toekomstbestendig waarbij bereikbaarheid met de au
to, OV en fiets geborgd is. Het Mobiliteitsplan bevat de mogelijke maatregelen ten behoeve 
van integrale aanpak van de bereikbaarheid van Zeeburgereiland en IJburg in de periode 
2018 - 2038. 

Het Mobiliteitsplan wordt in de periode 2018 - 2022 verder uitgewerkt in een serie startno
tities en voorkeursbesluiten voor een deel van de maatregelen die nog worden geconcreti
seerd. Die concretisering hangt ook af van de monitoring die zal plaatsvinden op grond van 
het 'Monitoringsplan programma bereikbaarheid Zeeburgereiland en IJburg' (het "Monito
ringsplan") (bijlage 9). In dit plan is benoemd dat het maatregelenpakket uit het Mobili
teitsplan door verschillende onzekerheden in de komende jaren kan worden herijkt. Door 
appellanten aangehaalde maatregelen als verbreding van de AlO en het nemen van een tra
cébesluit zijn nog niet aan de orde en ook niet vereist voor de ontsluiting van de Sluis buurt. 
Ten behoeve van de vervolgbesluitvorming voor de nog nader te concretiseren verdere 
ontwikkeling van Zeeburgereiland zullen nadere inzichten kunnen worden ontleend aan het 
monitoringsprogramma. Deze aanpak is in lijn met de Afdelingsjurisprudentie ter zake van 
een milieueffectrapport dat zowel betrekking heeft op een concreet bestemmingsplan als op 
een abstracter masterplan.59 

Bijlage 17 bij de toelichting op het Bestemmingsplan. 

ABRvS 23 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM8833, r.o. 2.10.3: "2.10.3. De Afdeling stelt vast dat 
in het milieu-effectrapport zowel de gevolgen van het bestemmingsplan als de gevolgen van het 

ST\ASD\21481625.10 (37) 



Stibbe 

Verweer bedrijvenstrook 

(128) In het MER is het programma zoals voorzien voor de Bedrijvenstrook gebaseerd op de glo
bale plannen die er momenteel bestaan voor het gebied. De maximale planologische moge
lijkheden zijn daarbij voor zover relevant voor de Bedrijvenstrook gebaseerd op hetgeen ten 
tijde van het opstellen van het MER voorzien is voor de Bedrijvenstrook, rekening houdend 
met de afstand tot woonbebouwing in de Sportheldenbuurt Dat betreft milieucategorie 3.2. 
In tegenstelling tot het oordeel van appellanten is het niet aannemelijk dat binnen de Be
drijvenstrook voorzieningen met een hogere milieucategorie voorzien zijn. Het afvalpunt 
waar appellanten naar verwijzen, betreft blijkens de VNG-brochure milieucategorie 3.1. In 
het MER is hier dan ook rekening mee gehouden. Kortom, de milieueffecten van de Bedrij
venstrook zijn betrokken bij het MER. 

(129) Wat betreft de afstand van 60 meter, merkt de Raad tot slot op dat de Sportheldenbuurt kan 
worden gekwalificeerd als gemengd gebied. In de VNG-brochure wordt gemengd gebied 
aangeduid als een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Gebieden die direct 
langs hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd ge
bied.60 Het Zeeburgereiland ligt langs de AIO en de IJburglaan en een hoofdscheepvaart
route en wordt doorkruist door de Zuiderzeeweg. Direct tussen de woningen in de Sport
heldenbuurt zijn ook andere functies zoals bedrijven, horeca, (middelbare) scholen en een 
skate park aanwezig. Op grond van de VNG-brochure kunnen de richtafstanden tot het om
gevingstype rustige woonwijk/buitengebied met één afstandstap worden verlaagd indien 
sprake is van het omgevingstype gemengd milieu. In plaats van de 100 meter die geldt voor 
milieucategorie 3.2 in het geval van een rustige woonwijk/buitengebied, is een afstand van 
50 meter aanvaardbaar. De kortste afstand tot de bestaande woonbebouwing is bij de huidi
ge inzichten overigens niet 50, maar 60 meter. 

60 

Masterplan worden beschreven. Dat het detailniveau van deze beschrijving lager is voor zover het 
de gevolgen van het Mastelplan betreft, is onvermijdelijk. Immers, ten behoeve van de voorgenomen 
activiteit waarop het Masterplangebied betrekking heeft, zijn nog geen bestemmingsplannen vastge
steld en zijn alleen de hoofdlijnen van het Mastelplan van september 2005 bekend." 

Zie 'Bedrijven en milieuzonering; Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke orde
ningspraktijk', editie 2009, Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, p. 30 
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6.4. Luchtkwaliteit en groepsrisico 

Betoog 

(130) Boerlage e.a. stellen dat ten onrechte is aangenomen dat de luchtkwaliteit ter plaatse van 
Zeeburgereiland gestaag gaat verbeteren. Een recente GGD-studie61 zou laten zien dat het 
schoner worden van de Amsterdamse lucht stagneert. Ten onrechte is geen rekening gehou
den met dit rapport en alle extra auto's afkomstig uit de nieuwbouwbuurten uit IJburg en uit 
Amsterdam Noord. Het hoge groepsrisico vanwege het wegtransport van gevaarlijke stof
fen acht Boerlage e.a. daarnaast ook niet aanvaardbaar. De veiligheid van bewoners is hier
door onvoldoende gewaarborgd. 

Verweer luchtkwaliteit 

(131) Het uitputtend kader voor de beoordeling of een bestemmingsplan leidt tot onaanvaardbare 
verslechtering van de luchtkwaliteit betreft titel5.2jo bijlage 2 Wet milieubeheer. 62 Uit het 
luchtkwaliteitsonderzoek dat is verricht ten behoeve van het Bestemmingsplan63 blijkt dat 
ruimschoots wordt voldaan aan de relevante grenswaarden.64 Zie hieronder de tabellen 4.1, 
4.2 en 4.3 uit dat onderzoek: 

61 

62 

63 

64 

Tabel4.1: Hoosst berekende Jaal'&emlddelde mncentraties NO• in ..cfm1 

Toetspunt JaaJ'Iemlddelde Ad!tersrondconcenlratle Branblfdraae 
concentratie 2018 (Jia/m') [Nim'} (..c/m"J 

02 34.4 24,5 9,9 
01 33.9 24,5 9.4 
09 31,0 24,5 
08 30,0 24,5 

18 29,7 
Grenswaarde 40 

i 
6,5 

j 5.4 
8)1 

! 

Het rapport 'Luchtverontreiniging Amsterdam 20 17' d.d. 28 mei 2018 van GGD Amsterdam, te vin
denop 

https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/4 73214/luchtverontreiniging_ amsterdam _ 2017. pdf 

ABRvS I juli 2015, ECLI:NL:2015:2082, r.o. 12.6.1. 

Bijlage 6 bij de toelichting op het Bestemmingsplan. 

Voor NOz is de grenswaarde als jaargemiddelde concentratie 40 jlg/m3
, voor PM10 is de grenswaar

de als jaargemiddelde concentratie 40 jlg /m3 en voor PM2,5 is de grenswaarde als jaargemiddelde 
concentratie 25 jlg /m3

• 
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(132) 

(133) 

(134) 

65 

66 

67 

6R 

Tabel4.2: Hoopt berekende jaarpmlddelde c:.ona!lltratles PM,.In Nfrri' 
Toetspunt Jurpmlddeldl! Achterpondtoneentratle 

concentratfe2018 (fll/m"] (PBfm"J 
18 21,1 19,6 

Dl 20.8 19.4 
02 20.8 19.4 
os 20,6 19,6 
Dl 20,6 19,6 1,0 

Grenswurde 

Tabel43: Hoogst berekende jaarpmlcldedde c:oiiU!!IItratJes PMz.s In P&~rn• 

I Ta.tspunt i Jaa,.emldd•l\11! Achterp'Cirllkoncetr.tle Bnlnbljdrage 

J contl!lltratie 2018 (Nfm') lllllm'J IN/m"J 
18 12.5 11,8 0,7 

os 1U 11,8 o.s 
06 12,1 11,8 o.s 
Dl 12,3 ! 11,8 o.s 
04 1 12,3 11,8 0,4 

I Grenswilarde l 25 - - J 

Overigens is geheel Zeeburgereiland opgenomen als projectnummer 746 opgenomen in het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, zodat het luchtkwaliteitsonderzoek 
ten overvloede is verricht.65 Daarom ten overvloede nog het volgende. 

De stelling dat de luchtkwaliteit ter plaatse van Zeeburgereiland gestaag gaat verbeteren, 
heeft betrekking op de in het MER op grond van artikel 71 Regeling beoordeling luchtkwa
liteit toegepaste berekeningsmethode, waarvan onderdeel uitmaakt het gegeven (op basis 
van onderzoek van het RIVM) dat de luchtkwaliteit de komende jaren verbetert.66 

De Raad gaat er daarnaast van uit dat de conclusie die appellanten trekken uit het genoemde 
GGD-rapport, de conclusie betreft uit het rapport dat er gemiddeld over een langere periode 
nog steeds sprake is van afuemende fijn stof en N02 concentraties, maar omdat er in de af
gelopen twee jaar geen daling is geweest, de afuame wat minder sterk is dan in voorgaande 
jaren.67 Naar oordeel van de Raad geeft deze conclusie echter geen aanleiding voor het oor
deel dat het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek dat ten grondslag ligt aan het MER niet 
adequaat is. 68 Uit het GGD-rapport volgt immers dat er nog steeds sprake is van een verbe
tering van de luchtkwaliteit Dat die verbetering in de afgelopen jaren iets minder sterk is, 
betekent niet dat sprake is van stagnatie. In het luchtkwaliteitsonderzoek dat ten grondslag 
ligt aan het Bestemmingsplan zijn prognoses dat de luchtkwaliteit in Nederland steeds beter 
wordt overigens niet meegenomen: de volledige plansituatie (jaar 2028) is doorgerekend 

Artikel 5.16 lid 1 aanhef en onder d Wet milieubeheer. 

Zie paragraaf 7.2 van het MER. 

Zie pagina 7 van het rapport 'Luchtverontreiniging Amsterdam 2017' d.d. 28 mei 2018 van GGD 
Amsterdam. 

Dit luchtkwaliteitonderzoek betreft het rapport 'Milieueffectrapport Zeeburgereiland 2016; Aspecten 
geluid, luchtkwaliteit en gezondheid' d.d. 16 juli 2018. Dit rapport is onderdeel van de bijlagenbun
del MER Zeeburgereiland die als bijlage 31 bij het Bestemmingsplan is gevoegd. 
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voor 2018. Het schoner worden van de autoverkeer en de vermindering van bedrijfsemis
sies door maatregelen bij bedrijven gedurende de periode 2018-2028 is dus niet betrokken 
bij het onderzoek. Gerekend is kortom met een worst-case-beoordeling.69 

(135) Kortom, het Bestemmingsplan is niet in strijd met de grenswaarden voor luchtkwaliteit 
vastgesteld. 

(136) 

(137) 

69 

70 

71 

Verweer groepsrisico 

Adviesbureau AVN heeft een verantwoording van (de overschrijding van) het groepsrisico 
opgesteld.70 Uit deze verantwoording volgt dat de toename van het groepsrisico door de 
ontwikkeling van Sluisbuurt beperkt wordt gehouden door het gebiedsontwerp. De maatre
gelen die in dat kader zullen worden genomen betreffen bronmaatregelen, schadebeperken
de maatregelen, maatregelen met betrekking tot bestrijding en zelfredzaamheid. De bron
maatregelen betreffen verkeerstechnische maatregelen, zoals snelheidsverlaging en - al ge
realiseerde - aanpassing van het wegprofiel van de IJburglaan. In het kader van schadebe
perking heeft de gemeente daarnaast de aanwezigheidsdichtheid in de eerste 80 meter langs 
de Zuiderzeeweg beperkt gehouden door functies met minder zelfredzame personen niet in 
die zone te projecteren. Indien deze en andere maatregelen genomen worden, acht de Raad 
het, gezien het grote belang van de ontwikkeling van Sluisbuurt, verantwoord de bouw te 
realiseren. Overigens is de rijsnelheid al aangepast, zodat aanpassing van het wegprofiel 
van de IJburglaan niet nodig is. Verder maatregelen die genomen worden zijn de wijze van 
verkavelen, het materiaalgebruik van de eerstelijnsbebouwing, het realiseren van vluchtwe
gen aan de achterzijde, de beschikbaarheid van bluswater en voorlichting ter zake van zelf
redzaamheid. 

De restrisico's worden aanvaardbaar geacht. De acties - zoals benoemd in de rapportage 
Omgevingsveiligheid71 

- om het effect van een calamiteit verder te beperken worden paral
lel aan de verdere planuitwerking opgepakt, maar overstijgen deels ook het plangebied van 
voorliggend bestemmingsplan. De rapportage van Omgevingsveiligheid is tot stand geko
men in overleg met de provincie, de Omgevingsdienst, de brandweer en Rijkswaterstaat. De 
gemeente blijft hierover in gesprek met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. Zie 
over het groepsrisico ook paragraaf 4.6 van de toelichting op het Bestemmingsplan. Verder 
is de gemeente Amsterdam in overleg met Rijkswaterstaat over een mogelijke verlegging 
van de route voor gevaarlijke stoffen. 

Zie pagina 8 van het rapport 'Bestemmingsplan Sluisbuurt; Onderzoek luchtkwaliteit' d.d. 17 okto
ber 2017. Dit rapport is gevoegd als bijlage 6 bij het Bestemmingsplan. 

Gevoegd als bijlage 11 bij het Bestemmingsplan, 'Verantwoording groepsrisico Sluisbuurt 2018' d.d. 
28 maart 2018. 

Bijlage 13 bij de toelichting op het Bestemmingsplan. 
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(138) Appellanten hebben niet aannemelijk gemaakt dat de Raad de overschrijding ten onrechte 
onaanvaardbaar heeft geacht. Overigens wonen Boerlage e.a. buiten het gebied dat relevant 
is voor het groepsrisico: 

b~ blj rqd• 

~bl) loeli<htlna 

1oon~r · 

Plekinfo 

&d>i<d ... nduidlns: 
v<lli;heidozone · .-ne €Jl) 
volli;heirlt) 

bouw;l;4 ~ 

(139) Zij zijn daarom geen belanghebbende bij de planregeling voor zover die betrekking heeft op 
externe veiligheid. Bovendien staat artikel 8:69a Awb in de weg aan honorering van hun 
beroep ter zake van externe veiligheid, nu het belang van Boerlage e.a. ter zake van externe 
veiligheid vanwege de locatie van hun woningen niet in het geding is. 

7. HOGEREWAARDEN BESLUIT 

7 .1. Relativiteitsvereiste 

Betoog 

(140) Van der Liet e.a. stellen dat de Raad ten onrechte heeft aangenomen dat zij geen zienswijze 
hebben ingediend tegen het ontwerp van het Hogere Waardenbesluit In de zienswijze stel
len zij voor de Zuiderzeeweg af te waarderen, waardoor een dove gevel langs de Zuider
zeeweg niet vereist is en het Hogere Waardenbesluit ook niet. 

Verweer 

(141) Het College stelt in dit kader voorop dat ook al zou de zienswijze van Van der Liet e.a. in
derdaad gericht zijn tegen het Hogere Waardenbesluit dat het relativiteitsvereiste van artikel 
8:69a Awb in de weg staat aan het slagen van beroepsgronden ingediend tegen het Hogere 
Waardenbesluit Uit jurisprudentie van uw Mdeling blijkt namelijk dat de regeling in de 
Wet geluidhinder ertoe strekt dat bij besluit wordt vastgesteld welke geluidbelasting - na 
het zo mogelijk treffen van maatregelen - bij de woningen vanwege de weg maximaal mag 
optreden. Deze regeling strekt daarmee tot bescherming van de bewoners van de woningen 
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ten aanzien waarvan een dergelijk besluit is genomen. Van der Liet e.a. kan zich die belan
gen niet met succes aantrekken, nu - voor zover het College bekend - zij zijn geen toekom
stige bewoner van de woningen zijn waarop het Hogere Waardenbesluit betrekking heeft. 
De regeling strekt dus kennelijk niet tot bescherming van de belangen van Van der Liet 
e.a.72 

7 .2. Geluidswerende maatregelen 

Betoog 

(142) Van der Liet e.a. stellen dat er niet voldoende aandacht is besteed aan de milieueffecten die 
een nieuwbouwwijk in de huidige tijd zou kunnen hebben. Er zouden weinig tot geen alter
natieve mogelijkheden opgenomen zijn om het lawaai te verminderen. Appellanten zouden 
het op z'n minst zorgvuldig achten dat de gemeente daar waar geen sprake is van wringend 
verkeerd, geluirlsreducerend asfalt wordt toegepast, in elk geval daar waar het asfalt een 
open ruimte heeft ter hoogte van de Akropolistoren en de bewoners harde geluiden ervaren. 
Het Bestemmingsplan dient vernietigd en heroverwogen te worden omdat geluirlswerende 
materialen een ander effect kunnen hebben op de inrichting en ze verzoeken om naleving 
van de geldende geluidproductieplafonds, mede naar aanleiding van artikel11.50 Wet mili
eubeheer. 

(143) 

(144) 

72 

Verweer 

In de overwegingen van het Hogere Waardenbesluit is opgenomen dat gevels door toepas
sing van een dove gevel uitgesloten kunnen worden van toetsing aan de Wet geluidhinder. 
Een gevel zonder te openen delen staat echter op gespannen voet met de spuiventilatie
eisen conform het Bouwbesluit 2012 en met de beoogde ruimtelijke kwaliteit. Het College 
heeft daarom overwogen dat het reëler is om de overschrijding van de voorkeursgrenswaar
de door middel van een hogere waarde vaststelling toe te staan. Geluidreducerende maatre
gelen, zoals plaatsing van schermen, zijn door het College daarnaast niet wenselijk geacht 
en redelijkerwijs niet haalbaar. Snelheidsbeperkingen leiden in het plangebied niet tot vol
doende geluidreductie en ook het terugdringen van het verkeer leidt niet tot voldoende ge
luidreductie. Op de IJburglaan en de Zuiderzeeweg is bovendien reeds sprake van een ge
luidreducerend asfalttype. Het toepassen van dunne deklagen om een grotere geluidreductie 
te realiseren, is op grote delen van de wegvlakken niet mogelijk vanwege onder meer on
derhoud. Vanwege deze technische en financiële randvoorwaarden zijn extra bronmaatrege
len niet verder beschouwd. Appellanten hebben niet aannemelijk gemaakt dat het College 
niet in redelijkheid tot dit standpunt had kunnen komen. Verder, zoals toegelicht bij num
mer (121), gaan Berlips, Martensen Van der Liet er akoestisch op vooruit. 

Bovendien voorzien de bouwblokken in het Bestemmingsplan, conform het Amsterdams 
Geluidbeleid Hogere waarde Wet geluidhinder 2016, in een stille binnenzijde waar voldaan 
wordt aan de voorkeursgrenswaarde (bijlage 10). 

ABRvS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1777, r.o. 3.3. 
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(145) Verweerders zijn op de hoogte van de geluidsoverlast die bewoners van de Akropolistoren 
ervaren van de aansluiting tussen het dek van het viaduct en van het dijklichaam. Hier zit 
een richel die inderdaad veel geluid produceert. De gemeente is in overleg met de wegeige
naar (Rijkswaterstaat) om te bezien wat hieraan kan worden gedaan. Dit valt overigens bui
ten het kader waar de onderhavige beroepsprocedure betrekking op heeft. 

(146) Wat betreft de naleving van de geldende geluidproductieplafonds, wijst het College erop 
dat ter plaatse geen geluidproductieplafond geldt. Er is dus ook geen overschrijdingsbesluit 
vereist als bedoeld in artikell1.50 Wet milieubeheer. 

8. BESLillT OM GEEN EXPLOITATIEPLAN VAST TE STELLEN 

8.1. Er bad een exploitatieplan moeten worden vastgesteld 

Betoog 

(147) Van der Liet e.a. hebben beroep ingesteld tegen het besluit van de Raad om geen exploita
tieplan vast te stellen voor het Bestemmingsplan. 

Verweer 

(148) De gemeente Amsterdam eigenaar van alle gronden waar bouwplannen mogelijk worden 
gemaakt en worden de gronden in erfpacht uitgegeven. Hierdoor is het kostenverhaal an
derszins verzekerd, zodat op grond van artikel 6.12 lid 2 aanhef en onder a Wro de Raad 
kon afzien van het vaststellen van een exploitatieplan. 

8.2. Risico's erfpacht 

Betoog 

(149) Van der Liet e.a. stellen dat de Raad ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het ri
sico dat de erfpachtuitgifte gaat stagneren vanwege bijvoorbeeld een financiële of economi
sche crisis. Het is ook mogelijk dat de hoogbouw enkel met aanzienlijke verliezen geëx
ploiteerd kunnen worden omdat niet zeker is of de hoogbouw kan voldoen aan voorschrif
ten van onder meer BENG. 

Verweer 

(150) Het College wijst erop dat Van der Liet e.a. niet aannemelijk hebben gemaakt dat de erf
pachtuitgifte daadwerkelijk niet toereikend zal zijn. Naar oordeel van het College is met de 
voorziene erfpachtuitgifte voldaan aan artikel 6.12 lid 2 aanhef en onder a Wro waarin staat 
dat een exploitatieplan niet vastgesteld hoeft te worden indien het verhaal van kosten van 
de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Verder 
heeft de grondexploitatieberekening een positief saldo, zoals wordt toegelicht in hoofdstuk 
7 van de toelichting op het Bestemmingsplan. 
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8.3. Uitvoerbaarheid Bestemmingsplan 

Betoog 

(151) Van der Liet e.a. stellen dat het Bestemmingsplan niet kan worden uitgevoerd binnen de 
planperiode van in beginsel tien jaar. In het kader van financiële- en exploitatie zaken zou 
het daarom van groot belang zijn dat er een exploitatieplan als leidraad wordt vastgesteld. 
Daarnaast zou een exploitatieplan vastgesteld moeten worden om regels te stellen voor so
ciale huurwoningen. 

Verweer 

(152) Verweerders wijzen er in dit kader op dat de actualisatieplicht van 10 jaar is komen te ver
vallen met de inwerkingtreding va artikel 3.1a Wro. Hetgeen appellanten in dit kader naar 
voren hebben gebracht treft dan ook geen doel. Overigens is er geen reden om aan te nemen 
dat het Bestemmingsplan niet binnen 10 jaar is gerealiseerd. Zo wordt voor de woningbouw 
uitgegaan van een bouwtempo van 500-700 woningen per jaar waarmee het programma van 
5.500 woningen binnen tien jaar kan worden gerealiseerd. Daarnaast geldt dat ook in de 
erfpachtvoorwaarden regels met betrekking tot de categorieën woningen geregeld worden. 
Een exploitatieplan had op die grondslag dan ook niet hoeven worden vastgesteld. 

9. CONCLUSIE 

Gelet op het vorenstaande verzoeken Verweerders uw Afdeling de beroepen ongegrond te verklaren 
en de bestreden besluiten in stand te laten. 

=--~ 
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in1.ake de beroepen ingediend. tegen de besbuten van de g'~meenteJ·uad van Am8terdam 
tot va~t41telling van het bestemmingsplan 'Siuisbliuti', tut aanvaarding van het milieuef
fectraJ•port Zeeburgereiland en tot het uict vaststellen van een cxploitaücplan en het. be
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Hoogedelgestreng colleg-e, 

Nan1cns clicntcn, dè gc:mccntcraad van de gemeente AmsterdiUll (de "Raad") en het co1Jege van 
bt1rgemeebier en wethouder:> vnn de f:,'l:Jmc~;;nl~: Am.'>lcrdam (het. "College", gezamenlijk met de 
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do 7.icnswij7.cn die 7.ijn ingediend over het ontwerp van ht::L bestemmingsplan Sluishumt 
(het ''Bestetmningsplau11

)
1 te· beantwoorden overeenkomstig de No1<t Vêlll be<mLwontding 

zien!\wij?.en bestemming~11lun Sluisbuurt en het Hcsi.Cn:lnling,splan vast te stellen; en 

geen exploitatieplan voor het l::lesternmingspla.n vasl Lc l:itcll~.:n. 
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SUUbt: N.V. i1 ~~~~ bij d~ Kat~tf o/Sn Koopllaod(ll on4ol( nvmmw 31198700 A•le dienelan worden vemcht op bNis v&n cr..n ovcrccni<Orn51 v;m opdrnt:ht mut 
Sdt:>oo N.v, ~ie 1111'-lu~nnri rinnr N<trlt>ri"nd" "":hl wnrdt bfoJ,.,.".I On '~9"'"""" vnatWllorden vw< Slibbo N.V. "Ï" v•n Iu"!'~•"'• <{I é!1 bt>v~lldO een b~plll1<lnt:~ van 
UtJII"f'NluruJI<I••id. Otu~ &lgeman~ voor-warden ziJn D&aOIIII<Daar op ver.Laek en Vla www &UilbO.comiQOMrPICo!KIItJOnl , 

AT\I\BD\:114R1ft25.10 



.... 

Meyden-Martini, mw. K.T. van der (Karin) 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

FaxServeriP-Mailer 

POSTKAMER-FAX-1 <POSTKAMER-FAX-1@1ocal.raadvanstate.nl> 
vrijdag 26 april2019 15:31 
Centrale Fax RvS 
FaxServeriP(8A): FaxiD=STIBBEAMSTERDAM, 26-04-2019, 15:03:30 (POSTKAMER
FAX-1) 
I J4QF03F018A STIBBEAMSTERDAM __ 
040046J4QF30Q2722. POF 

1 



Stibbe 

Bijlagen 

1. Koers 2025 - Ruimte voor de stad (laatste versie gedateerd op april2016) 

2. Statuten Stichting Een Open Stadionplein 

3 Statuten Stichting Monumenten Amsterdam Noord 

4. Nota Hoogbouw in Amsterdam 

5. Besluit van de Raad van 7 november 2018 tot vaststelling van het Welstandskader 
gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront en vaststelling dat dit gebiedstype van toepassing is op 
de Sluisbuurt op Zeeburgereiland 

6. Brief Monumenten en Archeologie en Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam van 
22 december 2017 

7. Passages uit de notulen van de Raadsvergadering van 27 september 2017 (avondzitting) 
(pagina's 1, 58 en 70) 

8. Voorschriften voor werken op IJburg 1 e fase en Zeeburgereiland 

9. Monitoringsplan programma bereikbaarheid Zeeburgereiland en IJburg 

10. Amsterdams Geluidbeleid Hogere waarde Wet geluidhinder 2016 

S1\ASD\21481625.1 0 (46) 



c 



Stibbe 

Bijlage 1 

c 

c 



c 

c 



)()()( 



E 
ra 

""0 
'-
(I) 

ofJ 
11) 

E 
<( 
(I) ..... 
c 
(I) 
(I) .. 
E E 
(I) ra 

C) ""0 
'-

~ (I) 

ti c 
E ra 

..D <( 0 
<D..O ofJ 

0 ..... ~ u. co 
<DN .. in <D_ 

0 E ·.: ..... 
(I) a. 0 
C)<( u. 



Inhoud 
Samenvatting 4 

Inleiding 6 

1 Ruimte voor de stad 10 

2 Strategieën voor wendbaarheid en kwaliteit 22 

2.1 Wendbaarheid 22 

2.2 Kwaliteit 24 

3 Bouwstenen voor gebiedsentwikkeling 2016-2025 26 

3.1 Bouwstenen 30 

3.2 Kosteneffectiviteit en maatschappelijke effecten 45 

3.3 Uitvoerbaarheid 45 

4 Werkprogramma 2016 48 

4.1 Nieuwe projecten 2016 49 

4.2 Gebiedsuitwerkingen 51 

4.3 Thematische studies 54 

4.4 Financieel Perspectief Koers 2025 57 

5 Programmaorganisatie en proceskosten 62 

Bijlage 1: Ontwikkeling planvoorraad 2015-2030 67 
Bijlage 2: Monitor en mengpaneel 72 
Bijlage 3: Schets stedelijke millieutypen 73 
Bijlage 4: Risicoinventarisatie Ruimte voor de Stad 76 

3 



Samenvatting 

Amsterdam is populair en groeit elk jaar 
met gemiddeld 11.000 inwoners. Het 
college wil de druk op de woningmarkt 
verlichten en maakt daarom tot 2025 
de bouw mogelijk van 50.000 woningen 
binnen de stadsgrenzen. De huidige 
voorraad aan woningbouwplannen is on
voldoende om hierin te voorzien. Nieuwe 
woningen worden gerealiseerd in nieuw
bouwprojecten, maar ook door transfor
matie van leegstaand en leegkomend 
vastgoed. De plannen bieden ook ruim
te aan voorzieningen en bedrijven. Op 
welke plekken dit kan gebeuren staat in 
Koers 2025, een integrale en stadsbrede 
inventarisatie van woningbouwlocaties. 

Structuurvisie 

De 'Structuurvisie Amsterdam 2040' (2011) schetst 
in grote lijnen hoe de vraag naar bouwlocaties 
opgevangen kan worden. Hierin staat de ambitie 
woningen toe te willen voegen door 'verdichting' 

en 'transformatie'. Verdichting is het beter benut
ten of intensiveren van bestaand stedelijk gebied. 

Een andere manier om de woningvoorraad uit 
te breiden is transformatie, het omvormen van 
bestaande gebouwen (bijvoorbeeld leegstaande 
kantoren) tot wooncomplexen. Hiermee wordt 
één van de belangrijkste kwaliteiten van Amster

dam verder uitgebouwd: de menging van wonen, 

werken en ontspanning. In een economie, die in 

toenemende mate een kennis- en netwerkeco

nomie is, werkt dat gegeven als een magneet op 
bedrijven en ondernemers. 

Ontwikkelstrategie 2016-2025 

'Koers 2025' operationaliseert de Structuurvisie en 
de ambitie voor de bouw van 50.000 woningen in 
een ontwikkelstrategie voor de stad tot 2025. De 
strategie maakt het mogelijk om in de komende 
jaren van grof naar fijn beredeneerde keuzes te 

maken in de ontwikkeling van de stad. Dat is hard 
nodig, want de stad groeit. Het aantal inwoners 
en de bedrijvigheid neemt toe en ook het aantal 

bezoekers en toeristen groeit snel. 

Naast het accommoderen van groei wil Koers 

2025 kwalitateit aan de stad toevoegen. De toe

nemende bedrijvigheid verandert snel van karak
ter. De kennisintensieve en creatieve economie 
nestelt zich bij voorkeur in het hart van de stad, 
tussen de bewoners en de uitgaansgelegenheden. 
De klassieke scheiding tussen wonen en bedrijvig

heid is steeds minder makkelijk te maken. Steden 
staan voor een enorme duurzaamheidsopgave. 
Ook hier geldt dat gemengde stedelijke milieus, 
functioneel en qua bevolkingssamenstelling, het 

best in staat zijn aan deze ontwikkelingen ruimte 

te bieden. 
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Wendbaarheid en kwaliteit 

Om de planvoorraad op peil te houden zal al 
vanaf 2016 gestart moeten worden met nieuwe 
woningbouwprojecten. De economische crisis 
van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat het 
aanwijzen van ontwikkellocaties zó moet gebeuren 
dat er snel en adequaat kan worden ingespeeld 
op eventuele veranderingen in de woonvraag 
van de stad. De stedelijke ontwikkelstrategie 

moet daarom wendbçar zijn, dat wil zeggen snel 
aanpasbaar aan economische ontwikkelingen. Bo
vendien moet de strategie voorzien in een hoge 
kwaliteit van leefbaarheid en bereikbaarheid van 

de stad. 
Om flexibel te kunnen inspelen op een verande
rende marktvraag moet de stad over een divers 
aanbod van ontwikkellocaties beschikken. Dat be
tekent dat de locaties moeten variëren in omvang, 
type en spreiding over de stad. 
De Amsterdamse ontwikkelstrategie richt zich 
primair op het realiseren van voldoende woningen 
in kwalitatief hoogwaardige, gemengde stedelijke 
milieus. Daarin worden drie typen onderscheiden: 
grootstedelijke centra, gemengde stadsbuurten 
en groenblauwe woonbuurten. Deze drie milieus 

worden gekenmerkt door een zeer uiteenlopende 
dichtheid en functiemenging. De komende jaren 
zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van nieu
we stadsbuurten. Hier is naast wonen ook ruimte 

voor goede maatschappelijke voorzieningen, 
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bedrijvigheid en groen. Een aantrekkelijke inrich
ting van de openbare ruimte en een fijnmazige 
ontsluiting maken de nieuwe buurten onderdeel 
van de stad. 

Strategische ruimte 

Om te kunnen bepalen waar in de nabije toe
komst woningbouwprojecten gerealiseerd kunnen 
worden, zijn de lopende én de mogelijke gebieds

antwikkeling in kaart gebracht. Het geheel van 
mogelijk te ontwikkelen locaties noemen we de 
'Strategische Ruimte'. Die ruimte is opgedeeld in 
17 'bouwstenen': pakketten van samenhangende 

projecten met gerelateerde infrastructurele maat
regelen en planologische-juridische condities. 
Door de projecten te clusteren in 'bouwstenen' 

ontstaat een helder inzicht in de afhankelijkheden 

en de quick wins. 

Werkprogramma 2016 

Op basis van de analyse van de bouwstenen is 
een 'Werkprogramma voorbereiding integrale 
gebiedsantwikkeling 2016' opgesteld. Dit werk
programma bestaat uit Nieuwe Projecten, Ge
biedsuitwerkingen en Thematische Studies. Om 
snel tot uitbreiding van de planvoorraad te komen 
start een pakket nieuwe projecten voor de bouw 
van circa 12.000 woningen. Per locatie is aan
gegeven welke investeringen in bereikbaarheid, 
openbare ruimte en groen hiermee samenhangen. 
Daarnaast wordt een reeks Gebiedsuitwerkingen 

gestart, gericht op het verder specificeren van de 
strategische ruimte voor de bouw van nog eens 
20-25.000 woningen. Afhankelijk van de vraag kan 
vanaf 2017 hieruit worden geput om een volgen
de tranche ontwikkellocaties in planvoorbereiding 
te nemen. Thematische studies moeten meer 
inzicht geven in de wenselijke ontwikkeling van de 
economie van de stad, de bevolkingssamenstel
ling, in nieuwe onderwijs-, zorg- en sportvoorzie
ningen, grootstedelijke attracties en het in vervolg 
van de stedelijke vernieuwing. Dat maakt het mo
gelijk in de komende jaren goede afwegingen te 
maken in de planvorming voor nieuwe projecten. 
Het financieel perspectief bij het Werkprogramma 
2016 biedt op basis van kengetallen een globaal 
inzicht in de omvang van investeringen waarover 
bij de totale uitvoering van Koers 2025 de komen
de jaren per project besloten zal moeten worden. 
Deze investeringen zijn onderverdeeld naar de 
onderdelen van het Werkprogramma en naar ge
biedsexploitaties, planovarstijgende investeringen 
in groen, openbare ruimte en infrastructuur en 
maatschappelijke accommodaties. 

Organisatie 

De coördinatie en afstemming van de nieuwe 
projecten vindt in de komende jaren plaats in een 
nieuw team: het Team Ruimte voor de Stad. Het 
Bestuurlijk Team van de meest betrokken wet
houders en de ambtelijke stuurgroep richten zich 
vooral op de strategische afwegingen: waar en 
hoe ontwikkelen we de stad verder? 
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Inleiding 

Amsterdam groeit al jaren. Mensen zoe
ken bij crises én voorspoed steeds vaker 
hun heil en geluk in de grote stad, een 
trend die zich wereldwijd manifesteert, 
ook in Amsterdam. 
Terwijl de gemeente in 2010 een bouw
stop afkondigde, midden in de econo
mische crisis, stroomde de stad toch vol. 
Als een spons nam Amsterdam nieuwko
mers, jongeren, gelukszoekers, gezinnen 
en internationals op. Men nam genoegen 
met kleine huizen, betrok met lotgenoten 
collectief appartementen, maar de vraag 
naar nieuwe woningen was niet meer te 
stuiten. 

Met het aantrekken van de economie en het aan

trekken van de woningmarkt heeft het co llege van 
B&W in het coalitieakkoord 2014 afgesproken om 

in te zetten op de bouw van 5.000 woningen per 
jaar. Waar moeten deze huizen komen? 
Al eerder, in de Structuurvisie Amsterdam 2040 en 
het Strategisch Plan, werd de strategie ontvouwd 
om te verdichten: bouw binnen bestaand stedelijk 

gebied, verdicht en transformeer waar mogelijk. 
Dat is economisch slim, maar heeft ook in sociaal 
opzicht een grote betekenis. In compacte gebie

den is functiemenging (draagvlak), heterogeniteit 
(voorzieningen), diversiteit (sociaal) makkelijker te 
realiseren dan In suburbane gebieden met lage 

dichtheden. Kortom: in een compacte stad zijn 

meer keuzemogelijkheden voor meer mensen. 
Ook duurzaamheid gedijt beter in hoge dichthe
den: afstanden worden korter, autogebruik terug
gedrongen, C02 verbruik lager, de ecologische 
foetprint kleiner. 

Amsterdam wil een duurzame, diverse en econo
misch robuuste stad zijn, waar Amsterdammers zo

veel mogelijk baat bij hebben. Verdere groei van 
de bedrijvigheid uit binnen- en buitenland, van de 

6 



werkgelegenheid en van het aantal recreatieve en 

zakelijke bezoekers hoort daar bij. Een aantrek
kelijk woon- en werkmilieu is een niet te onder
schatten asset om een sterke positie te verwerven 
én te behouden in de concurrentie met andere 
steden en regio's. Dit vraagt om forse investerin
gen in bereikbaarheid, groen en openbare ruimte. 
Groei van de stad betekent ook dat de druk op 
maatschappelijke voorzieningen toeneemt en het 
aantal scholen voor primair en voortgezet onder
wijs in de stad moet uitbreiden. 

De kwantitatieve ambitie om de bouw van 5.000 
woningen per jaar mogelijk te maken, gaat dus 
gepaard met een strategische en kwalitatieve am
bitie: waar bouwen we, wat bouwen we, en hoe 
maken we een goede combinatie met werkgele
genheid en voorzieningen? Cruciaal is ook hoe we 
de juiste afwegingen maken in een krachtenveld 
waarin we maar een paar jaar vooruit kunnen 
kijken. 

Structuurvisie 2040 

Ruimte voor de Stad is het programma waarmee 
het College de ambities in de komende jaren 
wil waarmaken. Koers 2025 is de eerste stap in 
dit programma en schetst de strategie voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam: waar 

en onder welke condities en voorwaarden zijn 
gebiedsantwikkeling en woningbouw wenselijk 
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en mogelijk in de periode 2016-2025? De kaders 

voor deze ontwikkeling liggen vast in de Struc
tuurvisie 2040. 

De Structuurvisie 2040 zet in op de ontwikkeling 
van een economisch sterke en duurzame metro
poollangs vier lijnen: uitrol van de binnenstad, 
ontwikkeling van het Waterfront, internationali
sering van de Zuidflank en ontwikkeling van het 
metropolitane landschap (weergegeven in de 
kaart op p. 8). Hierin staan zes ruimtelijke opgaven 

centraal: verdichten, transformatie van functies, 
regionaal openbaar vervoer, een hoogwaardige 
openbare ruimte, meer gebruik van groen en 

water en duurzame energie. Op basis van deze 
lijnen en opgaven vindt Amsterdam de komende 
jaren ruimte voor groei vooral in ontwikkellocaties 

in de Ringzone. In dit gebied, strategisch gelegen 
tussen de voor- en naoorlogse stad, rond de A 1 0, 

de metroringlijn en het IJ, is ruimte én aanleiding 
voor intensivering. Dit gebied ontwikkelt zich de 
komende jaren tot verbinder tussen het centrum 
en de stadsdelen buiten de ring en toegangspoort 

tot de stad vanuit de regio, met excellente f iets
en OV-verbindingen en aantrekkelijke straten en 
parken. 

Koers 2025 

Met de acties uit Koers 2025 schept het gemeen
tebestuur voor de periode tot 2025 ruimte voor 

het realiseren van 50.000 woningen in de stad. Dit 
gebeurt gefaseerd. In 2016 start de planvorming 

voor de eerste serie nieuwe projecten met ruimte 
voor circa 12.000 woningen. Daarmee is Koers 
2025 het verbindend document tussen de Struc
tuurvisie en projecten. Waar in Koers 2025 voor

gestelde ontwikkelingen mogelijk conflicteren met 
de Structuurvisie wordt dit expliciet vermeld en in 
vervolgfasen nader onderzocht. Afwijkingen van 
de Structuurvisie zijn mogelijk, mits de Gemeente
raad daarmee instemt. 

Om te kunnen sturen op aspecten als dichtheid en 
functiemenging worden in Koers 2025 voor nieuwe 

ontwikkelgebieden drie typen stedelijke milieus 
onderscheiden: gemengde stadsbuurten, nieuwe 
centra en groenblauwe woonbuurten. We hebben 
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bewust gekozen voor een grofmazige indeling. 

Hiermee willen we ruimte laten in het verder 
planvormingstraject voor de Amsterdamse traditie 
van het ontwikkelen van uitgesproken buurten en 
tegelijk recht doen aan de sturingsbehoefte op 
sociaal en economisch evenwicht waar zijn hoge 
dichtheden, diversiteit en dynamiek te vinden? 
Waar kun je terecht voor meer rust en ruimte? In 
hoeverre zijn deze gebieden toegankelijk voor 
verschillende inkomensgroepen en waar ligt de 
balans? 

Gedurende het vervolg van de planvorming zal de 
kleur en het karakter van deze gebieden in Strate
giebesluiten concreter ingevuld worden. 

Koers 2025 is een adaptieve strategie, met een 
werkwijze waarin snel geanticipeerd kan worden op 

de maatschappelijke en economische dynamiek. 
Intensivering van de bestaande stad vraagt om 
zorgvuldig plannen. Onderdeel van de adaptieve 
strategie is dat nieuwe ontwikkelingen voortbou
wen op gebiedseigen kwaliteiten en er ruimte is 
voor lokale, bijzondere en kleinschalige initiatieven, 
die misschien een langere doorlooptijd kennen, 

maar op termijn grote meerwaarde hebben. 
Koers 2025 sluit aan bij de regionale woningbouw
opgave. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

richten de vraag in Amsterdam, Haarlem en Zaan
stad zich vooral gemengde stedelijke milieus. De 
uitleglocaties bij Almere en in de Haarlemmermeer 
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bieden vooral ruimte aan grondgebonden wonin

gen in lagere dichtheden met een minder sterke 
functiemix. 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 schetst de urgentie van 'Koers 
2025'. Wat is er nodig is om aan de Amsterdamse 
woningbouwambities te voldoen en tegelijkertijd 
opkomende bedrijvigheid en de groeiende toeris
tische sector een plek te geven? De ontwikkeling 
van nieuwe stedelijke milieus kan niet los worden 
gezien van samenhangende en soms voorwaar
delijke investeringen in bereikbaarheid, groen en 
maatschappelijke voorzieningen 

In hoofdstuk 2 gaan we in op het specifieke ka
rakter van de ontwikkelstrategie van 'Koers 2025'. 

Het is een strategie voor de middellange termijn 
en moet voldoen aan een belangrijke eis, name
lijk: flexibel zijn. Gebiedsantwikkeling is onderhe
vig aan economische ontwikkelingen en verande
rende voorkeuren. De strategie moet in kunnen 
spelen op de veranderingen in woningbehoeften 
die hier het gevolg van kunnen zijn. 

In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de 
lopende gebiedsontwikkelingsprojecten en van de 

mogelijke projecten. De mogelijke ontwikkelloca
ties hebben we samengebracht in 17 zogenaamde 
'bouwstenen' die samen de strategische ruimte 

voor gebiedsantwikkeling vormen. 

In hoofdstuk 4 is op basis van de analyse van de 
bouwstenen een Werkprogramma 2016 opge
steld, dat bestaat uit een pakket nieuwe projecten 
en een reeks studies gericht op het vergroten en 

nader specificeren van de strategische ruimte. 
Tevens wordt bij dit Werkprogramma 2016 een 
financieel perspectief op hoofdlijnen gegeven. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we de organisatie van 
het programma Ruimte voor de Stad in 2016 en 
2017 en de financiële dekking van de te onderne
men activiteiten. 
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Ruimte voor de Stad 

Met het programma Ruimte voor de Stad 
creëert de gemeente Amsterdam ruimte 
voor het kunnen accommoderen van de 
sterke groei van bewoners, bedrijvigheid, 
bezoekers en maatschappelijke voor
zieningen in een compacte, duurzame 
metropool. 

Sinds de jaren '80 kent Amsterdam een structurele 
toename van bevolking en arbeidsplaatsen. Toch 
groeide in de jaren '80 en '90 de regio nog altijd 

sneller. Sinds de eeuwwisseling heeft Amsterdam 
echter een steeds groter aandeel in de ontwikke
ling van de MRA als geheel. Metjaarlijks ongeveer 

11.000 extra inwoners neemt Amsterdam op dit 
moment twee derde van de bevolkingstoename 
in de MRA voor haar rekening. De economische 

groei in de MRA concentreert zich de laatste jaren 
in het internationaal georiënteerde economisch 
kerngebied Amsterdam -Schiphol. De druk op de 
stedelijke ruimte wordt versterkt door de groei

ende aantrekkelijkheid van het gebied binnen de 
ring A10 als gebied om te wonen, te werken, te 
studeren of als bezoeker of bewoner van de regio 
de vrije tijd door te brengen. 

Investeringen in de stad 

Deze groei ging en gaat gepaard met enorme 
investeringen in de stad. De stad staat intussen 

bij grote nationaal en internationaal opererende 

investeerders scherp op het netvlies. Maar ook 
kleinere bouwers, ondernemers en duizenden 
particulieren, waaronder veel eigenaar-bewoners, 

dragen gezamenlijk bij aan de ontwikkeling van de 
stad. De groei die Amsterdam wil accommoderen 
gaat ook gepaard met flinke investeringen van de 
gemeente zelf. Zo is in de investeringsplannen van 
onderwijs voorzien in het huisvesten van ca 10.000 

extra leerlingen tot 2025 in het primair- en voort
gezet onderwijs. 

Nieuwe opgaven 

Het verschuiven van de focus van verstedelijking, 
economie en vrijetijdsactiviteiten naar het centrum 

van de metropool is geen typisch Amsterdams 
verschijnsel. De centra van metropolen profiteren 
van de omschakeling van Westerse economieën 
van routinematige productie en diensten naar 
specialistische dienstverlening. In de hele Wes
terse wereld zijn aantrekkelijke grote steden een 
magneet voor ta lentvolle mensen en vernieuwend 
ondernemerschap. Hier bloeit een kennisinten
sieve, innovatieve en creatieve economie en 

haalt de vrijetijdseconomie recordomzetten. Al 
deze steden zien zich geplaatst voor omvangrijke 

en in veel opzichten nieuwe uitdagingen. Groei 
kent immers een keerzijde die steden minder 
aantrekkelijk kan maken. Wetmatigheden uit het 
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recente verleden zijn niet langer geldig, ruimte
lijk beleid en ontwikkelstrategieën sluiten vaak 
niet meer aan bij duurzaamheidsambities en de 
behoeften van bewoners, bedrijven en instellin
gen. Groeiende metropolen worden tegelijkertijd 
geconfronteerd met grote onzekerheden buiten 
de eigen invloedssfeer. Geopolitieke instabiliteit, 
economische crisis en klimaatverandering vragen 
om een ruimtelijke ordening die zich snel aan kan 
passen en de mogelijkheid tot snel schakelen in 
ontwikkelsnelheid en het gebruik van de ruimte in 
de stad. 

Steden zijn ook focuspunten van een socia le 
opgave. De opkomst van de kenniseconomie 
heeft grote gevolgen. Steden zijn populair onder 
jongeren en hoger opgeleiden. Tegelijkertijd valt 
de middenklasse uiteen in een groep die goed 
meedraait in de kenniseconomie en een groep 
die haar traditionele bestaansbasis ziet afkalven 
en steeds vaker emplooi moet zoeken in onder
steunende, meer routinematige dienstverlening. 
Van de lager opgeleiden is slechts ongeveer de 
helft actief op de arbeidsmarkt, terwijl de werk
loosheid onder deze groep hoog is. In steden 
leidt de beweging tot concentratie van mensen en 
activiteiten bovendien tot een forse stijging van 
de woonlasten, met een risico op verdringing als 
gevolg. 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

Economisch sterk en duurzaam 

In haar Structuurvisie uit 2011 zet de stad in op 
duurzame economische ontwikkeling. Daarin 
vormen haar inwoners het sociaal kapitaal van de 
stad. Amsterdam wil zoveel mogelijk mensen in de 
gelegenheid stellen om te profiteren van de kan
sen die de stad biedt. Een stad is alleen succesvol 
als ze erin slaagt alle bewoners de mogelijkheid te 
bieden tot ontplooiing. Daarvoor zijn voldoende 
betaalbare woningen en bedrijfsruimten en een 
goede ruimtelijke integratie van centrum en pe
riferie cruciaal. Dat geldt op stedelijk, maar zeker 
ook op regionaal niveau. 

Amsterdam kondigt in haar Agenda Duurzaam
heid aan duurzaam te willen groeien. De inzet is 
om economische en demografische groei samen 
te laten gaan met een zo laag mogelijke milieu
druk. In de bouwopgave komt dit neer op het 
efficiënt omgaan met grondstoffen, het creëren 
van een C02-arm energiesysteem, zorgen voor 
schone lucht en klimaatbestendig en klimaatneu
traal bouwen. Slimme groenoplossingen uit de 
Agenda Groen, zoals groene daken en gevels spe
len hierbij een belangrijke rol. Amsterdam kan de 
aankomende groeispurt gebruiken om een impuls 
te geven aan de ontwikkeling van de circulaire 
economie. De stad wil meer duurzame warmte en 
koude, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden 
van restwarmte uit datacenters en ziekenhuizen 

en warmte en koude uit de watercyclus. Stedelijke 
ontwikkeling in de nabijheid van het centrum, met 
goede OV-, wandel- en fietsvèrbindingen bevor
dert alledaags lopen en fietsen. Het zorgt voor 
e~n beperking van het autogebruik en voorkomt 
zo de groei van de uitstoot van C02 en fijnstof 
door mobiliteit. 
Amsterdam is zich ervan bewust dat de houdbaar
heid van haar economische kracht afhangt van 
de mate waarin het zich doorlopend economisch 
weet te vernieuwen en aansluiting weet te behou
den bij internationale mensen- en handelsstro
men. 

Daarom zet Amsterdam samen met ondernemin
gen en kennisinstellingen en andere overheden in 
de MRA in op: het aantrekken van internationale 
bedrijvigheid, het stimuleren van ontwikkeling 
en toepassing van kennis en innovatie, het ver
beteren van de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, het behouden en versterken van 
haar internationale verbondenheid via haven en 
luchthaven en -last but nat least- het via het 
expatcenter faciliteren van de groeiende stroom 
internationals die zich in stad en regio wi llen ves
tigen. 

Groei van het inwonertal van de stad impliceert 
ook uitbreiding van het aanbod in hethele spec
trum van sociale en maatschappelijke voorzienin
gen, van accommodaties voor sport en cultuur, 
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zorg- en welzijnsvoorzieningen tot kinderopvang, 
peuterspeelzalen, basisscholen en voortge-
zet onderwijs. Alleen al voor onderwijs is in de 
groeiende stad een uitbreidingsbehoefte voorzien 
van minimaal 15 nieuwe basisscholen en circa 7 
nieuwe middelbare scholen (in het Integraal Huis

vestingsplan (I HP) worden voor het voortgezet on
derwijs de volgende zoekrichtingen aangegeven: 
windrichting Noord (2x), windrichting Oost/Zuid 
(2x), windrichting centrum/zuid (1x), windrichting 

West (1x), windrichting Zuid, voor internationale 
scholen BSA en AICS). Met de vaststelling van de 

integrale huisvestingsplannen onderwijs investeert 
de gemeente Amsterdam de komende jaren fors 
in goede, flexibele en duurzame schoolgebouwen 
voor zowel primair als voortgezet onderwijs om de 
groei van het aantalleerlingen op te vangen. Deze 
investeringen dienen gekoppeld te worden aan 
locaties voor gebiedsontwikkeling. 

Verdichting van de stad vraagt ook om het moni
toren van infrastructuur als elektriciteit, riolering 
en drinkwater. Waar kan bestaande capaciteit 
beter benut worden en waar moet deze worden 
toegevoegd? Daarnaast wordt voor deze onder
delen zoveel mogelijk gezocht naar innovatieve, 

duurzame oplossingen. De bevolkingstoename, 
die ook nog eens voor een flink deel voor reke

ning komt van jonge en uithuizige stedelingen, 
zorgt voor een drukker en gevarieerder gebruik 
van de openbare ruimte en een grotere vraag naar 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

stedelijke voorzieningen. Vergrijzing zal daarnaast 
juist zorgen voor een toenemende vraag naar 
woonvormen die gekoppeld zijn aan zorg. Dit 
vraagt om slimme voorzieningenplanning, mobili
teitsoplossingen en een aantrekkelijk en overzich

telijk ingerichte openbare ruimte. 

Het aantal bezoekers en de stromen van voet
gangers, fietsers en bv in de stad zullen groeien. 
Deze opgave spitst zich toe op het stadscentrum, 
de drukke stadsstraten, pleinen en parken. Het 
toegenomen fietsgebruik en fietsparkeren vormen 
hierbij een speciale uitdaging. Een omvangrijk 

pakket maatregelen is uitgewerkt in de Uitvoe
ringsagenda Mobiliteit. 

Als de druk op de openbare ruimte blijft toe
nemen zijn grote investeringen in het stedelijk 
mobiliteitssysteem nodig; een schaalsprong naar 

een autoluwere of zelfs autovrije en voetgangers
en fietsvriendelijker inrichting van de openbare 

ruimte in delen van de stad, nieuwe brug- en 
veerverbindingen over het IJ en nieuwe snelle 
CV-verbindingen komen dan in beeld. 

Bouwen voor bevolkingsgroei 

Net als veel Westerse metropolen maakte Amster

dam tijdens de recente crisis een periode van ver
snelde bevolkingsgroei door. Hoewel Amsterdam 
in internationaal opzicht een kleinscha lig karakter 

heeft, is de toename met jaarlijks 1 0-12.000 inwo
ners relatief te vergelijken met de bevolkingstoe
name die steden als Berlijn, Kopenhagen, Parijs en 
Londen realiseerden. De vraag is in hoeverre deze 
groei conjunctureel was- bijvoorbeeld door uitge

stelde verhuizingen van gezinnen naar de regio

of juist structureel: het gevolg van een fundamen
tele verschuiving in woonvoorkeuren. Eén ding is 
duidelijk: de gelijktijdige trend tot concentratie 
van bedrijven en ontspanningsmilieus in de stads

kern houdt verband met een diepgaande struc
tuurverandering in de economie. Steeds meer 
mensen hebben de stad, of liever de netwerken 
van mensen en instellingen die zich in steden 

concentreren, nodig om sociaal en economisch 
te kunnen functioneren. Dat geldt met name voor 
specialistische, vaak zelfstandig werkende dienste
naanbieders. Op basis van die ontwikkeling is het 

een realistische aanname dat we voor een aan
zienlijk deel te maken hebben met een structurele 
verschuiving in de woonvoorkeur. 

De mate waarin Amsterdam de komende decen
nia groeit hangt sterk af van het aantal woningen 
dat in de stad gerealiseerd wordt. Tijdens de crisis 

vond bevolkingsgroei grotendeels onafhankelijk 

van de woningbouwproductie plaats. De stad fun
geerde als 'spons': de bevolkingstoename werd 
opgevangen in de bestaande woningvoorraad; 
het verbouwen van souterrains en zolders, tijdelij
ke bewoning van leegstaande panden en intensie-
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vere vormen van samenwonen. Het effect was dat 
voor het eerst sinds de jaren '50 de gemiddelde 
woningbezetting toenam. De mogelijkheden hier
toe in de stad zijn echter niet oneindig. Daarom 
komt de huidige woningbouwambitie tegemoet 
aan een snel groeiende vraag naar meer wonin
gen in de stad. Onderzoek laat zien dat, afhanke
lijk van de woningproductie, het aantal inwoners 
van Amsterdam tot 2030 in meer of mindere mate 
zal blijven groeien. Bij een jaarlijkse productie 

van 5.000 woningen zal de bevolking toenemen 

tot ruim 900.000 inwoners in 2025. Als de bevol
kingsgroei doorzet, komt het aantal van 1 miljoen 
inwoners rond 2030 in beeld. 

De geprognotiseerde woningbehoefte in de MRA 
voor de periode 2015-2020 (opgesteld door de 
provincie Noord-Holland, 2015) wijst in de richting 
van toevoeging van gemiddeld 11.000 woningen 
per jaar. Grofweg 50% daarvan zal gevonden 

moeten worden binnen de stadsgrenzen van 
Amsterdam, de rest verspreid over de regio, met 
een accent op de zuidelijke deelregio. Het rea
listische planaanbod in de MRA in deze periode 
houdt (nog) geen gelijke tred met de groeiende 
bevolking. 

De afgelopen jaren trekt de bouwproductie in 
Amsterdam weer aan. In 2014 zijn meer dan 5.000 
wonigen in aanbouw genomen. In 2015 was dit 
aantal zelfs 8.376. Dit heeft grote consequenties 
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voor het aantal woningbouwplannen dat Amster
dam in de aanbieding heeft: de planvoorraad. 
Amsterdam heeft in lopende gebiedsontwikke
lingsprojecten vanaf 2016 nog ruimte voor de 

bouw van circa 30.000 woningen (stand per 1 
oktober 2015). Dankzij de aantrekkende woning

productie slinkt de planvoorraad snel. Naar aanlei
ding van het Actieplan Woningbouw 2014 zijn in 
twee rondes zogenaamde "Versnellingslocaties" 
voor 15.000 woningen in voorbereiding genomen 

-tranche 1 omvat zo'n 10.000 woningen in weer 

opgestarte projecten; tranche 2 omvat circa 5.000 
woningen in nieuwe projecten. Deze maatregelen 
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Ontwikkeling Planvoorraad 2015-2030 

verruimen de planvoorraad voor de korte termijn. 
Op middellange termijn is dit echter onvoldoen
de. 

Onderstaande grafiek laat zien hoe de planvoor
raad zich ontwikkelt. Daarin is rekening gehouden 
met een jaarlijks aanvullend aanbod van 1.250 
woningen door transformatie van bestaand (vaak 
leegstaand) vastgoed naar woningen en van 500 
woningen in (nu nog onbekende) kleine projecten 

en met vertraging en planuitval. De grafiek geeft 

een doorkijk naar 2030. Om ook dan verzekerd te 
zijn van een hoge productie moet al veel eerder 

versnel! I ngslocaties: 
opstarten strategiebes Iu item 

ve~stllell i ngstocati@S; 
herziening 
inv~stenngs bes.I'IJ iten 

-lopende projecten 

- j<:~arllj ks tekort(oYe rsc hot 

De grafiek laat het overschot/tekort aan woningen in het betreffende jaar zien bij een jaarlijkse 
productie van 5.000 woningen. In de grafiek zijn zowel de lopende projecten als de versnel
lingslocaties 2014 meegenomen. 
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met de planvoorbereiding gestart worden. Een 
toelichting op de berekening is opgenomen in 
Bijlage 1. 

Uitgaande van een productie van gemiddeld 
5.000 woningen per jaar nadert de planvoorraad 
rond 2018-2019 het nulpunt. Vanaf 2022 ontstaat 
een structureel tekort aan plannen. Gezien de tijd 
die het kost om van een plan tot daadwerkelijke 
ontwikkeling te komen en de grote onzekerheden 

rondom gebiedsentwikkeling is het verstandig in 
Koers 2025 al nieuwe projecten aan te wijzen met 

een gezamenlijke capaciteit van minimaal 10.000 
woningen. Voor deze projecten moeten dan in 
2016 Strategiebesluiten voorbereid worden. Moni
toring van de woningvraag en de bouwproductie 
moet uitwijzen op welk moment het nemen van ln
vesteringsbesluiten voor deze locaties opportuun 
is en wanneer er behoefte is aan een aanvullende 

tranche Strategiebesluiten. 

Met het oog op de planvoorraad voor lange 
termijn en de langdurige voorbereidingstijd van 

nieuwe infrastructuur (bruggen, openbaar vervoer, 
parken, sportterreinen) is het verstandig in 2016 
ook verkenningen te starten naar nieuwe locaties 
voor woningbouw. Het gaat dan om de integrale 

ontwikkeling van gebieden waar in de periode 
tussen 2020 en 2030 tenminste 20-25.000 wonin

gen kunnen worden gebouwd (zie Bijlage 1). 

Koers 2025 Ruimte voor de S1:ad 

Voor de regionale woningproductie ontstaat een 
vergelijkbaar beeld: te weinig plannen die op kor
te termijn werkelijk realiseerbaar zijn. In dat kader 
is op 2 november 2015 in een bestuurlijke con

ferentie geconstateerd dat een extra inspanning 
nodig is om de komende 5 jaar 20.000 woningen 
(start bouw) naar voren te halen. De verwachting is 
dat ongeveer de helft daarvan binnen Amsterdam 
gevonden moet kunnen worden. 

Wonen in de stad 

De vraag naar woningen in de stad is zeer speci

fiek. Mensen komen naar Amsterdam omdat de 
stad voorziet in een stedelijke woonvraag. Stede-
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lijke woonmilieus, waarbij de concentratie van veel 
mensen draagvlak schept voor een rijk voorzienin

genaanbod en waar wonen, werken en ontspan
nen vervloeien, zijn schaars in ons land. Nieuw 

aanbod kan niet overal gemaakt worden. En het 
is juist deze vraag waarin Amsterdam kan en moet 
voorzien. In de Structuurvisie Amsterdam 2040 
en in het Strategisch Plan is al beschreven waar 
de kansen liggen voor het bouwen van nieuwe 

stedelijke milieus. Dankzij de uitdijing van het Am
sterdamse centrum hebben woningzoekenden en 

marktpartijen de potentie van het gebied direct 

gelegen tegen de vooroorlogse stad ontdekt. Hier 
ligt langs de A 10, Ringspoorbaan en IJ-oevers de 
Ringzone. 
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In de Ringzone zijn volop kansen voor duurzame 

stedelijke verdichting: wonen en werken in com
pacte, aantrekkelijke stadsbuurten met stedelijke 

voorzieningen onder handbereik langs prettig 

ingerichte, levendige stadsstraten. De opgave 
is om door middel van zorgvuldige verdichting 

meer stedelijke kwaliteit te realiseren voor uiteen

lopende bevolkings- en inkomensgroepen en de 
leefbaarheid te verbeteren. Van het bouwen in 
een bestaand stuk stad moeten ook de zittende 
bewoners profiteren. Verder van het centrum en 

de CV-knooppunten gelegen woningbouwlocaties 
lenen zich voor een meer suburbane ontwikkeling. 
Verschillende typen woonmilieus kunnen ook in de 
regio worden aangeboden. Het is van belang dat 
in de MRA de juiste woningen op de juiste plek
ken terechtkomen, zodat er geen lokale over- of 
ondercapaciteit ontstaat maar woningbouwplan

nen elkaar juist aanvullen. Daarom is een goede 

regionale afstemming over woningbouwplannen 
nodig. 

Onderzoek, Informatie en Statistiek (015) heeft de 

kwalitatieve woningbehoefte in vier verschillende 
economische scenario's doorgerekend. Hieruit 
blijkt dat Amsterdam in alle scenario's flink bl ijft 
groeien. Ook als er sprake zou zijn van economi

sche krimp en verlies aan banen. Dit heeft in eer
ste instantie te maken met de natuurlijke aanwas. 

Daarnaast wordt verondersteld dat het wonen 
in de stad voor veel mensen aantrekkelijk blijft. 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

Met name studenten zullen op de stad af blijven 

komen en de huidige bewone.rs zullen voor een 
groot deel in de stad blijven wonen. Dit zijn de 

huidige babyboomers die ouder worden en vaak 

in hun huidige woning willen blijven. De grootste 
variabe zijn de gezinnen die in meer of mindere 
mate naar de regio vertrekken in de verschi llende 

scenario's. 

De doorrekening van 015 laat zien dat ondanks de 
onzekerheden in economische groei, de woning

behoefte naar doelgroep vrij constant blijft in alle 
vier de scenario's. Er zijn geen grote verschillen 
tussen leeftijdsgroepen en woningbehoefte in 
de vier scenario's. Dat wil zeggen dat er ook een 
robuuste vraag is naar woningen voor gezinnen. 
Deels gaat het om een meer suburbane woon
vraag naar ruimere gezinswoningen in een luwe 

setting, op een vanuit van het stadscentrum snel 

te bereiken locatie, maar het zwaartepunt van de 
vraag ligt in de stedelijke woonmilieus. 

Het rijksbeleid richt zich op het (langer) zelfstandig 

wonen van ouderen en andere kwetsbare doel
groepen, waarvoor lang specifieke woonzorgcom
plexen geëxploiteerd zijn. De prognoses laten 

zien dat naast het aantal kinderen en jongvolwas
senen ook het aantal ouderen in de stad toe zal 

nemen. Economisch en sociaal kwetsbare groepen 

en 'statushouders' zullen deels een beslag leggen 
op de sociale woningvoorraad. Het gemeente-

bestuur heeft de afspraak gemaakt dat 1 0% van 
de sociale nieuwbouwwoningen bedoeld is voor 

de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Het 
laat zich aanzien dat daarom ook een vraag zal 
ontstaan naar allerlei nieuwe woon-zorgcombi

naties. Het vraagstuk van de al dan niet tijdelijke 
huisvesting van statushouders wordt momenteel 

opgepakt. 

Een andere consequentie van recent rijksbeleid is 

het wegvallen van de ISV-gelden voor stedelijke 
vernieuwing. Hierdoor staat de leefkwaliteit onder 
druk en blijven fysieke opgaven in kwetsbare 
gebieden liggen. Hier moet gezocht worden naar 

een nieuw perspectief. De bestuursopdracht ste
delijke vernieuwing nieuwe stijl moet zich onder 

andere richten op deze vraag. 
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Het toevoegen van woningen aan bestaand stede
lijk gebied en het ontwikkelen van nieuwe woon
buurten brengt ook een vraag naar allerlei maat
schappelijke voorzieningen met zich mee. Een 

streefgetal van 5.000 woningen per jaar impliceert 
dat er voor de bijbehorende Amsterdammers ook 
3 à 4 basisscholen, 20 groepen kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, voortgezet onderwijs en 
ruimte voor zorg, sport, spelen en bewegen ge
realiseerd moeten worden. Dit biedt kansen voor 
innovatie in het sociale domein, bijvoorbeeld met 

internationaal onderwijs en de combinatie van 
sport en onderwijs. Het (langer) zelfstandig blijven 
wonen van ouderen en kwetsbare groepen, de 

participatiemaatschappij en het inzetten op eigen 
kracht brengt ook een expliciete opgave met zich 
mee: geschikte woningen met ruimte voor eigen 
initiatief, ontmoeting en dagbesteding. 

De vraag naar het segment sociale huur blijft in 
Amsterdam tot 2030 onverminderd groot. Onder 

meer door het Rijksbeleid zijn de huren de laatste 
jaren gestegen om deze meer te laten aansluiten 
bij de prijzen en woonlasten in de koopsector, die 
al eerder een sterke stijging doormaakten. Hier
door en ook door de verkoop van huurwoningen 
is het sociale segment gekrompen. In het Coali
tieakkoord 2014-2018 is afgesproken dat om de 
doelgroep van sociale huurwoningen te kunnen 
huisvesten, in Amsterdam minstens 187.000 soci

ale huurwoningen nodig zijn (waarvan 162.000 in 
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het bezit van corporaties). De stad streeft naar een 
dynamisch evenwicht, waarbij voor de 22 gebie
den van Amsterdam het aandeel sociale huurwo
ningen met een ondergrens bewaakt wordt. De 

dynamiek wordt mede gevoed door de aanzien
lijke groei van de woningvoorraad op sommige 
locaties. Gestreefd dient te worden naar een 
zodanige samenstelling van het bouwprogramma 
dat de beoogde menging tussen sociale huur- en 
vrije sectorwoningen in de 22 gebieden gereali
seerd wordt. Doseren met de 'verhouding sociaal/ 
markt' helpt om de totale mix van een gebied 

op het gewenste niveau te houden of te bren
gen. Gemeente, De Amsterdamse Federatie van 
Woningbouwcorporaties en de Huurdersverenin
ging hebben afgesproken dat er voor het in stand 
houden van dit dynamisch evenwicht gemiddeld 
per jaar 1200 corporatiewonignen moeten worden 
bijgebouwd. Koers 2025 hanteert het uitgangs
punt dat bij stedelijke verdichtingslocaties met 
een sloop-nieuwbouwopgave er minstens even
veel sociale woningen terug worden gebouwd als 
er gesloopt worden. 

Bouwen voor economische groei 

Amsterdam is een aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor bedrijven. Veel Nederlandse hoofdkantoren 

verhuisden de afgelopen decennia naar Amster
dam om er te profiteren van het grote aanbod 
aan gekwalificeerde werknemers, de nabijheid van 

Schiphol en de uitstekende digitale connectiviteit. 
Ook voor buitenlandse bedrijven is Amsterdam 
een aantrekkelijke locatie. De stad kent een hoge 

leefkwaliteit, een voorzieningenniveau van wereld
klasse en is uitstekend ingebed in internationale 
handels- en kennisnetwerken. 

Tussen 2008 en 2013 groeide het aantal arbeids
plaatsen in Amsterdam met bijna 5% tot 538.230. 
In dezelfde periode kromp het aantal arbeids
plaatsen in Nederland als geheel met 2,3 %. 
Arbeidsplaatsen in de Metropoolregio Amsterdam 
concentreerden zich in diezelfde periode sterker in 
Amsterdam (van 41% naar 43,2%). Verdere groei 
van het aantal arbeidsplaatsen in Amsterdam tot 
2025 is sterk afhankelijk van internationale ont
wikkelingen. De stad heeft op dit moment het 
tij mee, maar een nieuwe crisis of toenemende 

17 



internationale spanningen kunnen snel een einde 

betekenen aan de huidige banengroei in de stad. 

Ruimte voor de Stad houdt in een laag groeis

cenario rekening met een tot 2025 ongeveer 

gelijkblijvend aantal arbeidsplaatsen: 590.000. Het 

meest positieve scenario komt voor 2025 uit op 

ruim 680.000 banen in de stad. Dat is een grote 

bandbreedte met vanzelfsprekend consequenties 

voor de ruimtebehoefte. 

Naast grote, mondiaal opererende bedrijven is 

Amsterdam in trek bij kleine, gespecialiseerde 

dienstverleners. Dat geldt van oudsher voor bijvoor
beeld reclame en media, maar ook voor nieuwere 

sectoren als de ICT. Amsterdam staat binnen Europa 

als vestigingsplaats voor start-ups inmiddels in de 

top-3. Dergelijke verschuivingen in economische 

sectoropbouw hebben grote effecten op de fysieke 

ruimtebehoefte van bedrijven. De dichtbebouw-

de en levendige stadsdelen, die zo in trek zijn als 

woongebied, vormen het productiemilieu voor 

duizenden innovatieve dienstverleners en product

ontwikkelaars. Maar ook voor veel doorgroeiende 

starters (scale-ups) zoals Boeking en Catawiki is een 

locatie in het stadscentrum een voorwaarde om zich 

in Amsterdam te vestigen. 

Waar in de vorige generatie de van oudsher in het 

stadscentrum gevestigde, grote financieel-zakelijke 

dienstverleners successievelijk vertrokken naar de 

stadsranden, is er nu een nieuwe generatie grote be-
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drijven -meestal ICT gerelateerd - die er voor kiezen 

om zich wel in het centraal-stedelijk weefsel te ves

tigen. Dit stelt nieuwe eisen aan de vormgeving van 

de nieuwe stedelijke gebieden. In een laag groeis

cenario is weinig behoefte aan nieuwe grootschalige 

werklocaties. Het hoge scenario voorziet juist wel 

een sterk toegenomen vraag naar ruimte voor grote 

kantoren. In alle scenario's wordt rekening gehouden 

met een verdere groei van het aantal specialistische 

dienstverleners in het gemengd stedelijk milieu. 

Net als bij woningbouw speelt ook bij het accom

moderen van bedrijvigheid de kwalitatieve vraag 

een belangrijke rol. Er is een groeiende voorkeur bij 

bedrijven voor vestiging in een gemengd stedelijk 

milieu. Centraal gelegen (stadsverzorgende) bedrij

venterreinen bieden kansen om te voorzien in deze 

groeiende economische behoefte naar gemengde 

stedelijke vestigingsmilieus. 

De groei en de ontwikkeling van de kennisecono

mie stelt nieuwe kwalitatieve eisen aan werkruimtes 

en omgeving daarvan. De groei van de stad en 

de bouw van nieuwe gemengde stadsbuurten en 

grootstedelijke centra bieden kansen voor nieuwe 

sterke economische gebieden die goed aansluiten 

op de toekomstige vraag naar werkruimtes voor 

nieuwe internationale bedrijven, startups, sca

le-ups en voor gevestigde bedrijven in Amsterdam. 

Daarnaast ontstaan kansen voor nieuwe kennis- en 

innovatieclusters die passen bij de doorgroei van de 

kenniseconomie. 

Door intensivering en de bouw van kwalitatief 

hoogwaardige werkruimtes bieden nieuwe ge

mengde stadswijken naast woningen ook meer 

werkgelegenheid en vestigingskansen dan de 

huidige extensief gebruikte bedrijventerrelnen. Bij 
deze transformatie van oude bedrijventerreinen 

moeten ongewenste verdringingseffecten van 

niet-kennisintensieve werkgelegenheid worden 

voorkomen, zodat in de toekomst ook niet-kennis

werkers kunnen meeprofiteren van de economi

sche groei van de stad. 

Grootschalige bedrijfsvestigingen kunnen worden 

geaccommodeerd rondom bestaande en nieuw te 

ontwikkelen grootstedelijke centra bij OV-knoop

punten. Daarnaast moet in en rond de binnenstad 

mogelijk rekening gehouden worden met meer 
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vraag naar kantoor(verzamel)gebouwen. Bestaand, 
leegkomend vastgoed zal voor een groot deel in 
deze behoefte kunnen voorzien. Voor kleinere, 
innovatieve en ambachtelijke bedrijven vormen 
bestaande en nieuw te ontwikkelen stadsbuurten 
het geëigende vestigingsmilieu. Broedplaatsen 
en incubators kunnen fungeren als aanjager voor 
gebiedsantwikkeling en de transformatie van 

werkgebieden en bijdragen aan de vraag naar 
werkruimte in gemengde woon-werkmilieus. 

Ruimte voor nieuwe gebiedsantwikkeling wordt 
voor een deel gevonden door de transforma-
tie van bestaande bedrijventerreinen. Daarmee 
wordt voortgeborduurd op de al eerder ingesla
gen koers in de vernieuwing van bijvoorbeeld de 
Buiksloterham. Het combineren van woningbouw 
met bestaande en nieuwe bedrijvigheid kan leiden 
tot stadsbuurten met een bijzondere kwaliteit. 
Functiemenging is echter niet altijd mogelijk. Met 
bedrijven die niet gecombineerd kunnen worden 

met woningbouw zal in de planvorming expliciet 
rekening gehouden moeten worden. In specifieke 
gevallen kan elders in de stad of de regio een pas
send alternatief geboden worden. 

Sturen op leisure en toerisme 

De vrijetijdseconomie en het toerisme ontwik

kelen zich snel. Amsterdam biedt aan de eigen 
bewoners en inwoners van de regio een ont-
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spanningsmilieu zonder weerga in ons land. De 
stad is daarnaast in trek als bestemming voor 
binnen- en buitenlandse bezoekers. De functie 
van de stad als bezoekersbestemming, die in de 
interactie-economie van vandaag een belangrijke 
bijkomende economische waarde heeft, zal de 
komende jaren nog sterker worden (zie de scena
rioverkenning van Jester, 2015). Het aantal bezoe

kers zal zeker toenemen. Een verdere intensivering 

van het gebruik van delen van de binnenstad lijkt 
onvermijdelijk. Ook nieuwe bezoekersgebieden 

ontstaan: in Oud-Zuid, Oud-West en Oost en op 
de Noordelijke IJ-oevers. De groei van het toe
risme hangt sterk samen met de beschikbaarheid 
van attracties en accommodaties. 

Afhankelijk van de ontwikkeling van de wereld
economie kan het aantal bezoekers aan Amster
dam groeien van jaarlijks 17 miljoen nu tot 20 en 
mogelijk zelfs 25 miljoen in 2025. Hierdoor zal de 
druk op met name het stadscentrum, maar ook op 
andere delen van de stad, verder toenemen. In 
een hoog groeiscenario wordt rekening gehouden 
met een sterke toename van het intercontinentaal 
reizen. Het aantal buitenlandse verblijfsbezoekers 
groeit dan met bijna 60 %, met een grote vraag 
naar grootschalige en luxe hotelaccommodatie en 
congresfaciliteiten als gevolg. In een laag groeis

cenario zal juist meer vraag ontstaan naar klein

schalige accommodaties, die deels informeel kan 
worden opgevangen. 

Stad in Balans verwoordt de ambitie om in tijden 
van groei een aantrekkelijke stad en regio te zijn 
en blijven voor alle gebruikers. Door kwaliteiten te 
koesteren, kansen te verzilveren en knelpunten op 
te pakken op de terreinen verblijven, verplaatsen 
en recreëren. Ruimte voor de Stad biedt de kans 
om de Challenges van de gehele metropoolregio 

Gobs of the future, circulaire economie, mobility, 
health, connectivity) in ogenschouw te nemen en 
de verbinding tussen stad en regio te versterken. 
Zowel de Challenges als Stad in Balans zijn gericht 
op verbetering van de quality of life als sterke 
asset voor economische groei. 

Deze ambities leiden tot diverse ruimtelijk-econo

mische vragen die van grof naar fijn In de Stra
tegie- project en investeringsbesluiten van het Pla-
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berum per ontwikkelgebied aan de orde moeten 
komen. Er moet een afweging worden gemaakt 
tussen wensen van diverse gebruikers, voorzienin
gen (sport, groen, OV, zorg etc) met ruimte voor 
(duurzame, groene) innovaties en toepassingen op 
het gebied van slimme logistiek en deeleconomie. 

De gemeente kan de ontwikkeling met ruimtelijk 
beleid beïnvloeden: door sturing van hotelvesti
gingen en branchering van de hotelsector en door 
de vestiging van nieuwe, grootschalige attracties 

op specifieke plekken mogelijk te maken, door 
evenementen te spreiden in tijd en plaats. Om 
een goede balans in de stad te behouden heeft 
Amsterdam de afgelopen jaren ingezet op een 
spreiding van hotels en attracties over de stad en 
vooral de regio. Nieuwe grote hotelvestigingen 
worden geconcentreerd in grootstedelijke centra 
op goed bereikbare knooppuntlocaties in de stad 

en in de regio. Nieuwe grootschalige attracties 
zullen eveneens naar deze centra worden verwe

zen. Bestaande voorbeelden van dergelijke centra 
zijn Bijlmar ArenA en de omgeving van de RAl. 

Door menging met intensief wonen en horeca 
worden deze centra ook voor bedrijven interes

santer. Veel van deze ontwikkeling in de centra 
kan door de transformatie van leegstaand vast
goed worden opgevangen. In alle toekomstscena

rio's zal in de binnenstad ingezet moeten worden 
op het beter sturen van bezoekersstromen. Ook 
het grotendeels autoluw of autovrij maken van het 
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toeristisch kerngebied lijkt onvermijdelijk. Touring

cars en overstap op de rondvaart worden buiten 
de binnenstad afgewikkeld. 

Koers 2025, een adaptieve 
ontwikkelstrategie 

De recente crisis heeft ons belangrijke lessen 

geleerd. Een duurzame stadsontwikkeling is erop 

gericht de juiste dingen op de goede plek te 
realiseren. We kunnen het ons niet veroorloven 
achteloos om te gaan met de schaarse ruimte. De 

Amsterdamse woningbouwplannen zijn ambitieus. 
Maar hoge ambities kunnen in geval van plotse
ling wegvallende vraag leiden tot grote financiële 
risico's voor de overheid. We hebben de opdracht 
om onze ambities te realiseren op een manier die 

ons in staat stelt snel terug en op te schalen. Dat 
vraagt om een ontwikkelstrategie die de ruimte
lijke logica van de stad volgt en flexibiliteit biedt 

in te realiseren programma's. Scherpe afwegin
gen zijn vervolgens nodig bij concrete investe

ringsbeslissingen. Amsterdam zet daarbij in op 
zogenaamde no regret-opties: ontwikkeling van 
locaties, die tegemoetkomen aan een robuuste 

vraag. Tegelijk dient de strategie de kwalitatieve 

uitgangspunten te waarborgen, vooral in de sa
menhang van gebiedsontwikkeling, infrastructuur, 
openbare ruimte en groen. Een top-down blauw

drukplan is nutteloos bij het faciliteren van zoveel 
verschillende partijen en typen programma. Am-

sterdam biedt daarom een helder ruimtelijk kader 

waarbinnen burgers en investeerders hun ambities 
kunnen verwezenlijken, met als doel gezamenlijke 
waardecreatie: Koers 2025. 
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Strategieën voor 
wendbaarheid en kwaliteit 
Koers 2025 richt zich op de voorberei
ding van integrale gebiedsontwikkeling: 
waar, hoe, met wie en wanneer kan 
voldoende ontwikkelruimte gecreëerd 
worden om kwalitatief goede, nieuwe 
stedelijke milieus mogelijk te maken? De 
'Structuurvisie Amsterdam 2040' geeft 
hiervoor het globale kader. In 'Koers 
2025' bepalen we welke gebieden eerst 
aangepakt worden en welke later. Boven
dien bepalen we welke acties nodig zijn 
om daadwerkelijk te kunnen bouwen en 
een hoge kwaliteit te realiseren. 

Dit hoofdstuk beschrijft de inzet van 
de stedelijke ontwikkelstrategie. Deze 
omvat twee aspecten. Allereerst moet de 
strategie wendbaar zijn, dat wil zeggen, 
snel aanpasbaar aan vooral economische 
ontwikkelingen. In de tweede plaats 
moet de strategie voorzien in een hoge 
kwaliteit van leefbaarheid en bereikbaar
heid van de stad. 

2.1 Wendbaarheid 

Een belangrijke les uit de crisisperiode is dat de 
gemeente Amsterdam actiever moet kunnen 
sturen op omvang en samenstelling van de por
tefeuille gebiedsantwikkeling én op gerelateerde 

investeringen in infrastructuur, openbare ruimte, 
groen en land. 

De besluitvorming in gebiedsontwikkelingspro
jecten, van de eerste ideeën naar daadwerkelijke 
productie, verloopt vollgens het gemeentelij-
ke Plaberum in fasen van grof naar fijn. Van het 
bepalen van de locatie en het juiste milieutype, 
via het programmeren, ontwerpen, verwerven 
en bouwrijp maken tot het uiteindelijk tenderen 
en realiseren. Om tot de juiste samenstelling van 
de productie te komen is flexibiliteit nodig: het 
gemeentebestuur moet projecten kunnen bijstel
len, versnellen en vertragen. De in hoofdstuk 1 
genoemde scenario's voor de ontwikkeling van 
bevolking, bedrijvigheid en bezoek in de komen
de jaren onderstrepen dat nog eens. De grote 
bandbreedtes in de woningbehoefte, de onzeker
heden in de ruimtevraag vanuit andere sectoren 
en de hoge investeringskosten en risico's in ge
biedsontwikkeling, noodzaken tot een zorgvuldige 
sturing op de planning en uitvoering. Om snel en 
adequaat in te kunnen spelen op veranderingen in 
de woonvraag en de economische positie van de 
stad is 'Koers 2025' opgesteld. 
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Ontwikkelstrategie Middellange Termijn 
en Werkprogramma 

'Koers 2025' is een eerste poging tot het formu
leren van een stedelijke ontwikkelstrategie tussen 

Structuurvieis en projecten voor de middellange 
termijn- in dit geval tot 2025. 
Voorgesteld wordt de Ontwikkelstrategie Mid
dellange Termijn elke vier jaar te herijken: in het 
jaar van het aantreden van het college van B&W. 
De Ontwikkelstrategie kan dan een uitwerking 
en operationalisering zijn van de doelen voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam, zoals 
deze geformuleerd zijn in het Coalitieakkoord. 
Daarnaast bevat een jaarlijks vast te stellen Werk
programma Voorbereiding Integrale Gebieds-
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ontwikkeling een overzicht van wenselijke acties 

om de Ontwikkelstrategie handen en voeten te 
geven. We stellen voor om dit te doen langs drie 
lijnen: Nieuwe Projecten, Gebiedsuitwerkingen en 

Thematische Studies. Het Werkprogramma 2016 i 
opgenomen in Hoofdstuk 4. 

Bij het Werkprogramma 2016 is een financieel 
perspectief opgesteld dat globaal zicht geeft op 
de bedragen die in de toekomst gemoeid zijn met 
de uitvoering van de verschillende onderdelen van 
Koers 2025 en de gemeente in staat stelt hierop te 
sturen en voor te sorteren, ook dit maakt onderdeel 
uit van Hoofdstuk 4. 

Een divers aanbod: omvang, 
uitgangssituatie en spreiding 

Om flexibel te kunnen inspelen op een verande
rende marktvraag moet er een divers aanbod aan 
ontwikkellocaties zijn. Dat kwam naar voren tijdens 

de recente crisis. Het voornamelijk aanbieden van 
grootschalige ontwikkellocaties op nieuw of vrijge
maakt land bleek een riskante strategie toen grote 
ontwikkelende partijen als gevolg van de crisis hun 
investeringsruimte zagen afnemen. Toen bleek ook 
de waarde van kleinere partijen en een kleinscha
liger, gefaseerde ontwikkelingsaanpak met meer 

aandacht voor transformatiemogelijkheden van 

bestaand vastgoed. 

Inmiddels zijn zelfbouw en collectief particulier 
opdrachtgeverschap niet meer weg te denken 
uit de Amsterdamse bouwpraktijk. Dat geldt ook 
voor organische gebiedsantwikkeling en tijdelijk

heid. Desondanks zijn grote ontwikkellocaties nog 
steeds nodig om de woningbouwambities van het 

college te kunnen realiseren. Een wendbare ontwik
kelstrategie heeft daarom locaties van uiteenlopen
de omvang in portefeuille, die zowel grootschalige 
als kleinschalige ontwikkeling mogelijk maken. 
Naast omvang en aanpak is ook de uitgangssi
tuatie bij ontwikkeling van belang. Betreft het 
opgespoten of vrijgemaakt nieuw land, gaat het 
om transformatie van een bedrijventerrein of ver
dichting van een bestaande woonwijk? Afhankelijk 
hiervan komen verschillende partijen in beeld en 

liggen andere gemeentelijke ontwikkelstrategieën 
voor de hand. Het is van strategisch belang om 
ook hierin een diverse portefeuille op te bouwen. 

Daarnaast is een belangrijke vraag hoe ontwik
kelingen over de stad worden gespreid. Vanuit 
markt- en afzetmogelijkheden is een zekere sprei
ding wenselijk. Vanuit een efficiënte inzet van de 
ambtelijke organisatie en benutting van projecto
verstijgende investeringen is juist concentratie van 
projecten gewenst. Daarom wordt enerzijds inge
zet op een over de stad gespreide portefeuille van 

projecten met anderzijds beperkte gerelateerde 
investeringen in condities (openbare ruimte, voor

zieningen). Gedane en geplande investeringen 
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worden zoveel mogelijk uitgenut. Daarnaast wordt 

op een beperkt aantal locaties zwaarder ingezet 
door met concentratie van grote investeringen 
een schaalsprong teweeg te brengen die ook 

op langere termijn de ontwikkelpotentie van een 

gebied veiligstelt. 

Om te kunnen sturen op een divers aanbod is 
ambtelijk een Monitor en een Mengpaneel in 
ontwikkeling. In de loop van 2016 is gekoppelde 
informatie beschikbaar, onder andere via maps. 
amsterdam (zie bijlage 2). 

2.2 Kwaliteit 

Bereikbaarheid en leefbaarheid 

Om aantrekkelijke stedelijke milieus te kunnen 
realiseren zijn investeringen nodig in projectover

stijgende maatregelen, in condities voor kwaliteit. 
Een aantrekkelijke openbare ruimte, voldoende 
groenvoorzieningen en een fijnmazige ontsluiting 
met verschillende modaliteiten (openbaar vervoer, 
auto, fiets) is noodzakelijk voor het ontwikkelen 
van aantrekkelijke stadsbuurten. Dit geldt voor 
nieuwe projecten maar ook voor de aanpassing 
van bestaande buurten. Denk hierbij aan een 

opknapbeurt van een park of herinrichting van een 
straat. In het algemeen geldt dat bij afweging van 

grote investeringen zoveel mogelijk moet worden 

aangesloten bij gebiedsontwikkelingsprojecten 
die al zijn belegd of bij investeringen in lopende 
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investeringsprogramma's (Agenda Groen, Investe

ringsagenda's van de Stadsregio Amsterdam, het 
Meerjarenplan Fiets, de Uitvoeringsagenda Mobili
teit, Beter Benutten, aanleg Warmtenet). 

Omdat de kosten veelal hoog zijn, is het nodig om 

gedurende het verdere planvormingsproces nut en 
noodzaak aan te tonen, alternatieven te vergelijken 
en de maatschappelijke baten goed in beeld te 
brengen. Dit geldt voor de IJ-oeververbindingen, 
maar bijvoorbeeld ook voor het verlagen van de 
Gooiseweg, aanleg van de Bongerdtunnel en 

de Schellingwouderlaan, de ontwikkeling van de 
Hemknoop of de investeringen voor verbetering 
van de Schinkelverbindingen. 

Gemengde stedelijke milieus 

Bij de verdere ontwikkeling van de stad wordt 

gezocht naar aansluiting op de logica van Amster
dam. De marktdruk in Amsterdam is sterk vanuit 

het centrum naar buiten toe gericht. Door vanaf de 
randen van het huidige centrumgebied -van bin
nen naar buiten -te ontwikkelen sluiten we aan bij 
deze marktvraag. Deze ontwikkelwijze ondersteunt 
ook de autonome ontwikkeling van het grootste
delijk kerngebied, die ook sterk van het centrum 
naar buiten gericht is. 

Door in te zetten op interessante ankerpunten op 
strategische locaties die verder van het centrum 

zijn gelegen, kan ook daar de ontwikkeling van ste-

Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden is 
Ov-ontsluiting een be/angijke conditie 

delijke milieus op gang gebracht worden. Dit kan 

de ontwikkeling van binnen naar buiten versterken. 

Denk bijvoorbeeld aan de Rop Sloterplas of aan 
de Arenaboulevard. Ontwikkelingen worden als 
het ware opgespannen tussen het uitdijende cen

trum en deze strategisch gelegen ankerpunten. 

Amsterdam is Internationaal hét voorbeeld van 
een sociaal-economisch en functioneel gemengde 
stad. Die menging is een kernwaarde van onze 
stad. Inzet in alle ontwikkelgebieden Is daarom 
menging van functies en een woningaanbod dat 
voorziet in uiteenlopende woonvormen in alle 
segmenten, van sociale en middeldure huur tot 
dure koop. Vertrekpunt hierbij zijn de afspraken die 

recent met de corporaties zijn gemaakt over de so-
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ciale huurvoorraad. Deze moet in alle 22 gebieden 
van de stad tenminste 35% van het totale wonin
gaanbod bedragen. Dit betekent voor sommige 
gebieden dat verdichting met marktwoningen 
mogelijk is. In andere gebieden zal een aanzienlijk 

deel van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen 
bestaan. Op stedelijke verdichtingslocaties worden 
bij een sloop-nieuwbouwopgave minstens even
veel sociale huurwoningen teruggebouwd als er 
worden gesloopt. 

De komende jaren is de Amsterdamse ontwikkel
strategie dus primair gericht op het realiseren van 
voldoende woningen in alle segmenten in kwalita

tief hoogwaardige, gemengde stedelijke milieus. 
Om deze ambitie te borgen wordt voor nieuw te 
ontwikkelen locaties een onderscheid gemaakt 

tussen drie typen stedelijke milieus: grootste~elijke 
centra, gemengde stadsbuurten en groenblauwe 
woonbuurten. 

Hoewel het precieze programma in projecten pas 
in het lnvesteringsbesluit wordt vastgelegd, is het 
goed om in de stedelijke ontwikkelstrategie vanuit 

stadsbrede overwegingen richting te geven aan 
dichtheden en functiemenging in nieuwe projec
ten. Omdat de mogelijkheden voor verdichting 
en functiemenging niet op alle plekken in de stad 
hetzelfde zijn wordt hier op bepaalde locaties in de 
stad steviger op ingezet dan op andere. 
Voor alle milieus gelden overigens dezelfde ambi-
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ties ten aanzien van leefkwaliteit, sociale menging, 
duurzaamheid en bereikbaarheid van voorzienin
gen. 
De drie milieus kenmerken zich door een zeer 
uiteenlopende dichtheid en functiemix. De na
druk in de gebiedsantwikkeling in de komende 
jaren zalliggen op het ontwikkelen van nieuwe 
stadsbuurten waar naast wonen ook ruimte is voor 
bestaande en nieuwe werkgelegenheid en voor 
stedelijke voorzieningen. Een nauwkeurige monito
ring van de afzet van woningen en overig vastgoed 
zal helpen om in de komende jaren een goede 
verhouding te vinden in het aanbod van de drie 
milieus. Daarbij zullen ook nadere analyses van de 

bevolkingsantwikkeling en de kwalitatieve woning
vraag behulpzaam kunnen zijn. 
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Bouwstenen voor 
gebiedsentwikkeling 2016-2025 
De 'Structuurvisie Amsterdam 2040' 
schetst de ambities en hoofdlijnen van 
de stedelijke ontwikkeling tot 2040. Hij 
geeft aan waar de strategische ontwik
kelruimte ligt en hoe deze benut kan 
worden. Bij de vaststelling in 2011 was 
echter al duidelijk dat de voorgenomen 
aanpak en fasering onder invloed van de 
economische crisis anders zou kunnen 
verlopen dan voorzien. In de jaren daarna 
is een groot aantal gebiedsontwikke
lingsprojecten stilgelegd of van karakter 
en tempo veranderd. Nu de stedelijke 
ontwikkeling weer op volle toeren draait 
en duidelijk is hoe lopende projecten 
aangepakt zullen worden, moeten we 
bepalen waar nieuwe activiteiten gecon
centreerd worden. 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van lopende en 

mogelijke gebiedsantwikkeling in Amsterdam. 
Daarvoor zijn de Gebiedsvisies geraadpleegd 

die door de stadsdelen zijn opgesteld. Voor de 
gebieden Centrum (binnen de Ring) en Noord, 
Nieuw-West en Zuidoost (buiten de Ring) is een 
aanvullende interviewronde gehouden. Voor de 
grote bestaande ontwikkelgebieden hebben pro
jectorganisaties lopende én aanvullende mogelijk
heden in kaart gebracht. Voor de Ringzone West is 
een Ambitiedocument opgesteld, de Visie Zuidas 

is geactualisserd. Gegevens over IJburg, Zeeburg 

en Amstellll zijn in een interviewronde geïnventa

riseerd. 

Daarnaast zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor 
nieuwe gebiedsantwikkeling verkend in vier 

Gebiedsstudies voor respectievelijk de Noor
delijke IJ-oever, Haven-Stad, Schiphol-Schinkel 
en Amstei-Arena. (deze zijn als achtergronddo
cumenten beschikbaar). Het Ambitiedocument 
Ringzone West is ook als Gebiedsstudie gebruikt. 
Onorthodoxe locaties zijn hierbij niet geschuwd. 

Ook projecten die in de Structuurvisie gepland 
waren na 2025 zijn in de overwegingen betrokken. 
Bovendien is over de stadsgrenzen gekeken. In 

samenwerking met de gemeente Ouderamstel is 
bestudeerd wat ontwikkelingsmogelijkheden zijn 

in en rond 'De Nieuwe Kern' bij station Duivend
recht. 

Dit levert een overzicht op van lopende én van 

mogelijke gebiedsontwikkeling. In het kader van 
het Actieplan Woningbouw is eind 2014 een 

aantal Versnellingslocaties aangewezen. Hiervoor 
is de planvorming in 2015 al ter hand genomen. 
Deze vallen uiteen in locaties die in het kader 
van de crisis waren stilgelegd en nu weer worden 
gestart door een herziening van het lnvesterings
besluit én nieuwe locaties waarvoor nu aan een 
Strategiebesluit wordt gewerkt. De projecten op 
versnellingslocaties worden apart vermeld in de 
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overzichten in dit hoofdstuk. 

Het totaal van mogelijk te ontwikkelen locaties 
voor gebiedsantwikkeling wordt in dit hoofdstuk 
aangeduid als de Strategische Ruimte. Dit zijn de 
locaties waarover in dit document afwegingen 

gemaakt moeten worden. Omdat het een groot 
aantallocaties betreft die vaak onderling samen
hangen in uitvoerbaarheid en noodzakelijke condi
ties is ervoor gekozen de strategische ru imte in dit 
hoofdstuk te presenteren aan de hand van bouw
stenen (zie afbeelding op p. 27). Bouwstenen zijn 

pakketten van samenhangende gebiedsontwikke
lingsprojecten met gerelateerde infrastructurele 
en planologisch-juridische condities. 

In de volgende paragrafen wordt steeds per 
ontwikkelgebied ingegaan op de grote opga-
ven, lopende projecten en versnellingslocaties. 

Vervolgens worden de bouwstenen voor nieuwe 
gebiedsantwikkeling behandeld. Per bouwsteen 
wordt aandacht besteed aan de hoeveelheid 
woningen die er mogelijk te realiseren zijn en het 
type stedelijk milieu. Daarnaast worden noodzake
lijke condities en afhankelijkheden geschetst. 

Woningaantallen en programma 

Per bouwsteen is waar mogelijk op basis van 
eerdere planverkenningen en referenties een 
inschatting gemaakt van van het aantal te realise-
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ren woningen per locatie. De praktijk laat zien dat 

keuzes ten aanzien van dichtheden, verhouding 
woningbouw en overig programma, nieuwbouw 
of transformatie en specifieke focus op bepaalde 
woningtypen in de loop van het proces van grote 

invloed zijn op te realiseren woningaantallen. 
De genoemde woningaantallen zijn dan ook ter 
indicatie. Voor een aantallocaties is het moeilijk 
in te schatten welke aantallen te realiseren zijn. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor locaties waar wo
ningbouw niet de primaire opgave is. Voor deze 
locaties zijn geen aantallen opgenomen. 

Er wordt niet ingegaan op de omvang van het te 
realiseren overige programma. Zowel het kwali
tatieve woningaanbod als het kwantitatieve en 

kwalitatieve aanbod van commerciële en maat
schappelijke voorzieningen wordt in de vervolgfa

sen van het planvormingsproces nader ingevuld. 
Hiervoor wordt volgens het Plaberum (plan- en 
besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen) 
pas bij het lnvesteringsbesluit daadwerkelijk 
besloten. Op te transformeren locaties vormen 

bestaande functies het uitgangspunt. Dit impli
ceert ook dat in alle bouwstenen investeringen in 
maatschappelijke voorzieningen aan de orde zijn. 
Koppeling tussen Koers 2025 en andere stedelijke 
beleidskaders als de Integrale Huisvestingsplan
nen Onderwijs (I HP) maakt het mogelijk in dit 
vroege stadium wel al de stadsbrede behoefte 

aan maatschappelijke voorzieningen in beeld 

te brengen. Daarnaast worden in de dagelijkse 

praktijk over specifieke locaties voor bijvoorbeeld 
onderwijs al gesprekken gevoerd. 

In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk worden 
de bouwstenen vergeleken. Economisch advies

bureau Decisie heeft onderzoek gedaan naar de 
kosteneffectiviteit van ontwikkeling van de bouw
stenen en naar maatschappelijke kosten en baten. 
De projectgroep heeft de verschillende bouwste
nen vergeleken op uitvoerbaarheid. 
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Projecten opgestart voor 2015 

Lopende gebiedsantwikkeling 

Versnellingslocaties - Herziening lnvesteringsbesluiten 

Versnellingslocaties ·Opstarten Strategiebesluiten 

Strategische Ruimte 17 Bouwstenen Meerdere 
Locaties per bouwsteen 

Schematische weergave Lopende gebiedsantwikkeling en Strategische Ruimte voor nieuwe projecten 
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Bouwsteen 1 - Oostelijke Binnenstad - nader te 

bepalen 

Projecten: Kop Ka dijken (1 00), Emplacement Dijks

gracht (1 00), en Marineterrein (0-1.400). 

Milieutype: Grootstedelijk centrum/gemengde stads

buurten. In de oostelijke binnenstad liggen kansen 

voor het stapsgewijs uitbouwen van het grootste

delijk kerngebied. Tijdelijk gebruik en gefaseerde 

ontwikkeling kunnen hier een belangrijke rol spelen 

(vergelijk Diamantbeurs en Marineterrein). 

Investeringen in condities: herinrichting oost-west 

waterfrontcorridor (herinrichting PH-kade en IJtun

nelmond, toevoeging schakel Eilandenboulevard aan 

tramnetwerk, fietsnetwerk CS-Oostertoegang- Dijks

gracht), NS-station Rietlandpark, herinrichting Wees

perstraat-Weesperplein, groene loper Sarphatistraat. 

Afhankelijkheden-risico's: strakke planning en 

beperkte financiële middelen Programma Hoogfre

quent Spoor (NS, Prorail), eerst afronden herinrich

ting Stationseiland en busstation Buikslotermeer

plein-Noord voor aanpak waterfrontcorridor mogelijk 

is, uitbouw bestaand stadsverwarrningsnet, organi

sche en geleidelijke ontwikkeling Marineterrein. 
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Bouwsteen 2 - Ring-West- 1.300 

(+ nader te bepalen) 

Projecten: Lelylaan-Noord (500), Surinameplein 

(200), Jacob Geelbuurt (75 + nader te bepalen), Kop 

Sloterplas (500) 

Milieutype: Stadsbuurten 

Investeringen in condities: herinrichting Lelylaan, 

vernieuwing Rembrandtpark, vernieuwing kop Sloter

plas, kwaliteitsingrepen Jan Evertsenstraat 

Afhankelijkheden-risico's: 'inrol' stadsverwarmings

net vanuit concessiegebied richting binnenstad via 

stadsstraten 
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3.1 Bouwstenen 

Centrum 

De dynamiek in het gebied binnen de Ring - hier 
verder aangeduid als Centrum - is groot. De 
clustering van het UvA- en HvA-vastgoed en rea

lisering van nieuwe detailhandel en hotelaccom
modaties zijn opvallende bewegingen. Minstens 
zo belangrijk is de zwerm aan particuliere inves
teringen in transformatie en kwaliteitsverbetering 
-van winkelinrichting tot het bewoonbaar maken 
van souterrains en zolders. De rol van de overheid 
is vooral faciliterend en voorwaardenscheppend, 
bijvoorbeeld door aanleg van de Noord/Zuidlijn 
en herinrichting van de openbare ruimte. 

De planvoorraad 2016-2025 in lopende gebieds
ontwikkelingsprojecten is dan ook beperkt: circa 
2.000 woningen. Het omvat de afronding van 

projecten zoals Oostpoort, de Hallen, Oosterdok
seiland en het Archiefterrein en enkele nieuwe 
projecten op Oostenburg en op het Foodcentre. 
In het gebied liggen geen versnellingslocaties. 

De centrale ontwikkelopgave is het uitbouwen van 
het grootstedelijk kerngebied en tegelijkertijd het 
leefbaar houden van het gebied voor bewoners, 
bezoekers en bedrijven. Aanvullende capaciteit 
voor woningbouw zal vooral zitten in transformatie 
van leegkomend vastgoed en kleine projecten. 
Er tekent zich één gebied af met een concentratie 
van nieuwbouw- en transformatieprojecten en ge 
relateerde infrastructuur. de oostelijke binnenstad. 
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Hier liggen kansen voor het stapsgewijs uitbou
wen van het grootstedelijk kerngebied. Tijdelijk 
gebruik, gefaseerde ontwikkeling en transformatie 
zu llen een belangrijke rol spelen. Het Marineter
rein is daarvan een goed voorbeeld. Hier liggen 
kansen om een onderscheidend en internationaal 

aantrekkelijk vestigingsmilieu te creëren. Deze 
ontwikkelstrategie mag er niet toe leiden dat 
noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van de 
oostelijke binnenstad als geheel naar de achter
grond verdwijnen (zie kader). Bovendien moeten 
ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd. 
Daarom wordt een Gebiedsuitwerking Oostelijke 
Binnenstad opgesteld. 

Ring-West 

De planvoorraad in lopende projecten 2016-2025 
in Ring-West omvat de bouw van circa 5.200 wo

ningen, inclusief de versnellingslocaties Lelylaan 
Podium (500) en Jan Evertsenstraat (2.000-2.500). 
Onderdeel van de projecten is de realisering van 
maatschappelijk programma en enkele bijzondere 

programma's, zoals De School aan de Jan Evert
senstraat. 
In de verkenning Ringzone West worden aanvul
lende mogelijkheden voor gebiedsantwikkeling 
en condities verkend. Totaalliggen hier moge

lijkheden voor de bouw van nog eens circa 1.300 
woningen. 
Door de kavel- en projectgewijze ontwikkeling in 

de afgelopen jaren zijn investeringen in projecto
verstijgende condities voor kwaliteit in Ring-West 
achtergebleven. Dit geldt voor investeringen in 
openbare ruimte en groen (Rembrandtpark, Slo
terplas) en voor de fietsinfrastructuur (oost-west 
en noord-zuid). 

Mogelijkheden voor een volgende ronde ge
biedsontwikkeling liggen in Lelylaan Noord en in 
verdere verdichting zoals door de herontwikkeling 
van het Surinameplein. Deze ontwikkelingen zul
len worden beïnvloed door de ideevorming over 
de Oost-Westlijn in het verlengde van de Metros
tudie. 

Door alle recente ontwikkelingen wordt de dy
namiek van de Ringzone ook 'voorbij de Rings

poorbaan' gevoeld. Door Ring-West breder te 
definiëren komen ook de Jacob Geelbuurt en de 

Kop van de Sloterplas, gekoppeld aan de Kwali
teitsimpuls voor de Sloterplas, in aanmerking voor 
een intensiever stedelijke ontwikkeling. In 2016 
kan een Strategiebesluit opgesteld worden voor 

het gebied rond de Kop van de Sloterplas. 
Aanvu llende mogelijkheden voor verdichting en 
daarmee samenhangende investeringen in de 
kwaliteit van het gebied tussen de Jan van Ga
lenstraat en de Vlaardingenlaan worden nader 
verkend in de Gebiedsuitwerking Ringzone-West. 
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Bouwsteen 3 - Ring-Zuid - nader te bepalen 

Projecten: Buitenveldart-Noord (ntb), Kennedylaan/ 

Utrechtsebrug {ntb) 

Milieutype: Stadsbuurten 

Investeringen in condities: herinrichting stadsstraat 

Beethovenstraat-Gelderlandplein-van Leyenberglaan 

Afhankelijkheden-risico's: 'oververhitting', maat

schappelijke discussie sloop-nieuwbouw Buiten

veldert-Noord, 'inrol' stadsverwarmingsnet richting 

Zuid/binnenstad 
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Bouwsteen 4 - Zeeburg - 2.000 

(+ nader te bepalen) 

Projecten: Baaibuurt-Oost en -West {1.500), Kop 

Cruquiusgebied (250), Oostpunt (nader te bepalen), 

Jaap Edenbaan (250) 

Milieutype: Stadsbuurten 

Investeringen in condities: fietsverbinding over 

Amsterdam-Rijnkanaal, veer/kabelbaan/brug en 

optimalisering fietsverbinding Oranjesluizen, over

steekbaarheid emplacement IJtram, aanleg primaire 

waterkering, brug Zeeburgersluis 

Afhankelijkheden-risico's: waterkering, geul Oer-IJ 

noodzaakt tot lange zettingsperiode, aantakking 

Zeeburgereiland op stadwarmtenet en/ of warm

te-koude uit het IJ, afspraken met zittende gebrui

kers, investeringen Jaap Edenbaan 
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Zuidas/Ring-Zuid 

De planvoorraad in lopende projecten in Zuidas 
omvat de bouw van circa 6.000 woningen en de 
realisering van één miljoen m2 niet-woonfuncties. 
Parallel wordt in de komende 10 jaar het Zuidas
dok gerealiseerd. 
In de herijking van de Visie Zuidas (concept 
augustus 2015) worden geen aanvullende moge
lijkheden voor gebiedsantwikkeling binnen het 
plangebied Zuidas voorzien. In de afgelopen jaren 

heeft reeds een optimalisatieslag plaatsgevonden 
(bijvoorbeeld door meer woningen op te nemen 
in deelgebied Ravel). Ook wordt uitgegaan van 
een constante bouwstroom van woningbouw, 

ondanks de bouwactiviteiten in het kader van 
Zuidasdok. 
Wel liggen er in de directe omgeving van Zuidas 

mogelijkheden voor nieuwe gebiedsontwikke
ling. Deze zijn in gesprekken met Zuidas en het 
stadsdeel verkend. In totaal gaat het op langere 
termijn om de realisering van circa 1.000 wonin
gen, deels door middel van sloop-nieuwbouw, 
deels door transformatie van bestaand vastgoed. 
Op korte termijn kan de verbetering van de relatie 
Zuidas-Gelderplandplein opgepakt worden in een 
Gebiedsultwerking Zuidas-Gelderlandplein. 
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Zeeburg 

De planvoorraad in lopende projecten omvat de 
bouw van circa 3.000 woningen en de realisering 
van 75.000 m2 niet-woonfuncties. Daarboven-
op komt de versnellingslocatie Sluisbuurt met 

tenminste 3.000 woningen en een omvangrijk 

maatschappelijk programma. Verbetering van de 
langzaam-verkeerverbindingen over de Oranjeslui
zen en over het Amsterdam-Rijnkanaal vormt een 
belangrijke conditie voor kwaliteit. 
In gesprekken met de projectorganisaties (okto
ber 2015) zijn aanvullende mogelijkheden voor 
gebiedsantwikkeling en condities verkend. Totaal 
liggen hier mogelijkheden voor de bouw van circa 
2.000 woningen. Op de Kop van het Cruquiusei
land kan dit snel worden opgepakt. Daarnaast kan 
de ontwikkeling van de Sluisbuurt een vervolg krij

gen in de ontwikkeling van de Baaibuurten Oost 
en West op het Zeeburgereiland, aantrekkelijke 
locaties aan het water. Hier speelt op korte termijn 
het verbeteren van de primaire waterkering en 
verplaatsing van de huidige functies. 
Een bijzondere ontwikkelingsmogelijkheid dient 
zich aan nu fors geïnvesteerd moet worden in de 
Jaap Edenbaan. Dat kan op de huidige, maar ook 
op een beter ontsloten plek. Dit laatste maakt 
intensivering op (delen van) deze locatie mogelijk. 
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Bouwsteen 5 - Zuidoost- 2.500 

(+nader te bepalen) 

Projecten: Mandelapark (780), Gaasperplas (400), 

Gaasperdammerweg-Oost (400) en -West (800), Rei

gersbos e.o. (200), afronding DIK-buurten (nader te 

bepalen), D/F-buurten (nader te bepalen), Gaasper

dam (nader te bepalen) 

Milieutype: Groenblauwe woonbuurten, gemengde 

stadsbuurten rondom stationslocaties 

Investeringen in condities: Fietsnetwerken, vernieu

wing Gaasperplas en omgeving 

Afhankelijkheden-risico's: Afzetmogelijkheden in 

relatie tot aanbod in bestaande voorraad, uitbouw 

stadswarmtenet 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

Bouwsteen 6 - Nieuw-West- 400 

(+nader te bepalen) 

Projecten: Osdorpplein e.o. (400 woningen + om

vangrijk programma niet-wonen), Wildemanbuurt 

(nader te bepalen), vervolg Stedelijke Vernieuwing 

Geuzenveld-Siotermeer (nader te bepalen), Osdor

perweg (nader te bepalen) 

Milieutype: Groenblauwe woonbuurten 

Investeringen in condities: 

Afhankelijkheden-risico's: Voor ontwikkeling is de ge

meente sterk afhankelijk van wensen van en afspra

ken met corporaties over Stedelijke Vernieuwing 

Bouwsteen 7 -IJburg-2 -7.900 

Projecten: Middeneiland, Strandeiland, Buiteneiland 

(totaal circa 8.000 woningen) 

Milieutype: Groenblauwe woonbuurten 

Investeringen in condities: land maken en aanleg 

bruggen, doortrekken tram en Zuidtangent inclusief 

mogelijke aanleg van een nieuw tramemplacement, 

zelfvoorzienende buurten wat betreft energie 

Afhankelijkheden-risico's: fasering, mogelijke concur

rentie met andere locaties in de stad én in de regio. 

Ontwikkeling lokaal warmte/koude systeem en/of 

aansluiten op bestaand netwerk. 

34 



Noord, Nieuw-West, Zuidoost 

Buiten de grote projecten langs de Noordelijke 
IJ-oever en in Ring-West kennen Noord, Nieuw
West en Zuidoost een groot aantal lopende 
projecten, voortkomend uit de Stedelijke Vernieu
wingsoperatie in de naoorlogse woongebieden in 
de stad. In de recente samenwerkingsafspraken 
tussen de Gemeente, AFWC en de huurdersorga
nisaties Quni 2015) is overeengekomen om welke 
projecten het in de komende jaren gaat. 
Daarnaast wordt in Noord en Zuidoost gewerkt 
aan enkele verdichtingsprojecten. Rond het 
station Noord van de Noord/Zuidlijn liggen de 
versnellingslocaties Elzenhagen-Zuid (2000 wonin
gen) en Winkelcentrum CAN (1 000 woningen plus 

een omvangrijk programma niet-wonen). 
De centrale opgave in Noord, Nieuw-West en 
Zuidoost op middellange termijn is het verhogen 
en op peil houden van de leefbaarheid in de voor
malige stedelijke vernieuwingsgebieden. Vooral in 
Geuzenveld-Siotermeer moet de kwaliteit nog ver
beterd worden. De Stedelijke Vernieuwingsgebie
den in Noord, De Banne en Nieuwendam-Noord, 
in het bijzonder de Waterlandpleinbuurt, kennen 
nog een resteende opgave. 
Nieuwe opgaven dienen zich aan in woonbuurten 
uit de jaren '80 zoals Gaasperdam, Oostzanerwerf 

en de Aker 1. Hierin speelt gebiedsantwikkeling 
een rol, maar zijn vooral investeringen in de kwa
liteit en duurzaamheid van de bestaande woning-
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voorraad en in verbindingen, groen, detailhandel 

en maatschappelijk programma cruciaal. Om de 
leefkwaliteit op peil te houden is een herijking 
van het Stedelijke Vernieuwingsbeleid nodig: hoe 
verder na 2018? 

Nu dienen zich al enkele nieuwe projecten aan, 
sterk variërend in omvang. In Nieuw-West gaat 
het om de Wildemanbuurt en de .omgeving van 
het Osdorpplein; in Zuidoost om het tijdens de 
crisis stilgelegde project in de rand van het Man
delapark. In Noord gaat het buiten de Stedelijke 
Vernieuwingsgebieden om het Kiekensterrein, de 
Kleine Wereld en is er sprake van een gestage 
stroom aan zelfbouw. 

IJ burg 

De planvoorraad in lopende projecten op IJburg 

omvat de bouw van 1.500 woningen. Daarboven
op komt de versnellingslocatie Centrumeiland 
(circa 1.300 woningen en 21.000 m2 niet-woon
functies). 

In gesprekken met de projectorganisaties (augus
tus 2015) zijn aanvullende mogelijkheden voor 
gebiedsantwikkeling en condities verkend. Totaal 
liggen op IJburg 2 aanvullende mogelijkheden 
voor de bouw van circa 7.900 woningen. Effici
ente eenheden voor de ontwikkeling van nieuwe 

eilanden meten 75-90 hectare. Door een gefaseer
de aanleg van dergelijke eenheden kan IJburg 2 
stapsgewijs ontwikkeld worden, afgestemd op de 

vraag naar dit specifieke milieu. In het kader van 

de beantwoording van de motie 'Aan de slag met 
IJburg 2' wordt nu verkend wat de meest efficiën
te ontwikkelmogelijkheden zijn. 
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Bouwsteen 8 - Amstelkwartier- 6.600 

Projecten: Amstelstation-Amstelzijde (1.500), Amstel

kwartier Fase 3 (800), Weespertrekvaart-Bijlmerbajes 

(800), Amstelkwartier Fase 4 en 5 (2.000), Joan Muys

kenweg/Amstelglorie (1.500) 

Milieutype: Stadsbuurten - grootstedelijk centrum 

rond Amstelstation 

Investeringen in condities: fietsring en fietsverbindin

gen Zuidoost, Amstelstroomlaan inclusief bruggen 

en tunnels, herinrichting Weesperzijde-Amsteloever 

Afhankelijkheden-risico's: Versnelde aankoop Lian

der, RWS en planvorming Zuidasdok, gebruik lokale 

energie bronnen (GOS-GET, eventueel datacenter), 

circulaire tender Bijlmar Bajes, Amstelglorie maakt 

onderdeel uit van de Hoofdgroenstructuur 
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Bouwsteen 9 - Cveramstel-Arena - 4.000 

(grondgebied Ouderamstel) 

Projecten: Metrostation averamstel en omgeving 

(1.000 woningen), Entrada (500), Nieuwe Kern/Ajax/ 

Duivendracht (2.500 woningen), Amstelbusinesspark 

Zuid (geen woningbouw) 

Milieutype: Stadsbuurten 

Investeringen in condities: herontwerp aansluiting 

/l2-A10, ontwikkeling Joan Muyskenweg-Holter

bergweg tot stadsstraat, verplaatsing Sportpark De 

Toekomst, afmaken Arenaboulevard, flets- voetver

binding over Halterbergweg verbeteren en moge

lijk doortrekken over A2, verplaatsen functies naar 

Amstel Businesspark Zuid om woningbouw mogelijk 

te maken. 

Afhankelijkheden-risico's: Voor afwaardering A2 zijn 

onderhandelingen met het Rijk nodig; voor ontwikke

ling Station Overamstel en omgeving, Nieuwe Kern 

en Entrada intensieve samenwerking met Ouder-Am

stel. In ontwikkeling Nieuwe Kern vormen LIB-4 

en 20KE-contour een belemmering voor woning

bouw, maar juist een kans voor het onderbrengen 

van minder intensieve niet-woonfuncties. Voor de 

woningbouwopgave van 2.500 woningen is gehele 

(of gedeeltelijke) verplaatsing van volkstuinen niet 

noodzakelijk. Integratie zittende en nieuwe 

bedrijvigheid in ontwikkelingen. Gebruik lokale ener

giebronnen (eventueel datacenters) 

Bouwsteen 1 0 - Gooiseweg - 2.500 (waarvan 

1.500 grondgebied Diemen-Ouderamstel) 

Projecten: Gooiseweg (1.000), Randweg-Diemer

dreef-vd Madeweg (1.500) 

Milieutype: Stadsbuurten/woonbuurten 

Investeringen in condities: Herinrichting/verlaging 

Gooiseweg 

Afhankelijkheden-risico's: Samenwerking Diemen en 

Ouderamstel 
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Amstellll 

Amstel 111 is een transformatiegebied met een 
afnemend, maar nog steeds relatief hoog percen
tage leegstand. Transformatie van leegstaande 
kantoren, bedrijven en retail naar een meer ge

mengd profiel wordt gefaciliteerd. Een bijzonder 
project is de ontwikkeling van de Talent Campus 
in het Paasheuvelweggebied bij het AMC. Op 
deze Talentcampus zullen 1.500 woningen voor 
studenten, starters en statushouders gerealiseerd 
worden. Op Amstellll liggen geen versnellingslo
caties. 
In de komende jaren wordt geen actieve gebieds
antwikkeling voorzien; wel zal verspreid trans
formatie naar onder andere woningbouw plaats 
vinden. 

Amstei-Arena 

De planvoorraad in lopende projecten in het Am
stel kwartier is beperkt. Fase 1 is nagenoeg afge
rond; Kop Weespertrekvaart staat in de steigers. 
De volgende ronde start nu met de versnellingsla
caties Amstelplein-Julianapleinzijde {200 wonin
gen) en Amstelkwartier fase 2 (1.200 woningen). 

De centrale opgave op de middellange termijn in 
de Gebiedsstudie Amstei-Arena is om het gebied 
tussen station Amstel en station Bijlmar-ArenA in 

samenhang te ontwikkelen tot een gemengd ste
delijk gebied met aandacht voor de samenhang 
tussen wonen en {bestaande en toekomstige) 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

bedrijvigheid. Kennis en onderwijs kunnen belang
rijke aanjagers van ontwikkeling zijn. Daarnaast 
is de functionele en ruimtelijke integratie van het 
gebied in zijn omgeving van belang: een betere 
aansluiting van Duivendrecht, Diemen en Zuidoost 

op het gebied Binnen de Ring . 

De strategische ruimte in het gebied omvat circa 
12.000 woningen, waarvan een groot deel op het 
grondgebied van de buurgemeenten Oudsram
stel en Diemen. 
In de bouwsteen Amstelkwartier zijn 5.600 wo
ningen te realiseren. Het knooppunt Amstelsta
tion kan versterkt worden door transformatie en 
verdichting aan de Amstelzijde van het station. 
Hierbij kan worden aangehaakt op de geplan-
de herinrichting van de stationsomgeving. In de 

ontwikkeling van het Amstelkwartier volgen fase 
2, 3, 4 en 5 elkaar ook daadwerkelijk op in de tijd. 

Realisering van fase 4 en 5 is daardoor pas aan de 
orde na 2022. 

Voor de ontwikkeling van {latere fasen van) het 
Amstelkwartier is overeenstemming met Rijkswa

terstaat en de gemeente Ouderamstel nodig over 
(vorm, financiering en planning van) de aansluiting 
van A2-A 10 en realisering van de A2-afrit Van der 
Madeweg. Deze investeringen in autobereikbaar

heid zijn gelieerd aan Zuidas-Dok. Voor het verder 
ontwikkelen van fase 3 en verder van het Amstel
kwartier is ook een nieuwe oost-westverbinding 

noodzakelijk: de Amstelstroomlaan. Het realiseren 
van een autoverbinding langs dit traject over de 
Weespertrekvaart tussen het Amstelkwartier en de 
Gooiseweg heeft een geringe vervoerwaarde; dit 
in tegenstel ling tot het realiseren van een snelle 

fietsverbinding op deze plaats als onderdeel van 

de Fietsring tussen IJburg en station Amster
dam-Zuid. 

Aanvullend wordt in deze bouwsteen de ontwikke
ling van de locatie Bijlmerbajes-Weespertrekvaart 
opgepakt. Hierover lopen gesprekken met het 
Rijksvastgoedbedrijf. Op langere termijn zou ook 
het volkstuinpark Amstelglorie en omgeving ge
deeltelijk kunnen transformeren in combinatie met 
het benutten van de vrijgekomen ruimte door de 
nieuwe aansluiting A2-A 1 0 en het herinrichten van 

de Joan Muyskenweg als stadstraat. Dit zou, af

hankelijk van de scope van het project, aanpassing 
van de Hoofdgroenstructruur en een afwijking van 
de Structuurvisie vragen. Vanuit een veranderend 
perspectief op de Utrechtsebrug die deze ontwik
kelingen met zich meebrengen is ontwikkeling van 
de Fordgebouwen en omgeving interessant. 

In de bouwsteen Overamstei-Arena is ruimte voor 
4.000 woningen. Ontwikkeling van dit gebied 
borduurt voort op investeringen in en rond het 

Amstelkwartier. De gebiedsantwikkeling van De 
Nieuwe Kern en het beter benutten van knoop
punt Duivendracht in lijn met de Provincia le 
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Bouwsteen 11 - Centrale IJ-oever- 2.500-3.500 

Projecten: Sixhaven (500-1.500), Buiksloterham 

(2.000) 

Milieutype: Grootstedelijk centrum - stadsbuurten 

Investeringen in condities: optimalisering veren, 

metrostation Sixhaven, fietsnetwerkaanpassingen, 

Javabrug, Stenen Hoofdbrug, Oeverpark 

Afhankelijkheden-risico's: instemming Rijkswater

staat/Havenmeester, ontwikkeling tweede cruis

eterminal, uitbouw stadslab circulair Buiksloterham 

(onder andere warmte-koude uit IJ), milieucontouren 

bedrijvigheid Buiksloterham 
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Bouwsteen 12 - IJ-oevers Oost-West- ca 6.000 

Projecten: Buiksloterham-Kiaprozenweg (1.000), 

NDSM-west (nader te bepalen), NDSM-oost (300), 

Melkweg (1 00), Gemba-Oranjewerf (750), Metaal

bewerkersweg (1.000), NDSM-Noordstrook (300), 

Shipdock (3.000). 

Milieutype: Stadsbuurten 

Investeringen in condities: herinrichting Klaprozen

weg, fietsnetwerkaanpassingen, autonetwerkaanpas

singen: oa. aanleg Bongerdtunnel en Schellingwou

derlaan. 

Afhankelijkheden-risico's: transformatiemogelijk

heden zijn afhankelijk van huidige eigenaren en 

huurders, uitbouw stadsverwarmingsnet (alternatief: 

warmte/koude uit IJ) 
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knooppuntenbeleid kan alleen in samenwerking 
met de gemeente Ouderamstel gerealiseerd 
worden. Een gezamenlijk opgestelde en gedragen 
Ontwikkelstrategie is voorwaarde voor concrete 
realiseringsafspraken. Net als in het Schinkelkwar
tier moet hier duidelijkheid komen over de conse
quenties van het LIB voor woningbouw. Uitplaat

sen van niet-geluidsgevoelige functies op locaties 
die niet onder het LIB vallen biedt hier kansen. 

Gebiedsantwikkeling rond de Gooiseweg kan 
helpen om de weg een meer stedelijk karakter 
te geven. Behalve op Amsterdams grondgebied 
liggen vooral kansen in de gemeenten Oudsram
stel en Diemen. Een gezamenlijk opgestelde en 
gedragen Ontwikkelstrategie is voorwaarde voor 
concrete realiseringsafspraken. 

IJ-oever 

De planvoorraad in lopende projecten 2016-2025 
op de Noordelijke IJ-oever omvat de bouw van 
circa 4.000 woningen en de realisering van een 
omvangrijk programma niet-woonfuncties. Onder
deel daarvan is de versnellingslocatie Hamerstraat 
(2.400 woningen). Centrale opgaven in de Ge
biedsstudie Sprong over 't IJ zijn het verminderen 
van de druk op het Buiksloterwegveer en CS en 

het faciliteren van de grote dynamiek rond het IJ. 
Dat gebeurt op korte termijn door het optimali
seren van de veerverbindingen, op middellange 
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termijn door het aanleggen van vaste oeververbin
dingen op de beide flanken, een pakket maatre
gelen in het centrale deel en het uitbouwen van 
het fietsnetwerk. 

Rondom het IJ en aan de verbeterde verbindin

gen liggen uitgelezen kansen voor uitbouw van 
het grootstedelijk kerngebied en voor nieuwe 
gebiedsontwikkeling. Het gebied heeft een grote 
aantrekkingskracht op de creatieve en nieuwe 
economie {onder andere start-ups, scale-ups, 
bedrijfsverzamelgebouwen). Op de flanken liggen 
kansen voor integratie van bestaande met nieuwe 
bedrijvigheid in gemengde stadsbuurten waarbij 
aansluiting wordt gevonden bij het bestaande ar
beidsaanbod in Amsterdam-Noord. De aanleg van 
het warmtenet biedt hier mogelijkheden om bij te 

dragen aan de energiedoelstellingen van de stad. 

Op de Noordelijke IJ-oever is ruimte voor circa 
8.000-10.000 woningen: 2.500-3.500 in het cen

trale deel, 6.000 op de flanken. Al op korte termijn 
kunnen nieuwe projecten starten in Buiksloterham 
en op het NDSM-terrein. De locatie Sixhaven 

biedt kansen voor de uitbouw van het grootste
delijk kerngebied, aansluitend bij de succesvolle 
ontwikkeling van Overhoeks en Tolhuistuin. 

Het optimaliseren van het verensysteem, het reali
seren van vaste oeververbindingen, het Oeverpark 
en verbeteringen in het fiets- en autonetwerk 

zijn voorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling 
van de IJ-oever. Uit vervoerwaardeanalyses blijkt 
dat het optimaliseren van het verensysteem en 
het realiseren van vaste IJ-oeververbindingen 
een gunstig effect hebben op het oplossen van 
de knelpunten bij CS en de bereikbaarheid van 
Amsterdam-Noord als geheel. Realisering van 
brugverbindingen over het IJ is afhankelijk van de 

medewerking van Rijkswaterstaat (en de Divisie 
Havenmeester)- zij zijn vergunningverlener. De 
gunstige quickscan van maatschappelijke kosten 
en baten van vaste oeververbindingen verplicht 
tot een uiterste inspanning om overeenstem
ming te bereiken over de combinatie van betere 
IJ-oeververbindingen en een vlotte, veilige en 
duurzame afhandeling van het scheepvaartverkeer 
en over een perspectief voor de doorgroei van de 

zeecruise. 
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Bouwsteen 13 - Sloterdijk- 3.500 

Projecten: Sloterdijk-1-Zuid (korte termijn 700 - lange 

termijn 2.000), Sloterdijk 1 Noord (675-1.500) 

Milieutype: Stadsbuurt 

Investeringen in condities: investeringen in openbare 

ruimte, fietsdoorsteek/openbaar maken Volkstuin

park Sloterdijkermeer/Nut en Genoegen, herinrich

ting Transformatorweg tot stadsstraat, Groot-Wester

park, 

Afhankelijkheden-risico's: Sloterdijk I Zuid rela-

tief eenvoudig te ontwikkelen. Sloterdijk I Noord 

gebiedsentwikkeling is afhankelijk van aanpassing 

milieu-en geluidwetgeving SWUNG-2 en valt onder 

convenant "Pas op de Plaats" dat pas in 2025 

herzien kan worden, Sportpark Transformatorweg in 

Hoofdgroenstructuur (afwijking Structuurvisie nood

zakelijk), verplaatsing en/of inpassing sportvelden 

nodig. Ontwikkeling lokaal warmte/koude systeem 

en/ of uitbouw stadswarmtenet 
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Bouwsteen 14 - Hemknoop - 1.600 

Projecten: Zaanstraat, Brediuslocatie (1.300), Arnster

baken (300) 

Milieutype: Stadsbuurt 

Investeringen in condities: verplaatsing spoorem

placement Zaanstraat naar Hemweg, metro-INS-sta

tion Westerpark, schakel Haarlemmerplein-Sioterdijk 

Centrum toevoegen aan tramnet, Groot-Westerpark, 

voetgangersbrugi-tunnel Westerpark-Spaarndam

merbuurt. 

Afhankelijkheden/risico's: verplaatsing emplacement 

Zaanstraat in samenwerking met Rijk en Prorail, com

binatie windmolens met nieuw spooremplacement 

Hemweg, ontwikkeling lokaal warmte/koude systeem 

en/ of uitbouw stadswarmten et. 

Bouwsteen 15 - Minervahaven - nader te bepalen 

Projecten: Minervahaven (nader te bepalen) 

Milieutype: Stadsbuurt 

Investeringen in condities: ingrepen openbare ruim

te, gebruik al aanwezig stadswarmtenet. Investerin

gen rond Hemknoop voorwaardelijk. 

Afhankelijkheden: gebiedsontwikkeling is afhan

kelijk van aanpassing milieu-en geluidwetgeving 

SWUNG-2 en valt onder convenant "Pas op de 

Plaats" dat pas in 2025 herzien kan worden. Ontwik

keling lokaal warmtelkoude systeem en/of uitbouw 

stadswarmten et. 
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Haven-Stad 

De planvoorraad voor woningbouw in lopende 
projecten is vooralsnog beperkt. Het grootste 
project is de ombouw van het ING-complex aan 
de Haarlemmerweg (700 woningen). Met de twee 
versnellingslocaties Sloterdijk-Centrum (3.300 
woningen) en Multatuli (300 woningen + transfor
matie) krijgt Sloterdijk een gemengder karakter. 
Centrale opgave in het Haven-Stadgebied is de 
stapsgewijze transformatie van een monofuncti

oneel werkgebied rond het knooppunt Sloterdijk 
naar een gemengd en stedelijk woon-werkmilieu 
met aandacht voor de zittende bedrijvigheid. De 
mogelijkheden van menging worden verruimd na 
het onherroepelijk worden van de nieuwe geluids
zonering van Westpoort (voorjaar 2016). 

Op langere termijn kunnen nieuwe mogelijkhe
den ontstaan voor een gemengde ontwikkeling 
na aanpassing van de geluidhinderregelgeving 
en verplaatsing van het emplacement Zaanstraat. 
Herbestemming van het noordelijk deel van Sla
terdijk 1 en delen van het Minervahavengebied is 
pas na 2025 aan de orde; herbestemming van het 
overige havengebied binnen de ring na 2040. 
Noodzakelijke condities voor de transformatie zijn 
verbetering van de OV- en fiets-aansluiting op 

de stad en opwaardering van groen en openbare 
ruimte. 
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De Strategisch Ruimte omvat de bouwstenen 

Sloterdijk, Hemknoop en Minervahaven, met een 
totale capaciteit van 5.000 woningen (+nader te 
bepalen). Sloterdijk 1 Zuid valt niet onder mili
eucontouren. Huidige eigenaren in het gebied 
willen graag transformeren naar een gemengd 

woon-werkgebied. Voor deze locatie kan op korte 
termijn een Strategiebesluit worden opgesteld. 
Dit vraagt wel om investeringen in de ontsluiting 
en de kwaliteit van de openbare ruimte in het 
gebied. 

De overige locaties zijn vanwege milieucontou
ren ingewikkelder te transformeren en afhanke
lijk van SWUNG-2: een grotere belaidsvrijheid 
om woningbouw te realiseren op locaties onder 
invloed van industrielawaai. Mogelijk kan het 
gebied in 2016 aangemeld worden als pilot in het 

kader van de verkenning van nieuw rijksbeleid. 
De ontwikkeling van de Hemknoop biedt grote 
kansen. Hier kan in combinatie met een stads
straat Transformatorweg een compleet nieuw 
CV-knooppunt gerealiseerd worden met een 
NS-station, tram, verlenging metroringlijn en 
fietsvoorzieningen. Ook een verplaatsing van het 
emplacement Zaanstraat naar de Hemweg kan 
hier onderdeel van uitmaken. Een zorgvuldige 
afstemming en samenwerking met het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu en Prorail in het kader 

van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) 
is hiervoor van groot belang. De Spaarndammer-

buurt kan zo uit zijn isolement gehaald worden en 
een betere relatie krijgen met het Westerpark. 

Schiphol-Schinkel 

De planvoorraad in lopende projecten in het 
Schiphoi-Schinkelgebied is beperkt tot de her
ontwikkeling van het Havenstraatgebied en het 
tijdelijk gebruik van vastgoed, zoals het ACTA-ge
bouw en delen van het voormalige IBM-complex. 
In Schiphal-Schinkelligt de versnellingslocatie 
Riekerhaven (minimaal 700 woningen, waarvan 
300 op korte termijn). 

Centrale opgave In het Schiphoi-Schinkelgebied is 
om de kwaliteit en daarmee de ontwikkelpotentie 
van het nu sterk gefragmenteerde gebied te ver
groten door aanhaking op omliggende stedelijke 

en groengebieden en benutting van de nabijheid 
van de luchthaven. 
In het Schinkelkwartier kunnen mogelijk 5.350 
woningen toegevoegd worden (Bouwsteen 16). In 
Bouwsteen 17, Nieuwe Meer, kan hierop worden 
aangesloten. 

Voor een grootschalige ontwikkeling van het 
gebied zijn verbindingen over de Schinkel tussen 

de Nieuwe Meersluis en de Zeilstraat, alsmede het 
doortrekken van de Stoterweg noodzakelij k. Het 
Schinkelkwartier kan daardoor een directe rela-
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Bouwsteen 16 - Schinkelkwartier- 5.000 

Projecten: Bedrijventerrein Schinkel (600), IBM-Noord 

(1.600), Riekerhaven Zuid (1.200), Sneevlietweg-Aal

smeerplein (nader te bepalen), Riakarpolder (750), 

Havenstraatterrein (300) IJsbaanpad- Zuid (500). 

Milieutype: Stadsbuurten 

Investeringen in condities: Schinkelbruggen (tram/ 

fiets), herinrichting Sneevlietweg en Vlaardingenlaan, 

Sloterweg inclusief tunnel, doortrekken Westland

gracht, verplaatsen tramremise, op de langere 

termijn speelt het (gedeeltelijk) doortrekken van de 

Noord/Zuidlijn naar Schiphol 

Afhankelijkheden-risico's: ontwikkeling is afhankelijk 

van overleg met het rijk over woningbouw 20KE-con

tour, GVB, integratiemogelijkheden sportfaciliteiten, 

ontwikkeling lokaal warmte/koude systeem enlof 

uitbouw stadswarmtenet 
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Bouwsteen 17 - De Nieuwe Meer - nader te 

bepalen 

Projecten: Noordoever Nieuwe Meer, Anderlechtlaan 

(100) 

Milieutype: nader te bepalen 

Investeringen in condities: fietsverbindingen naar en 

rond Nieuwe Meer, hoogwaardige CV-ontsluiting 

Afhankelijkheden-risico's: ontwikkelingen vinden 

plaats in Hoofdgroenstructuur en zijn afhankelijk van 

overleg met het rijk over LIB-4 en 20KE-contouren, 

verplaatsing of optimalisering volkstuincomplex 

Ons Buiten en delen sportpark Sloten. Ontwikkeling 

lokaal warmte/koude systeem en/ of uitbouw stads

warmten et. 
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tie met Zuid krijgen. Uit vervoerwaardestudies is 
gebleken dat nieuwe verbindingen een flink effect 
kunnen hebben op de verdeling van de huidige 
vervoerstromen over de Schinkel (en daarmee op 
het afleiden van de huidige druk op de Zeilstraat). 
Voor de verbindingen over de Schinkelliggen 

vooralsnog uiteenlopende opties op tafel, zowel 
wat betreft locatie als wat betreft modaliteit (fiets, 
tram, auto). In een Gebiedsuitwerking Schinkelk
wartier kan een voorkeur bepaald worden. 

Door de noordrand van het Nieuwe Meer bij 
het Amsterdamse Bos te voegen kan de groene 
scheg aan kwaliteit winnen. Hier ligt een moge
lijkheid om een metropolitaan park te realiseren, 
gekoppeld aan Schiphol en de Zuidas, met een 
esplanade langs het water, nieuwe natuur en com
pacte stedelijke functies. Voor de ontwikkeling 
van compacte, stedelijke functies is mogelijk een 
afwijking van de Structuurvisie en aanpassing van 
de Hoofdgroenstructuur noodzakelijk. 
Beide bouwstenen liggen binnen de 20 KE-con
tour van Schiphol. De staatssecretaris van Infra
structuur en Milieu zal op korte termijn uitsluitsel 

geven over de mogelijkheden voor woningbouw 
binnen de contour. 

Ontwikkellocaties rond de Nieuwe Meer (Bouw
steen 17) liggen bovendien in de gemeentelijke 
Hoofdgroenstructuur en buiten 'Bestaand be
bouwd gebied' in de Provinciale Structuurvisie. 
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Aanpassing van de Hoofdgroenstructuur en de 
contour Bestaand bebouwd gebied vergt aanpas
sing van de gemeentelijke en van de provinciale 
Structuurvisie. Dit vergt een langdurig traject. 
Bovendien zal geïnvesteerd moeten worden in 
verbindingen onder de A4 en de kwaliteit van 

het gebied. In de verdere planvorming van het 
gebied vormt het SMASH traject Kerncorridor 
Schiphal-Zuidas-Binnenstad een grote kans om 
gezamenlijk op te trekken met het Rijk, regio en 
partijen in het luchthavencomplex. Op langere 
termijn speelt in dit gebied ook het geheel of 
gedeeltelijk doortrekken van de Noord/Zuidlijn 
richting Schiphol. 
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Overzichtstabel Bouwstenen 

Gebied Lopend Versnel ling Bouwsteen Aantal 

Centrum 2.000 - 1. Oostelijke Binnenstad 2.400 + ntb 

Ring-West 2.200 3.000 2. Ring-West 1.300 + ntb 

Zuidas-Ring-Zuid 6.000 - 3. Ring-Zuid 1.000 + ntb 

Zeeburg 3.000 3.000 4. Zeeburg 2.000 

Zuidoost ntb - 5. Zuidoost 2.500 + ntb 

Nieuw-West ntb - 6. Nieuw-West 400 + ntb 

Noord ntb 3.000 
--

IJ burg 1.000 1.300 7. IJburg-2 7.900 

Amstei-Arena ntb 1.400 8. Amstelkwartier 6.600* 

9. Overamstei-Arena 4.000* 

10. Gooiseweg 2.500 

IJ-oever 4.000 2.100 11. Centrale IJ-oever 3.500 

12. IJ-oevers Oost-West 6.000 + ntb 

Haven-Stad 700 3.600 13. Sloterdijk 3.500 

14. Hemknoop 1.600 

15. Minervahaven ntb 

Schiphol-Schinkel geen 300-700 16. Schinkelkwartier 5.000 

17. De Nieuwe Meer ntb 

Totaal (circa) 30.000 15.000 50.000 

Bouwstenen met * vallen geheel of gedeeltelijk buiten de gemeentegrens 
In de tabel zijn locaties met een nader te bepalen woningaantal niet meegenomen 
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3.2 Kosteneffectiviteit en 
maatschappelijke effecten 

Om een afweging tussen projecten in de verschil
lende bouwstenen mogelijk te maken zijn aanvul
lende analyses verricht: 

• In samenspraak tussen Grond en 
ontwikkeling en Economisch onderzoeksbureau 
Decisio zijn kosten en opbrengsten geraamd op 
basis van kengetallen. 

• Door Ingenieursbureau Amsterdam zijn alle 
kosten van de investeringen in infrastructurele 
condities in de 17 bouwstenen globaal financi
eel geraamd. 

• Verkeer en openbare ruimte heeft vervoerwaar
destudies uitgevoerd van de belangrijkste 
nieuwe infrastructurele maatregelen 
(fiets-OV-auto) in de Gebiedsstudies Sprong 

over 't IJ, Schiphol-Schinkel en Amstei-Arena. 

• Economisch onderzoeksbureau Decisio heeft 
vervolgens een kosten-effectiviteitsanalyse 
verricht en een waardering gemaakt van de 
maatschappelijke effecten van de 
bouwstenen inclusief de bijbehorende 
infrastructurele maatregelen. 
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• Economisch onderzoeksbureau Decisio heeft 
een diepgaander MKBA (maatschappelij 
ke kosten-baten-analyse) opgesteld van de 
verschillende alternatieven voor verbetering 
van de IJ-oeververbindingen. 

Conclusies vergelijking: 

1. Op basis van de inschatting van kosten en 
opbrengsten in de gebiedsontwikkelingspro
jecteri door Grond en Ontwikkeling en de 

kosteneffectiviteitsanalyse van de bouwstenen 
door Decisie is er geen reden om af te zien van 
bepaalde bouwstenen. Welloopt het saldo van 
projecten in de verschillende bouwstenen flink 
uiteen en zijn uiteenlopende voorinvesteringen 
nodig. Dit onderbouwt de noodzaak om de 

ruimte in het Amsterdamse Vereveningsfonds 
zorgvuldig in te zetten. 

2. De analyse door Verkeer en openbare ru imte 
van de vervoerwaarde van de belangrijkste 

infrastructurele maatregelen (fiets-OV-auto) laat 
zien dat de voorgestelde maatregelen in meer 

of mindere mate helpen om knelpunten op te 
lossen. 

3. De analyse van de maatschappelijke effecten 
van de bouwstenen door Decisie laat zien dat 
de voorgestelde maatregelen een overwegend 
gunstig tot zeer gunstig effect hebben, kijkend 

naar bereikbaarheid, duurzaamheid, luchtkwali
teit en relatie met groengebieden. 

4. De maatschappelijke kosten-baten-analyse 
door Decisie van de verschillende alternatieven 
voor verbetering van de IJ-oeververbindingen 

wijst uit dat optimalisering van het verensys
teem een gunstige kosten-batenverhouding 
heeft. De alternatieven met bruggen scoren 

zeer gunstig. Het alternatief met twee bruggen 
scoort het gunstigst. 

3.3 Uitvoerbaarheid 

Voor een selectie van mogelijk te starten nieuwe 
gebiedsontwikkelingsprojecten 2016 is de uitvoer
baarheid een cruciaal criterium. Aspecten die hier

bij een rol spelen zijn fasering, concentratie versus 
spreiding, afhankelijkheid van beleidsvorming 
of beleidswijziging en medewerking van andere 
overheden en afhankelijkheid van infrastructurele 

condities. 

Fasering 

Binnen de meeste bouwstenen is een fasering 
gewenst. In veel gevallen wordt van 'binnen naar 
buiten' gewerkt in een logische volgorde. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor het Amstelkwartier en 
voor IJburg. 
Daarnaast kunnen niet alle locaties om techni

sche redenen in 2019 of 2020 beschikbaar zijn. 
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Dit geldt bijvoorbeeld voor de Baaibuurten op 

het Zeeburgereiland omdat hier eerst een nieuwe 
waterkering moet worden aangelegd. 

Afhankelijkheid van nadere 
beleidsvorming 

Voordat de stap gezet kan worden naar concrete 
projecten is in verschillende ontwikkelgebieden 

in de stad eerst een afweging nodig over de 
gewenste aanpak en ontwikkelstrategie op een 
hoger schaalniveau. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
het formuleren van een nieuwe aanpak van de ste
delijke vernieuwing in Geuzenveld-Siotermeer en 
van een mogelijke aanpak voor Gaasperdam. Als 
in 2016 gewerkt wordt aan een Gebiedsuitwerking 
kunnen mogelijk in 2017 concrete projecten voor 

een volgende tranche aangewezen worden. 

Concentratie versus spreiding 

Een belangrijke vraag is die naar de wenselijke 
omvang van gebiedsantwikkeling in de verschil
lende windrichtingen. Vanuit een efficiënte inzet 
van de ambtelijke organisatie en benutting van 
bovenplanse investeringen is concentratie van 

projecten gewenst. Vanuit markt- en afzetmoge
lijkheden is juist een zekere spreiding wenselijk. 
In de bouwstenen tekent zich een mogelijkheid 
af om meer of minder zwaar in te zetten op de 
grotere ontwikkelgebieden Noordelijke IJ-oever, 
Amstelkwartier, Sloterdijk/Haven-Stad en IJburg. 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

Een optie is zwaarder in te zetten op de Noorde

lijke IJ-oever en bij de andere stapsgewijs te werk 
te gaan. Dit sluit aan bij de sterke dynamiek op de 
Noordelijke IJ-oever, maar kan ook gemakkelijk 
tot oververhitting en stagnatie leiden. Een andere 
optie is om in de vier ontwikkelgebieden te kiezen 

voor een vergelijkbare inzet met nieuwe projecten · 
van ieder circa 2.000 woningen. 

Afhankelijkheid van beleidswijziging en 
medewerking van andere overheden 

Realisering van projecten is natuurlijk lastiger in 
nieuwe ontwikkelgebieden dan in lopende ontwik
kelgebieden waar al juridisch-planologische condi
ties geregeld of samenwerkingsovereenkomsten 

getekend zijn. Dit geldt voor de volgende ontwik

kelgebieden: 

•In het Amstelkwartier is overeenstemming met 
Rijkswaterstaat en de gemeente Ouderamstel 
over (vorm, financiering en planning van) de 
aansluiting van A2-A 10 en realisering van 
de A2-afrit Van der Madeweg voorwaardelijk. 

Voor ontwikkelingen in Amstelglorie die in strijd 
zijn met de Hoofdgroenstructuur is 
afwijking van de Structuurvisie noodzakelijk. 

• Realisering van brugverbindingen over het 
IJ is afhankelijk van de medewerking van 
Rijkswaterstaat en de Divisie Havenmeester- zij 

zijn vergunningverlener. De uitzonderlijk 
gunstige maatschappelijke kosten
baten analyse (MKBA) verplicht 
tot een uiterste beleidsinspanning om 
overeenstemming te bereiken 
over uitgangspunten ten aanzien van doorvaart 
breedtes van bruggen en een vlotte en veilige 
afhandeling van het scheepvaartverkeer. Hier 
toe wordt een gezamenlijke studie verricht. 

• Voor ontwikkeling van de Hemknoop in Ha
ven-Stad (en de verplaatsing van het emplace
ment Zaanstraat) is een zorgvuldige afstemming 
en samenwerking noodzakelijk met lnfrastrutuur 
en milieu en Prorail in het kader van het Pro
gramma Hoogfrequent Spoor (PHS). In 
het BO MIRT van oktober is een 
samenwerkingsconstructie onderwerp van 
gesprek. 

• Sloterdijk-1-Noord!Minervahaven is afhankelijk 
van SWUNG-2: een grotere belaidsvrijheid om 
woningbouw te realiseren op locaties onder 
invloed van industrielawaai. Mogelijk kan 
het project in 2016 aangemeld worden als 
pilot in het kader van de verkenning van 
mogelijk nieuw beleid. Voor ontwikkeling van 
Sportpark Spieringhom is afwijking van 
de Structuurvisie noodzakelijk. 

• Het Schinkelkwartier ligt binnen de 20 KE-con 
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tour van Schiphol. De staatssecretaris van lnfra 
structuur en milieu zal op korte termijn 
uitsluitsel geven over de mogelijkheden 
tot transformatie naar woningbouw binnen de 
contour. 

• Ontwikkellocaties rond de Nieuwe Meer 
liggen binnen de 20KE-contour, in de 
Gemeentelijke Hoofdgroenstructuur en buiten 
'Bestaand bebouwd gebied' in de Provinciale 
Structuurvisie (zie Bouwsteen 17). Aanpassing 
van de Hoofdgroenstructuur en de contour 
Bestaand bebouwd gebied vergt 
aanpassing van de Gemeentelijke en van 
de Provinciale Structuurvisie. Dit vergt 
een langdurig traject. 
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Afhankelijkheid van infrastructurele 
condities 

Om aantrekkelijke stedelijke milieus te kunnen re
aliseren zijn investeringen nodig in bovenplanse 
maatregelen. Met name bij grote investeringen in 
infrastructuur is het goed om zoveel mogelijk aan 
te sluiten op gebiedsontwikkelingsprojecten die 
al zijn belegd of investeringen die aansluiten op 
de ambities van lopende investeringsprogram
ma's, zoals de Investeringsagenda's van de Stads
regio Amsterdam, het Meerjarenplan Fiets, de 
Uitvoeringsagenda Mobiliteit en Beter Benutten, 
aanleg Warmtenet, Stad in Ba lans. Dit betekent 
een hoge prioriteit voor gebiedsantwikkeling 
in Oostelijke Binnenstad, Ring-West, Ring-Zuid, 
Zeeburg en Centrale IJ-oevers. 
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Werkprogramma 2016 

Amsterdam wil tegemoet komen aan de 
vraag naar stedelijk wonen. Daarvoor is 
het nodig de planvoorraad de komende 
jaren aan te vullen. De zoektocht naar 
extra woningbouwlocaties spitst zich toe 
op gebieden die binnen een redelijke ter
mijn aan snee gebracht kunnen worden 
en passen binnen de kwalitatieve ambitie 
om aantrekkelijke, gemengde stedelijke 
milieus te realiseren. Bij het maken van 
deze 'nieuwe stukken stad' is snelheid 
geboden. Tegelijkertijd mogen de inte
graliteit en kwaliteit niet in het gedrang 
komen. 

Het ontwikkelen van aantrekkelijke, ge
mengde stedelijke milieus vereist vanaf 
de start aandacht voor de integratie van 
werkfuncties, duurzaamheid, groen en 
maatschappelijke accommodaties. Bo
vendien is in veel ontwikkelgebieden een 
schaalsprong nodig in bereikbaarheid. De 
investeringen,· die de gemeente Amster
dam hiervoor moet doen in bijvoorbeeld 
scholen, bruggen, parken, CV-verbindin
gen en openbare ruimten zijn nu nog niet 
belegd in beleid en fondsen. Het maken 
van de nieuwe stad dient zorgvuldig te 
worden voorbereid en afgewogen. De af
gelopen jaren hebben bovendien geleerd 

dat teveel grote voorinvesteringen tege
lijkertijd grote risico's met zich mee kun
nen brengen voor de financiële positie 
van de gemeente. De stad zet daarom in 
op een adaptieve ontwikkelstrategie met 
een stapsgewijze besluitvorming over de 
noodzakelijke investeringen. 

Snel en bedachtzaam Werkprogramma 
Op basis van de analyse van de Bouwstenen 
voor gebiedsantwikkeling uit hoofdstuk 3 is een 

afgewogen Werkprogramma 2016 opgesteld met 
een pakket Nieuwe Projecten, een reeks Gebieds
uitwerkingen, enkele Thematische Studies en een 

opdracht om een Financieel Perspectief op te 
stellen voor de financiering van de gemeentelijke 

investeringen (zie ook de kaart opp. 61). 
Nieuwe Projecten 2016 vormt een pakket van lo

caties waar gestart kan worden met planvoorbe
reiding voor circa 12.000 woningen in aantrekkelij
ke stedelijke milieus en die vanaf 2020 tot nieuwe 

woningen moeten leiden. De locaties dragen bij 
aan de uitbreiding van het grootstedelijk kern
gebied en bieden ruimte aan zich ontwikkelende 
economische sectoren en aan maatschappelijk 
programma. Binnen dit pakket is een grote varia
tie mogelijk aan woonvormen en ontwikkelstrate
gieën. De locaties zijn gespreid over de stad, maar 

verschillen in omvang. Inzet is om de ontwikkeling 
van Noordelijke IJ-oever, Sloterdijk, Amstelkwar
tier en IJburg een flinke impuls te geven. Daar-
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naast komen enkele kleinere locaties aan snee, die 
niet direct een majeure investering vereisen, maar 
wel een flinke bijdrage kunnen leveren aan de 
kwaliteit van de stad. 
De Gebiedsuitwerkingen 2016 richten zich op 
het vergroten van de Strategische Ruimte. Mo

gelijkheden worden verkend om voor volgende 
tranches Nieuwe Projecten de juiste condities te 
scheppen Quridisch-planologisch, financieel, ruim
telijk, infrastructureel). Afhankelijk van de ontwik
keling van de vastgoedmarkt kunnen in 2017 en 

2018 eventueel nieuwe projecten gestart worden 
die na 2020 tot productie leiden. 
De Thematische Studies van de verschillende 
betrokken gemeentelijke diensten scherpen het 
ruimtelijk beleid van de gemeente aan op die ter

reinen waar 'na de crisis' nieuwe opgaven liggen. 
Het Financieel Perspectief moet de integraliteit en 
uitvoerbaarheid borgen. 

4.1 Nieuwe projecten 2016 

Voorgesteld wordt om in het voorjaar van 2016 te 
starten met planvorming voor 12 nieuwe gebieds
ontwikkelingsprojecten en daaraan gerelateerde 

infrastructuur (wegen, bruggen, fietspaden, par
ken, openbare ruimte, land). 

Het pakket telt op tot circa 12.000 woningen. Bij 

het opstellen van de Strategiebesluiten moet dui-
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delijk worden of, en op welke termijn, op deze lo
caties ook daadwerkelijk de genoemde aantallen 
gerealiseerd kunnen worden. Met de monitoring 
van de ontwikkeling van de kwantitatieve en kwa
litatieve vraag kan dit leiden tot een voorstel voor 
een aanvullende tranche Nieuwe Projecten 2017. 

IJ-oever 

• Projecten: Buiksloterham (1.000 woningen), 

NDSM-Oost (300), NDSM-Noord/Kiaprozen 
weg (800). 

• Gerelateerde infrastructuur: Uitvoeringsstrate
gie Nota Veren, Nota van Uitganspunten 
Sprong over 't IJ, Haalbaarheidsstudie Door
groei Zeecruise Amsterdam, Autonetwerkstudie 
Noord. 

Haven-Stad 

• Projecten: Sloterclijk-1 Zuid (2.000 woningen) 

• Gerelateerde infrastructuur: Herinrichting Haar
lemmerweg, Fietsnetwerk Haven-Stad (5/oter
dijkermeer/Nut en Genoegen), Impuls 
Groot-Westerpark 

Ring-West 

• Projecten: Kop Sloterplas (500 woningen) 

• Gerelateerde infrastructuur: Impuls Sloterplas 

Schiphol-Schinkel 

• Projecten: IBM (1.200 woningen) 

• Gerelateerde infrastructuur: Verlengde Sloter
weg 

Ring-Zuid 

• Projecten: IJsbaanpad-Zuid (400 woningen) 

• Gerelateerde infrastructuur: Herinrichting Spor 
tas, Nieuwbouw Sporthallen-Zuid 

Amstei-Arena 

• Projecten: Amstelstation-Amstelzijde (1.500 
woningen), Amstelkwartier Fase 3 
(800 woningen), Bijlmerbajes/Weesper 
trekvaart (800 woningen) 

• Gerelateerde infrastructuur: Herinrichting 
Stationsplein/ Amsteloever, Aansluiting 

A2-A 10, Amstelstroomlaan, Fietsnetwerk 

Oost-Zuidoost 

IJ burg 

• Projecten: Middeneil~nd-Strandeiland Fase 1 
(2.000 woningen) 

• Gerelateerde infrastructuur: Verlengen IJ-tram/ 

Zuidtangent, Land Maken /Jburg tweede fase 

Zuidoost 

• Projecten: Rand Mandelapark (330 woningen) 
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Stadsbuurten Buiksloterham, NDSM-Oost, NDSN-Noord/ 8.000 
Klaprozenweg, Kop Sloterplas, IJsbaan-
pad-Zuid, Sloterdijk 1-Zuid, Amstelkwartier 
Fase 3, Bijlmerbajes-Weespertrekvaart, IBM 

Grootstedelijke centra Amstelstation-Amstelzijde 1.500 

Groenblauwe woonbuur
ten 

Rand Mandelapark, Middeneiland-Strandei- 2.500 
land Fase 1 

Totaal (circa) 

Nieuwe Projecten 2016 naar stedelijke milieu 

Strategienota en Strategiebesluit 

De planvorming voor de nieuwe projecten start 
conform het Plaberum met het opstellen van een 
Strategienota en een Strategiebesluit. Tegen de 
achtergrond van de kwalitatieve ambities uit Koers 
2025 en de recente ervaringen met het opstellen 
van Strategienota's en -besluiten voor de ver
snellingslocaties 2014 werken we met een strak 
format. Daarin moet, in aanvulling op het huidige 
Plaberum, expliciet aandacht besteed worden aan: 
• de bevo/kingssamenstel/ing in relatie tot de 

omliggende buurten 
• het maatschappelijk programma op buurt- en 

stadsniveau 
• duurzaamheidsaspacten 
• gerelateerde projecten (infrastructuur; groen, 

openbare ruimte, land) 
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12.000 

• de ontwikkelstrategie in relatie tot (eventueel 
tijdelijke) transformatie van bestaand vastgoed. 

Na vaststelling van de Strategiebesluiten in het 
najaar van 2016 zal verdere besluitvorming over 
de projecten stapsgewijs plaatsvinden in ach
tereenvolgens een Projectbesluit en een lnves
teringsbesluit. Bij het lnvesteringsbesluit is een 
scherp inzicht nodig in de benodigde investe
ringen, in het saldo van kosten en opbrengsten 
binnen de dan te openen Grondexploitatie en 
in dekkingsmogelijkheden binnen en buiten het 
Vereveningsfonds. 

Gerelateerde infrastructuur 

De planvorming voor gerelateerde infrastructuur
projecten volgt verschillende soorten procedures. 
Soms zijn de maatregelen voorwaardelijk voor 
gebiedsantwikkeling en lopen ze in de beginfasen 
van gebiedsontwikkelingsprojecten mee in plan
en besluitvorming. Soms volgen zij zelfstandige 
procedures. Voor wegen, bruggen en fietsvoor
zieningen geldt dan de Plan- en Besluitvorming 
Infrastructuur (PB I), dat start met het voorbereiden 
van een Principebesluit en een Voorkeursbesluit. 
Voor groen-, openbare ruimte- en landmaakpro
jecten gelden minder uitgewerkte, maar vergelijk
bare procedure-afspraken binnen de gemeente 
Amsterdam. 

In de eerste fase van planvorming voor de ge
relateerde infrastructuur moet aan de volgende 
aspecten expliciet aandacht besteed worden: 

• De. inhoudelijke en procedurele verhouding 
tot gebiedsontwikkelingsprojecten; 
soms zal de planvorming onderdeel uitmaken 
van gebiedsontwikkeling, in andere gevallen 
wordt een zelfstandig traject gevolgd. 

• De dekkingsmogelijkheden uit de verschillende 
stedelijke, regionale en (mogelijk) nationale 
en internationale fondsen. Bij het 
lnvesteringsbesluit is een scherp inzicht 
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nodig in de benodigde investeringen 
en dekkingsmogelijkheden binnen onder 
andere Vereveningsfonds, Mobiliteitsfonds, 
BDU en Rijk. 

Amsterdam wil groei accommoderen. Dat bete
kent forse woningbouwprogramma's met bijbeho
rende investeringen. Dat gaat natuurlijk veel geld 
kosten. Hoeveel precies is nog niet bekend en 
wordt verder onderzocht. Dit wordt voorgelegd 
bij de besluitvorming van Koers 2025 in voorjaar 

2016. 
In 2015 zijn enkele gerelateerde infrastructuur
projecten nader verkend: de IJ-oeververbindin
gen in de Gebiedsstudie Sprong over 't IJ en de 
Amstelkwartierverbindingen in de Gebiedsstudie 
Amstei-Arena en de Verkenning Nieuwe Kern. 
Het Principebesluit Sprong over 't IJ is inmiddels 
ter advies aan de betrokken Bestuurscommissies 

voorgelegd en gereed voor bestuurlijke besluit
vorming. 

4.2 Gebiedsuitwerkingen 

In aanvulling op de lopende gebiedsontwikke
lingsprojecten, de Versnellingslocaties 2014 en de 
Nieuwe Projecten 2016 zullen ter voorbereiding 
van de productie in de periode 2020-2030 nog 
enkele tranches Nieuwe Projecten aangewezen 

moeten worden, afhankelijk van het tempo van 
gebiedsantwikkeling en de verwachte ontwikke-
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ling van de woningvraag. Mogelijk gaat het hierbij 
om locaties voor de realisering van nog eens 20-
25.000 woningen. 
De Gebiedsuitwerkingen 2016 zijn, gericht op de 
start voorbereiding van Nieuwe Projecten in 2017-
2018 meten de gerelateerde infrastructuur en 

moeten inzicht geven in de : omvang en fasering 
van mogelijke gebiedsontwikkelingsprojecten en 
de bijbehorende, kansrijke verbindingen, groen 
en -waar mogelijk- maatschappelijke accommo
daties. 

• Oostelijke Binnenstad 
De Oostelijke Binnenstad is het meest 
dynamische deel van het gebied binnen 
de Ring: veel transformatie van maat
schappelijk vastgoed, gebiedsantwikkeling 
(Oostenburg, Marineterrein, Kadijken), 
mobiliteitsvraagstukken (tramontsluiting, 
emplacement Dijksgracht, spooronderdoor
gangen, Programma hoogfrequent spoor), 

inrichting openbare ruimte (Prins Hendrik
kade, IJtunnelmond, Eilandenboulevard, 
Weesperstraat, Weesperplein, Groene loper 
Sarphatistraat), ontwikkeling kenniskwartier 
(UvA-HvA), ontwikkeling leisure en toerisme 
(Oosterdok, Plantage, Artis). 

Een gedeeld ontwikkelperspectief kan 
helpen om knelpunten goed in beeld te 

hebben, samenhangen te verkennen en op 
het juiste moment kansen te verzilveren. 

Intensieve samenwerking met alle stakehol
ders is hiervoor een crucia le voorwaarde. 

• IJ-oever 
Op basis van de Gebiedsstudie Sprong over 
't IJ wordt een Voorgenomen Principebe
sluit voorgelegd, waarin conclusies getrok
ken zijn uit de publieksconsultatie in 2015. 
Hierin wordt de lijn uitgezet voor verdere 
planvorming en studie. In een in 2016 op 
te stellen Nota van Uitgangspunten zullen 
de meest kansrijke alternatieven vergeleken 
worden: optimaliseren van de veren, brug

gen op de flanken, een nader te bepalen 
pakket van maatregelen bij CS, waaronder 
mogelijk het station Sixhaven, een voet
gangerstunnel CS en/of een IJpleintunnel. 
Naast verbetering van de IJ-oeverver
bindingen zelf is aandacht nodig voor de 
aansluitende fietsnetwerken en de ontwik
keling van het autonetwerk. In 2016 zullen 

netwerkstudies verricht worden. Gekoppeld 
aan de nadere studie voor een pakket van 
maatregelen bij CS zal worden gestudeerd 
op de gebiedsontwikkelingsmogelijkheden 
rond de Sixhaven en de kwaliteit van de 
oever zelf. Scherper moet worden hoe de 
grootstedelijke ontwikkeling van de Noor

delijke IJ-oever hier vorm kan krijgen. 
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• Hemknoop 
Het knooppunt Nieuwe Hemweg-Transforma
torweg ligt strategisch in het Haven-Stadge

bied tussen de Mercuriushaven, Stadshaven 

Minerva, Spaandammerbuurt, Houthavens, 
Groot Westarpark en Sloterdijk. Door de weg

en railinfrastructuur is het gebied ruimtelijk 
en functioneel erg versnipperd. De mogelijke 
verplaatsing van het emplacement Zaanstraat 
maakt ruimte om het knooppunt op termijn te 
ontwikkelen tot een levendig centrum, mid

den in het Haven-Stadgebied. De Gebiedsuit

werking richt zich op het onderzoeken van de 
verknoping van verschillende verveersmoda
liteiten (NS-station Westerpark, doortrekken 
tram 3 naar Sloterdijk, verlengen Ringmetro

lijn) in relatie tot gefaseerde gebiedsentwikke

ling in het gebied er rondom heen On eerste 

instantie het Zaanstraat-emplacement, Bredi

uslocatie en Zonnehoek; later Amsterbaken, 
Hempoint en Stadshaven Minerva). In de fase

ring speelt het Pas- op-de-Plaats-Convenant 

uit 2009 een belangrijke rol. Hierin is over

eengekomen grootschalige woningbouw in 
het Havengebied binnen de Ring A-1 0 pas na 

2029 uit te voeren. Na aanpassing van de ge

luidhinderwetgeving kunnen sommige delen 

mogelijk eerder transformeren. Het convenant 
vormt geen belemmering voor transformatie 

van het Zaanstraat-emplacement. 
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• Geuzenveld-Stotermeer 
Van de vernieuwingsopgave uit Parkstad 
2015 zal in 2020 in Nieuw-West als ge-
heel 70% gerealiseerd zijn. Maar Geuzen
veld-Slotermeer blijft achter. De woning

voorraad is hier nauwelijks gedifferentieerd 

en kwalitatief van een laag niveau. Er zijn 
maatschappelijke spanningen, de onveilig

heidsbeleving is hoog en het gemiddeld 
besteedbaar inkomen is relatief laag. 
De Gebiedsuitwerking richt zich op het 
formuleren van een brede kwaliteitsim

puls voor Geuzenveld-Siotermeer. Daarbij 
sluiten we aan bij de afwaardering van de 

Haarlemmerweg en de herontwikkeling van 
Sloterdijk, de Kop van de Sloterplas en de 

Jan Evertsenstraat. Het hele spectrum van 

mogelijke ingrepen .- van klusflats, verduur

zaming en sloop-nieuwbouw tot incubators 

en herinrichting van de openbare ruimte 
- wordt samen met burgers, bedrijven en 
instellingen uitgewerkt in een praktische 
kwa liteitsimpuls, die vanaf 2017 operatio
neel kan zijn. 

• Ringzone-West 
In de verkenning Rinzone-West is een ruim

telijk perspectief voor dit gebied geformu

leerd. Voor het centrale deel- van de Jan 

van Galenstraat tot aan de Vlaardingenlaan 
- is een operationalisering nodig in concrete 

projecten en projectoverstijgende maatre

gelen. Nieuwe projecten dienen zich moge

lijk aan rond de Lelylaan, op het Koningin 

Wilhelminaplein, in de Jacob Geelbuurt 

en in de Delflandpleinbuurt. Belangrijke 
punten zijn: de continuïteit van fietsroutes 

en stadsstraten en de kwaliteit van water, 
groen en openbare ruimte, zowel in de 

buurten als op het niveau van het gebied 
als geheel. De kwaliteit en toegankelijkheid 
van het Rembrandtpark blijft een punt van 

zorg. 

• Schinkelkwartier 
In het kader van Ruimte voor de Stad is in 
2015 een Gebiedsstudie Schiphol-Schinkel 

gedaan. Het Schinkelkwartier- het gebied 

tussen Huizingalaan, Vlaardingenlaan, 

Schinkel en A4- komt hierin naar voren als 

een kansrijk stedelijk ontwikkelingsgebied. 
Voorwaarde is dat barrières in het gebied 

zelf doorbroken worden en bruggen gesla
gen worden met de omgeving, vooral met 

Zuid over de Schink~l. Het tijdelijk gebruik 
van het Acta-gebouw brengt al veelleven in 
de brouwerij. 

Verschillende opties voor betere verbindin

gen zijn in de Gebiedsstudie globaal on

derzocht. In de Gebiedsuitwerking moeten 
conclusies getrokken worden over de meest 
kansrijke combinatie van nieuwe verbin-
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dingen in relatie tot mogelijke gebiedsont
wikkeling. Wat zijn de beste aanvullende 
verbindingen voor fiets, tram en auto over 
de Schinkel? Hoe kunnen Vlaardingenlaan 
en Sneevlietweg het beste heringericht 
worden? Kan de Westlandgracht verbonden 
worden met de Schinkel? Hoe gaan we om 
met de Schipholcontouren? Welke mix van 
functies is mogelijk? 

Aansluitend liggen mogelijk kansen voor 
nieuwe stedelijke ontwikkeling in het ge

bied rond het IJsbaanpad en het Jachtha
vengebied ten zuiden van de A 10. Wat zou 

hier een kansrijke strategie kunnen zijn? 

• Vergroting Amsterdamse Bos (in samenwerking 
met Sport en Bos) 

Bestuurlijk bestond het voornemen om 

de Noordelijke Oeverlanden over te dra
gen aan het Amsterdamse Bos. Vanwege 
mogelijke gebiedsantwikkeling heeft deze 
overdracht nog niet plaatsgevonden. 
Bij de overdracht is een scherp ontwikkel
perspectief nodig. Wat is het toekomstig 
karakter van het gebied? Wordt het een 
groot groengebied met riatuurontwikke
ling en recreatiemogelijkheden, of zijn ook 
stedelijke functies mogelijk zoals nu in de 
oostrand van het Amsterdamse Bos rond de 

zogenaamde Sportas? Hoe is het groen
gebied verbonden met Nieuw-West en 
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Schiphol en met de circuits rond Schinkel en 
Kostverlorenvaart? 
In aansluiting op de verkenning van 
Sport en Bos en de Gebiedsstudie Schip
hol-Schinkel in 2015 stellen we in 2016 
een ontwikkelperspectief op met aandacht 
voor bestaande kwaliteiten, vergunningen 
en gebruik. We onderzoeken hoe een 
sprong in kwaliteit en betekenis gemaakt 

kan worden, met een esplanade langs het 
water als onderdeel van een Rondje Nieuwe 

Meer, natuurontwikkeling in het kader van 
compensatie van de verbreding van de A9 
en toevoeging van compacte stedelijke en 
grootstedelijke functies. Specifiek aan
dachtspunt zijn de ontwikkelmogelijkheden 
langs de Anderlechtlaan richting Nieuw-Slo
ten. 

• Versterken samenhang Zuidas-Gelderlandplein 
Het Gelderlandplein is een goed functio

nerend centrum in de zuidelijke stadslob, 
maar is slecht aangesloten op het nieuwe 
grootstedelijke gebied van de Zuidas. De 
gebiedsuitwerking moet antwoord geven 

op de vraag of de samenhang met de Zui
das versterkt kan worden door ingarepen in 
de vorm en gebruiksmogelijkheden van de 
openbare ruimte. 

• Amstei-Arena/Overamstel (in samenwerking 
met gemeente Ouderamstel) 

In de Gebiedsstudie Amstei-Arena en in de 
studie Nieuwe Kern zijn in 2015 de kansen 
verkend voor intensieve gebiedsantwikke-
l ing. Hiertoe is constructief samengewerkt 

met de gemeente OuderamsteL Verschillen
de onderdelen zullen in 2016 verder wor
den uitgewerkt. 
In 2016 wordt een Gebiedsuitwerking Over

amstel opgesteld. Naast fase 4, 5 en 6 van 
het Amstelkwartier behoren hiertoe even
eens de Ford-vestiging e.o. bij de Utrecht
sebrug, het volkstuinpark Amstelglorie en 
de omgeving van metrostation Overamstel. 
van het volkstuinpark is ook Onderdeel van 
de gebiedsuitwerking is - naast verplaatsing 
-ook onderzoek van integratie van (delen 
van) Amstelglorie in een openbaar stads
park dan wel een gemengde stadsbuurt. 
Gezien de omvang van de gebiedsantwik
keling is mogelijk een aanvulling op de MER 
voor het Amstelkwartier noodzakelijk. 
Voor het gebied van station Overamstel 
tot aan de Arena -grondgebied van de 
gemeente Ouderamstel, maar deels in 
bezit van de gemeente Amsterdam -zal 
gezamenlijk een Ontwikkelstrategie wor
den opgesteld, gericht op het uitwerken 
van programma, kwaliteit en fasering van 

mogelijke gebiedsontwikkelingsprojecten 
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(Ajax, de Toekomst/Nieuwe Kern, station 
Duivendrecht e.o., station averamstel e.o., 
Entrada). 
Cruciaal voor de kwaliteit in dit gebied is 
de uitwerking van de nieuwe ideeën voor 
betere fietsverbindingen tussen Zuid, Oost 
en Zuid-Oost én voor de aansluiting van de 

A2 op de A10. 
Een compacte Amstelknoop maakt het mo
gelijk om de Rijnstraat, via de joan Muys
kenweg een directe verbinding te geven 
met station Duivendracht en de Holterberg

weg. Deze verbinding kan zich ontwikkelen 
tot een aantrekkelijke verbindende stads
straat. 

• Jaap Edenbaan 
De Jaap Edenbaan is de oudste kunstijs
baan van Nederland. In het winterseizoen 
trekt de baan veel bezoekers uit de stad en 
de regio. Nu fors geïnvesteerd moet wor

den in de ijshal is het verstandig een moge

lijke verplaatsing naar een beter ontsloten 
locatie te overwegen. 

• Vernieuwing Gaasperdam 
De leefbaarheid in delen van Gaasperdam 
staat onder druk. Bovendien dienen zich 
allerlei ontwikkelingen aan die vragen om 
gericht beleid. Denk hierbij aan de ontwik
keling van de verschillende winkelcentra en 
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de scholenclusters, de (omgeving van de) 
dreven en de Gaasperplas. 
De Gebiedsuitwerking geeft inzicht in een 
samenhangend ontwikkelingsperspectief. 

• Vernieuwing busgarage/tramremise-infrastruc-
tuur (in samenwerking met het GVB) 

Wat zijn alternatieve locaties voor de bus
garages Jan van Galenstraat, Metaalbewer
kersweg en Muyskenweg en mogelijk voor 
de tramremise Havenstraat? Een quickscan 
wordt gevolgd door gerichte haalbaarheids

onderzoeken in relatie tot de mogelijke 
herbestemming van de huidige locaties. 

4.3 Thematische studies 2016 

De Thematische studies, die in 2016 door de 

betrokken gemeentelijke diensten worden uitge
voerd, zijn gericht op het aanscherpen en opera

tionaliseren van beleid ten behoeve van succes

volle, integrale gebiedsontwikkeling: omgaan met 
hindercontouren, programmering van niet-woon
functies (maatschappelijk programma, bedrijvig
heid, bezoek). 

• Regiegroep Duurzaamheid (Ruimte en 
Duurzaamheid) 

Het operationaliseren van de Agenda Duur
zaam in een platform met de gemeentelijke 

afdelingen Ruimte en duurzaamheid, Grond 
en ontwikkeling, Verkeer en openbare ruim
te en de wettelijke partners voor gebieds
entwikkeling Alliander en Waternet. In dit 
platform vindt strategische sturing plaats op 
de thema's van de Agenda Duurzaam, op 
innovatie en op implementatie in gebieds
ontwikkeling. 

• Agenda Duurzaam Bouwen (Ruimte en 
Duurzaamheid in samenwerking met Grond en 
Ontwikkeling) 

Het operationaliseren van de Agenda 
Duurzaam in relatie tot gebiedsontwikke
ling, zodat duurzaamheidsdoelstellingen en 

gebiedsentwikkeling elkaar ondersteunen. 

Het ontwikkelen van de Leidraad Circulair 
Bouwen (zie quickscan Circulair), het toewij

zen van experimenteerruimte aan gebieden, 
de ontwikkeling van Afvalpunten. 

• Vernieuwing Afspraken Warmte 
Met 'Ruimte voor de stad' wordt de be
staande stad verdicht. Hieronder vallen ook 
de concessiegebieden waarover afspraken 

tussen de gemeente en Nuon/WPW zijn ge
maakt. De verdichting is van dien aard dat 
binnen de concessiegebieden circa 8.000 
woningen meer worden gerealiseerd dan 

in de concessie is afgesproken. Buiten de 
concessies is dat circa 20.000-25.000. 
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Samen met het bestaande woningbouwpro
gramma is de balans als volgt (voorlopige 
uitkomst): 

• concessiegebied Parkstad (24.000): met 
het programma in de ontwikkellocaties en 
bestaande plannen wordt de concessieaf
spraak over woningaantallen gehaald 
(circa 15.000 nog te ontwikkelen 
woningen). 

• concessiegebied Noord: met de reeds 
geplande nieuwbouw wordt aan de con
cessieaantallen voldaan. Het programma 
'Ruimte voor de stad' voorziet in circa 
8.000 woningen extra (ten opzichte van 
11.000 woningen in de concessie). 

• Het programma 'Ruimte voor de stad' 
buiten de concessie betreft 
ongeveer 15.000-20.0000 woningen en 
Zuidas voorziet nog in circa 5.000 
woningen extra. Totaal bevat deze 
portefeuille circa 20.000-25.000 
woningen. Dit is vergelijkbaar met de 
grootte van de Parkstad-concessie. 

• Bestuursopdracht Stedelijke Vernieuwing 
nieuwe stijl 

Door de woningmarktcrisis en door ver
anderingen in de financiële structuur is de 
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stedelijke vernieuwing in Amsterdam sterk 
in omvang afgenomen. In verschillende Am
sterdamse buurten is een kwaliteitsimpuls 
echter nog hard nodig, vooral in gebieden 
waar eerder vastgestelde programma's zijn 
stopgezet. Om deze een kader te geven 
wordt een nieuwe bestuursopdracht op
gesteld. Om deze bestuursopdracht een 
solide basis te geven is het van belang dat 
we de woon- en woonomgevingskwaliteit 
goed monitoren. Het doel van de bestuurs
opdracht is om buurten, waar de woon- en 
woonomgevingskwaliteit achterblijft naar 
'voldoende kwaliteit' te brengen. Hier-
voor wordt een kwaliteitsnorm opgesteld. 
Op basis van monitoring kunnen locaties 
worden aangewezen waar met behulp van 
heel specifieke maatregelen de kwaliteit van 
de woningen, de leefbaarheid en veiligheid 
en de toegankelijkheid voor verschillende 
inkomensgroepen op een voldoende niveau 
gebracht worden. 
Het Programma Woningkwaliteit dat mo
menteel wordt opgezet is een eerste aanzet 
voor actieve uitvoering. Om te bepalen wat 
er aan de woonomgeving moet gebeuren, 
moeten we precies bepalen wat er aan de 
kwaliteit van onder meer voorzieningen, 
winkels, recreatiemogelijkheden en groene 
ruimte moet gebeuren en hoe de werkgele
genheid en voorzieningen beter bereikbaar 

gemaakt kunnen worden met een verbeter
de infrastructuur. 
Net als 'Ruimte voor de Stad' is deze be
stuursopdracht gericht op de ontwikkeling 
van de stad. Het belangrijkste verschil is dat 
in de Bestuursopdracht Stedelijke Vernieu
wing nieuwe stijl de leefbaarheid centraal 
staat en zich richt op de bestaande stad. 

• Verkenning Leefbaarheid en stadseu/tuur
Kunst en cultuur (in samenwerking met Wonen, 
Ruimte en Duurzaamheid en Onderzoek, 
Informatie en Statistiek) 

'De stad' bestaat niet. Het openbare en 
sociaal-culturele leven in de verschillende 
gebieden van Amsterdam verschilt enorm 
en wordt mede bepaald door de mix van 
bevolking, bedrijvigheid en bezoekers. Om 
beter inzicht te krijgen in deze verschillen 
en zo handvatten te bieden voor toekom
stig beleid, worden profielen opgesteld 
van leefbaarheid en stadscultuur in de 
verschillende delen van de stad. Ook de 
buurgemeenten in de agglomeratie worden 
hierbij betrokken (Zaanstad, Amstelveen, 
Diemen en Ouderamstel). Bij het opstellen 
van de profielen wordt behalve van statis
tische gegevens vooral gebruik gemaakt 
van interactieve middelen. Daarbij zoeken 
we de samenwerking met bijvoorbeeld het 
middelbaar onderwijs. 
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• Verkenning verruiming LIB4-20 KEen Swung-2 
(in samenwerking met Schiphol, Infrastructuur 
en milieu, provincie, respectievelijk Infrastruc
tuur en milieu en provincie) 

• Ruimte voor de Economie van Morgen (Econo
mie in samenwerking met Economie Board, 
Werkgroep Plabeka en Ruimte en duurzaam
heid) 

De ambitie van Amsterdam om te bouwen 
voor bevolkings- en economische groei 
roept vragen op over de ruimtebehoef-
te van de 'Economie van morgen'. Deze 
economie ontwikkelt zich steeds meer in 
gemengde woon-werkmilieus. De woning
bouwproductie kan echter de komende 
jaren op een aantal ontwikkellocaties ook 
bepaalde typen bedrijvigheid verdringen. 
We moeten voorkomen dat ruimtegebrek 
in de toekomst een reden is voor bedrij
ven om Amsterdam te mijden. We moeten 
blijven zorgen voor een gunstig vestigings
klimaat voor het MKB en het behouden en 
versterken van de internationale concur
rentiepositie. De ruimtebehoefte van de 
'Economie van morgen' is daarom integraal 
onderdeel van de stedelijke groeistrategie. 

• Opstellen Integraal Meerjarenplan Soci
aal-maatschappelijke Accommodaties (Cluster 
Sociaal in samenwerking met Kunst en cultuur, 
stadsdelen en Ruimte en duurzaamheid) 

Ten behoeve van lopende projecten, 
versnellingslocaties en nieuwe projecten 
wordt een 'Integraal Mee~arenplan Sociale 
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Accommodaties' opgesteld, met tijdhori
zon 2020, 2025 en 2030. Hiervoor worden 
verkenningen uitgevoerd naar behoefte en 
inpassing van onderwijs, welzijn, zorg, sport 
en cultuur. Bestaande beleidsplannen als 
het Sportaccommodatieplan, de Integra-
le Huisvestingsplannen Onderwijs en de 
bestuursopdracht Locaties voor Onderwijs 
leveren de input voor dit plan. Het meer
jarenplan gaat in op de behoefte aan en 
doet voorstellen voor de opname van een 
maatschappelijk programma in bestaande 
en nieuwe gebiedsontwikkelingen. In de 
voorstellen worden zowel m2-programma 
als locatievoorstellen en -eisen opgenomen. 
Het plan biedt een overzicht van te realise
ren accommodaties, verantwoordelijkheden 
en financiering (met eventuele bijdragen 
uit grondexploitaties). Uit dit meerjarenplan 
kunnen voorzieningenparagrafen per deel
gebied worden afgeleid. Het voorstel is dat 
de bij dit 'sociaal programma' betrokken 
rve's en stadsdelen zich organiseren in een 
'regiegroep maatschappelijke accommoda
ties' Verder stellen we voor dat in overleg 
met de projectleiders gebiedsentwikkeling 
elk deelgebied een projectleider sociaal 
krijgt die bijdraagt aan het maatwerk binnen 
de stedenbouwkundige planontwikkeling. 
De 'regiegroep sociale accommodaties fun
geert als klankbord voor deze projectleiders 
sociaal.' 

• Sport en Bewegen 
De toevoeging van 50.000 woningen 
betekent dat de stad moet voorzien in een 
extra sportvraag bovenop de 'reguliere 
sportinvesteringen' die vooral voorzien in 
het inlopen van achterstanden, onderhoud, 
vervanging en transformatie van velden. 
Deze opgave vraagt om een perspectief 
op hoe sportaccommocaties het best in de 
stad zijn te integreren en te combineren 
met andere funcites. In deze thematische 
studie wordt tevens ingegaan op de finan
ciering van deze kwaliteitsimpuls. 

• Benchmark Bevolkingsantwikkeling (in samen
werking met Onderzoek, informatie en statistiek 
en UvA) 

Hoe valt de groeispurt van Amsterdam 
te verklaren? Om een scherper inzicht te 
krijgen in de bevolkingsentwikkeling van de 
afgelopen jaren en de bijbehorende trends 
hebben we een internationale benchmark 
nodig. Deze moet antwoord geven op 
vragen als: hoe ontwikkelen vergelijkbare 
compacte metropolen in West-Europa zich? 
Wat zijn de succesfactoren? Zijn de ontwik
kelingen in verhuis- en vestigingsgedrag, 
sponswerking, verhouding kernstad-regio, 
woonduur, huishoudensvormen, herkomst 
binnen- en buitenlandse migranten, oplei
dingsniveau, inkomen met elkaar te verge
lijken? Of is er juist sprake van significante 
verschillen? 
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• Kwaliteitsimpuls groen 
De intensivering van de stad met 5000 
woningen per jaar brengt extra druk op 
stedelijke groengebieden met zich mee. Als 
onderdeel van gebiedsantwikkeling worden 
in Koers 2025 verschillende investeringen 

in bestaande en nieuwe groengebieden 
geagendeerd. Tegelijkertijd zal in een aantal 
Gebiedsuitwerkingen ook het toevoegen 
van stedelijke functies aan groengebieden 
aan de orde komen. Hierin zijn de kaders 
van de Hoofdgroenstructuur zoals vastge
legd in de Structuurvisie 2040 het uitgangs
punt. Dit vraagt, als ruimtelijke vertaling 

van de Agenda Groen, om een stedelijk 
perspectief op de integratie van nieuwe 
en bestaande stedelijke groengebieden 
en buurtgroen met stedelijke woon-werk
milieus. In deze thematische studie wordt 
tevens ingegaan op de financiering van 
deze kwaliteitsimpuls. 

4.4 Financieel Perspectief Koers 2025 

In Koers 2025 worden geen investeringsbeslissin
gen genomen. Koers 2025 wordt uitgevoerd in 
jaarlijks op te stellen integrale werkprogramma's, 
die vanaf 2017 meelopen met d~ Voorjaarsnota 

en systematiek van het Vereveningsfonds. Keu
zes voor concrete projecten en investeringen zijn 

gekoppeld aan die werkprogramma's, waarvan 
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het Werkprogramma 2016 zoals voorgesteld in 
Koers 2025 het eerste is. Deze paragraaf biedt 
een doorkijkje van denkbare investeringen die 
mogelijk volgen uit de uitvoering van onderdelen 
van Koers 2025. 
De potentiele investeringen die met Koers 2025 

in beeld worden gebracht zijn gekoppeld aan 
gebiedsontwikkeling, die door de ambitie 5000 
woningen per jaar te bouwen ook zonder inte
graal programma in beeld zou komen. Koers 2025 
en bijbehorend financieel perspectief biedt dus 
vooral een kans om deze integraal in beeld te 
brengen en af te wegen. Dit helpt bij het creëren 
van samenhang en sturing. 
Centrale vraag hierbij is welke financieringsvraag 
het college bij de in Koers 2025 geschetste ambi
tie de komende jaren kan verwachten en hoe deze 
zich verhoudt tot verschillende gemeentelijke en 
externe dekkingsbronnen. 

Verkenning 2015 financiële aspecten 
Koers 2025 

Amsterdam wil de groei van de stad accommode
ren. 50.000 woningen bouwen betekent in feite 

een complete stad toevoegen van de grootte van 
Leeuwarden, Leiden of Emmen. Daar horen forse 
investeringen bij; investeringen van ontwikke

laars, woningcorporaties en bouwbedrijven, maar 
natuurlijk ook van de gemeente zelf. Dat gaat veel 
geld kosten. Investeringen zijn nodig in gebieds-

ontwikkeling, maatschappelijke accommodaties 
en infrastructuur, openbare ruimte en groen. 

Investeringen in gebiedsantwikkeling 
Voor gebiedsontwikkelingsprojecten in Amster
dam wordt bij vaststelling van een lnvesterings
besluit een grondexploitatie geopend, met daarin 
kosten en opbrengsten van gebiedsontwikkeling. 
Daarbij wordt ook een afspraak gemaakt over 
de wijze waarop eventuele tekorten verrekend 
worden. De kosten betreffen alle investeringen: 

verwerving, land maken, sanering, bouwrijp ma
ken, aanleg van straten, kades, bruggen, riolering, 
verlichting, speelplaatsen, beplanting et cetera. 

Opbrengsten betreffen grondopbrengsten en 
eventuele subsidies van het Rijk of de Stadsregio 
Amsterdam (SRA). Tekorten en winsten op gron
dexploitaties worden in Amsterdam verrekend in 
het gemeentelijke Vereveningsfonds (VEF). 
Voor de grondexploitaties van de gebiedsont
wikkelingsprojecten voor de beoogde 50.000 

woningen worden vooralsnog geen knelpunten 
voorzien. De eerste globale verkenning van de 
verschillende projecten op basis van kengetal-

len laat zien dat het eerste deel van het Werk
programma 2016 {Nieuwe Projecten 2016) een 
neutraal resultaat kan hebben: bij ongeveer €500 
miljoen aan investeringen kan eenzelfde bedrag 

aan opbrengsten worden verdiend. Het tweede 
deel van het Werkprogramma 2016 (Gebiedsuit
werkingen 2016, gericht op mogelijke planvoor-
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bereiding 2017 en verder) heeft naar verwachting 

een investeringsomvang van ongeveer € 600 
miljoen, die niet volledig wordt terugverdiend. De 
prognose van de vereveningsruimte in het Vereve

ningsfonds (VEF) biedt echter voldoende ruimte 
om de ambities te kunnen realiseren. 

Maatschappelijke accommodaties 
De gemeente Amsterdam treedt binnen gebieds
ontwikkelingsprojecten ook zelf als investeerder 
of subsidiegever op. Dit geldt voor het brede veld 

van maatschappelijke accommodaties: scholen 

voor voortgezet- en basisonderwijs, sporthallen, 
sportvelden, culturele, zorg- en welzijnsvoorzienin
gen. 

Koers 2025 stelt voor om in 2016 een Integraal 
Meerjarenplan Maatschappelijke Accommodaties 
op te stellen, met tijdhorizon 2020, 2025 en 2030. 
Het Meerjarenplan gaat in op de behoefte aan 

en doet voorstellen voor de opname van maat
schappelijk programma in bestaande en nieuwe 
gebiedsontwikkelingen. In veel gevallen zal ruimte 
voor nieuwe maatschappelijke accommodaties 

afgestemd worden met de optimalisering - betere 
benutting en uitbreiding- van bestaande accom

modaties in de omgeving. In de voorstellen wor
den zowel m2 programma als locatievoorstellen 

en -eisen opgenomen. Het Meerjarenplan biedt 
een overzicht van te realiseren accommodaties, 

verantwoordelijkheden en financiering. De eerste 

stap hiertoe is met de oprichting van de Regie-
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groep Maatschappelijke Accommodaties in januari 

2016 gezet. 
Een eerste verkenning leert dat met realisering 
van 10.000 woningen voor 20.000 bewoners een 

bedrag gemoeid kan zijn van circa 210 miljoen 
voor de realisering van maatschappelijke accom
modaties. Een deel daarvan wordt gefinancierd 
door marktpartijen, maar vooral de bouw van 
scholen voor voortgezet en basisonderwijs legt 
een extra beslag op gemeentelijke financiële 
middelen. Hiervoor zal gefaseerd ruimte gemaakt 

moeten worden op de gemeentebegroting. 

Infrastructuur, openbare ruimte en groen 
Sommige investeringen in infrastructuur, openbare 

ruimte en groen in gebiedsontwikkelingsprojecten 
bedienen een veel groter gebied dan het eigen
lijke projectgebied. Soms zijn ook buiten een 
projectgebied investeringen nodig in infrastruc

tuur, openbare ruimte en groen voor het goed 
laten functioneren van nieuwe stukken stad. Voor 
dergelijke 'bovenplanse maatregelen' worden 
doorgaans aparte financieringsafspraken gemaakt, 
waarbij geput kan worden uit het Verevenings
fonds, maar ook uit andere gemeentelijke fond

sen, zoals het Mobiliteitsfonds en het Groenfonds, 
en bijdragen vanuit de Algemene Dienst en van 
de Stadsregio Amsterdam {BDU-middelen). Voor 
specifieke projecten kunnen de mogelijkheden 

voor financiering door Rijk en Europa worden 
verkend. 

Om vooraf een breder inzicht te krijgen in mo

gelijk noodzakelijke investeringen is in 2015 een 
analyse gemaakt van alle investeringen in infra
structuur, openbare ruimte en groen in de komen

de 1 0-15 jaar rond de in hoofdstuk 3 opgenomen 
Bouwstenen voor gebiedsontwikkeling. 
De globale analyse van alle bovenplanse inves
teringen in bereikbaarheid openbare ruimte en 
groen laat zien dat met de volledige uitvoering 
van Koers 2025, verspreid over de komende jaren, 
een bedrag is gemoeid van circa € 1,1 miljard. Dit 
bedrag kan worden onderverdeeld naar inves

teringen in groen en openbare ruimte (€ 200 
miljoen), fiets (€ 500 miljoen), auto (€ 150 miljoen), 
openbaar vervoer (€ 100 miljoen) en combina-

ties (€ 150 miljoen). In de verdere uitwerking van 
het Werkprogramma en specifieke opgaven en 

projecten,.zullen doelmatigheid van de ingreep en 
keuzes ten aanzien van sobere en uitgebreidere 

uitvoering aan de orde komen. Ook zullen in de 
verdere uitwerking nauwkeuriger kostenramingen 
worden gemaakt. Mogelijk leiden de resultaten 
van die verdere uitwerking, in combinatie met 

mogelijk een nadere analyse van het rendement 
en maatschappelijke baat, tot alternatieven voor 

de nu voorgestelde ingrepen. 
Ook is een onderscheid gemaakt in tijdvakken. 
Voor bovenplanse maatregelen bij de Nieuwe 
Projecten 2016 is circa € 150 miljoen nodig. Met 
vergelijkbare maatregelen bij de Gebiedsuitwer
kingen is een bedrag van€ 440 miljoen gemoeid. 
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Afhankelijk van de marktvraag zullen deze pro

jecten vanaf 2017 en uitgespreid over meerdere 
jaren, in voorbereiding worden genomen. Ook 
hiervoor geldt dat de daadwerkelijke investerings

beslissing pas in latere fasen van p lanontwikkeling 
aan de orde is. Met de reserveprojecten in de 

strategische ruimte waarop in 2016 niet verder 
wordt gestudeerd is mogelijk nog eens € 210 
miljoen gemoeid. Of deze projecten in behan
deling worden genomen moet in de toekomst 
blijken, afhankelijk van de omstandigheden op dat 
moment. Een belangrijke categorie zijn daarnaast 
gerelateerde projecten met een belang voor de 
stad als geheel die ook los van gebiedsantwik
keling aan de orde zouden komen. Het gaat hier 
om investeringen van circa € 350 miljoen voor 
projecten zoals de nieuwe IJ-oeververbindingen, 
afwaardering van de A2 en de Haarlemmerweg en 
de fietsverbindingen naar Zuidoost. 
Besluitvorming over de realisering en de financi

ele dekking van de investeringen in bovenplanse 
maatregelen vindt gefaseerd plaats. In de meeste 
gevallen vindt definitieve besluitvorming over 
realisatie en financiële dekking binnen het Pla
berum plaats bij de lnvesteringsbesluiten in fase 

3 van gebiedsontwikkelingsprojecten. Voor de 
projecten met een belang voor de stad als geheel 
worden zelfstandige procedures gevolgd conform 

het zogenaamde PBI (Plan- en Besluitvorming 
Infrastructuur). Het ligt voor de hand om dit plan
en besluitvormingstraject ook te volgen voor de 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

grote investeringen in groen en openbare ruimte. 

De omvang van de gëinventariseerde investe
ringsbedragen is niet zodanig dat die verdere 
uitwerking van het Werkprogramma van Koers 
2025 in de weg staat. Om alle ambities te realise
ren zijn de op het moment beschikbare financiële 
middelen in de fondsen zoals het Mobiliteitsfonds 
en het Groenfonds onvoldoende. Realisatie van 
die gehele ambitie -die de komende jaren nader 
wordt uitgewerkt- vergt daarom herprioritering en 
slimme programmering, al dan niet in combinatie 
met een beroep op aanvullende middelen uit de 
Algemene Dienst en op bijdragen uit regionale en 
(inter)nationale fondsen. 

Als eerste stap is voor financiering van een aantal 
bovenplanse maatregelen bij de Nieuwe Projecten 
2016 een voorstel uitgewerkt in aanvragen bij de 
Voorjaarsnota 2016. 
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Organisatie 

Nadat als gevolg van de economisch 
crisis in Amsterdam op grote schaal pro
jecten zijn stilgelegd, gaat de gemeente 
Amsterdam voor het eerst in jaren weer 
een substantieel aantal nieuwe projecten 
in voorbereiding nemen. Het continue 
proces van planvoorbereiding en uitvoe
ring in de gebiedsantwikkeling volgens 
het Plaberum (Plan- en Besluitvormings
proces Ruimtelijke Maatregelen) komt 
weer op gang. 

Tegelijkertijd heeft de crisis een aantal belangrijke 
lessen geleerd. Het actief monitoren en bij kunnen 
sturen van de planontwikkeling, in alle fasen van 
het Plaberum is van groot belang om snel in te 
kunnen spelen op veranderingen in markt en sa
menleving. Dit vraagt om nauwkeurige monitoring 
en integrale stedelijke sturing op tempo, kwanti
teit en kwaliteit. 
Koers 2025 vormt het afwegingskader voor pro
jecten en bijbehorende investeringen op niveau 
van de stad. Het is de ontbrekende schakel tussen 
de visie op de langjarige ontwikkeling van de 
stad, zoals vastgelegd in de Structuurvisie en de 
gedetailleerd uitwerking en uitvoering in projec
ten. Het opstellen van deze ontwikkelstrategie 
past bij de aanbevelingen van de commissie Wijn
tjes uit 2010. Daarin werd geconstateerd dat naast 
de visie een stedelijke strategie ontbrak en een 
stedelijk programmatisch kader noodzakelijk is om 
tijdig programmatisch en financiële afwegingen te 

kunnen maken. 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de gemeente Amster
dam dit de komende jaren gaat organiseren. Een 
ambtelijk Team Ruimte voor de Stad wordt inte
graal opdrachtgever voor de in het Werkprogram
ma 2016 aangekondigde Gebiedsultwerkingen en 
Strategiebesluiten, monitort relevante ontwikkel in
gen en stelt jaarlijks het Werkprogramma bij. Hier
bij hoort een systematiek die het mogelijk maakt 
integraal investeringen af te wegen. Daarnaast 
wordt ingegaan op de risico's die verbonden zijn 
aan de uitvoering van het Werkprogramma 2016. 

5.1 Team Ruimte voor de Stad 

Aanvulling van de planvoorraad is noodzakelijk 
om de woningproductie ook na 2018 op gang 
te houden. De Bestuursopdracht Ruimte voor de 
Stad (maart 2015) behelsde het in 2015 opstellen 
van een eerste tranche Strategiebesluiten en het 
opstellen van een ruimtelijke ontwikkelstrategie 
voor de middellange termijn met voorstellen voor 
deeluitwerkingen in 2016. In 2015 zijn Strategie
nota's opgesteld voor vier Versnellingslocaties. Dit 
bleek een voorzichtig en soms nog zoekend begin 
van het weer opstarten van het reguliere proces 
van plan- en besluitvorming voor gebiedsantwik
keling in de stad. 

Koers 2025 is het antwoord op de in de Bestuurs
opdracht Ruimte voor de Stad gevraagde ont
wikkelstrategie. In het Werkprogramma 2016 van 
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Koers wordt voorgesteld op grotere schaa l plan
voorbereiding te starten. Dit vraagt om een meer 
gestructureerde aanpak dan de eerste tranche 
Strategiebesluiten uit 2015. 
Analoog aan het ambtelijke Team GO dat sinds 
enkele jaren succesvol projecten vanaf de Pro
jectfase van het Plaberum aanstuurt, wordt voor 
de Gebiedsuitwerkingen en Strategiefase {eerste 
fase van het Plaberum) Team Ruimte voor de Stad 
opgericht. Dit team stuurt planvoorbereiding aan 
tot en met het Strategiebesluit en draagt projec
ten daarna over aan Team GO. Hier is tevens de 

Stuurgroep 

monitoring en jaarlijkse herijking van het Werkpro
gramma integrale gebiedsantwikkeling belegd. 
Bestuurlijk opdrachtgever voor Team Ruimte voor 
de Stad is de Wethouder Ruimtelijke Ordening. 
Ambtelijk opdrachtgeverschap voor Gebiedsuit
werkingen en Strategiebesluiten ligt bij de rve 
Ruimte en Duurzaamheid. Dit is ook de trekker 
van Team Ruimte voor de Stad. 

Wat 
WaBI001 
Wanneer 

Collegevan B&W Gemeenteraa:l 

" 
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Sturing en Samenstelling 

Team Ruimte voor de Stad is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van betrokken gemeentelij
ke rve's R&D, G&O, V&OR, Economie, Wonen, 
het Cluster Sociaal, de stadsdelen en Stadsregio. 
Nauwe samenwerking en afstemming tussen 
alle betrokken partijen over thema's als fasering, 
spreiding, uitvoerbaarheid en beschikbaarheid van 
financiële middelen is randvoorwaardelijk voor de 
beoogde integrale uitwerking van de projecten. 
In de opeenvolgende fasen van het Plaberum 
worden in de projecten afwegingen vanuit ver
schillende beleidsterreinen (economie, onder
wijs, duurzaamheid, Stad in Balans, etc) expliciet 
meegenomen en door dit Team bewaakt. In de 
uitwerking wordt per project en studie bepaald 
op welke wijze aanvullende betrokkenheid vanuit 
stadsdeel en direct belanghebbenden worden 
georganiseerd. 
De aansturing op strategisch niveau, het bespre
ken van dilemma's die naar voren komen uit de 
gebieds-, en themastudies en de jaarlijkse herij
king van het Werkprogramma met het financieel 
perspectief vindt plaats in de Stuurgroep Ruimte 
voor de Stad. Hierin zijn vertegenwoordigd de 
directeuren van de betrokken rve's R&D, G&O, 
V&OR, Economie, Wonen, vertegenwoordigers 
van het Cluster Sociaal, de stadsdelen en Stads
regio. Het Bestuurlijk Team Ruimte voor de Stad 
bestaat uit de wethouders Ruimtelijke Ordening, 
Wonen en Bouwen, Verkeer en Vervoer en Infra
structuur en Groen, Openbare ruimte en Duur
zaamheid. Dit Bestuurlijk team blijft opdrachtge-
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ver voor de uitvoering van de Bestuursopdracht 
Ruimte voor de Stad waar Team Ruimte voor de 
Stad onder valt. 

Team Ruimte voor de Stad stuurt op kwantiteit, 
tijd, kwaliteit en geld. 

Sturen op voortgang (Kwantiteit en Tijd) 

Hoe veel en hoe snel 
"Team Ruimte voor de Stad zal met Koers in de 
hand de voortgang van strategiebes/uiten en 
gebiedsstudies monitoren en met hulp van het 
mengpaneel waar nodig bijsturen". 

Team Ruimte voor de Stad wordt onderdeel van 
de lijnorganisatie. Team Ruimte voor de Stad krijgt 
vergelijkbaar met als Team GO een belangrijke 
rol sturende rol in het Plaberum-proces. 

In Team Ruimte voor de Stad komt het opdracht
geverschap voor de Strategiebesluiten en de 
Gebiedsuitwerkingen, de herijking van Koers en 
het opstellen van het jaarlijkse Werkprogramma 
bij elkaar. In dit team vindt een continue afwe
ging plaats op stedelijk niveau over prioriteiten, 
omvang en tempo van de planvoorraad op basis 
van Koers, woningbouwmonitor en mengpaneel. 
Door de verbinding met o.a. de Regiegroep Maat
schappelijke accommodaties, het Gebiedsmana
gersoverleg wordt ook de inhoudelijke aansturing 
van de Strategiebesluiten en Gebiedsuitwerkingen 
gevoed en getoetst. 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

Sturen op inhoud van programma en 
uitwerking (Kwaliteit) 

Wat, waarom, wanneer 
"Er moet ruimte zijn voor een regelmatige analyse 
en beschouwing op een abstracter; stedelijk ni
veau. Het monitoren van de aanpak en de bijdra
ge die dit levert aan de ontwikkeling in de stad. 
Doen we de juiste dingen, signaleren we zaken 
die onze aanpak moet beïnvloeden, is er reden 
om de aanpak of ons tempo of zelfs het kader 
(Koers 2025) te wijzigen of te actualiseren ". 

Stuurgroep en Bestuurlijk Team blijven bestaan 
maar zullen in een lagere, nader te bepalen 
frequentie bijeenkomen. De Stuurgroep en het 
Bestuurlijke Team sturen op integraliteit en tempo 
uitgaande van de totale stedelijke opgave. 
Op de agenda staan diverse onderwerpen: 

- De voortgang en samenhang tussen 
gebiedsantwikkeling de planovarstijgende 
(infra, sociale) maatregelen en het financieel 
perspectief 
- De uitkomsten van thematische studies 
en gebiedsverkenningen 
- De analyse van de data uit Mengpaneel, 
- Het initiëren en stimuleren van gesprek 
over 'welke stad willen we zijn' 

Waar nodig leidt dit tot bijstellen van prioriteiten 
en ambities. In sommige gevallen kan dat leiden 
tot bijstellen van of formuleren van nieuwe op
drachten voor Team Ruimte voor de Stad. 

Via Stuurgroep en Bestuurlijk Team kunnen op
gaven gesignaleerd/geagendeerd worden die via 
Team Ruimte voor de Stad vervolgens ingebed 
worden in de ruimtelijke ontwikkelkoers van de 
stad. In het najaar wordt het werkprogramma 
Ruimte voor de Stad voor het jaar erop vastge
steld. 

Bij de ontwikkeling van de stad moet de som der 
(onder)delen altijd meer zijn en een meerwaarde 
opleveren. Het goed op elkaar afstemmen van de 
diverse portefeuilles en investeringsagenda's en 
de eigen organisaties hierop aan(bij)sturen is een 
blijvende opgave en uitdaging voor dit directeu
renoverleg en het bestuurlijk team. 

Sturen op financiële haalbaarheid (Geld) 

Overzicht en Inzicht in investeringen 
"Ten behoeve van een stadsbrede afweging en 
prioritering presenteert Team Ruimte voor de Stad 
bij de jaarlijkse herijking van het Werkprogramma 
Ruimte voor de Stad een integraal meerjarig over
zicht van investeringen". 

Om zicht te krijgen op de aard en omvang van de 
mogelijke gemeentelijke investeringen rond Koers 
2025 is in 2015 globaal verkend wat kosten en 
dekkingsbronnen van de gemeentelijke investerin
gen zouden kunnen zijn. Het integraal meerjarig 
overzicht dat gekoppeld aan het Werkprogramma 
wordt gepresenteerd, borduurt voort op het in 
hoofdstuk 4 opgenomen financieel perspectief bij 
Koers 2025. 
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Op dit moment bestaat binnen de gemeente 
geen instrument om de kosten van en rond ge
biedsontwikkeling integraal in beeld te brengen. 
Mogelijke investeringen worden geagendeerd in 
sectorale investeringsprogramma's of accommo
datieplannen. De uiteindelijke investeringsbeslis
singen worden genomen op projectniveau; in veel 
gevallen wordt ook dan pas de financiële dekking 
geregeld. 

Het financieel perspectief uit hoofdstuk 4 wordt 
in 2016 door Team Ruimte voor de Stad met alle 
betrokkenen uitgewerkt in een integraal meerjarig 
overzicht van investeringen gelieerd aan Koers 
2025. Dit is een dynamisch, jaarlijks bij te stellen 
overzicht van alle gemeentelijke investeringen in 
maatschappelijke accommodaties, infrastructuur, 
groen en openbare ruimte gerelateerd aan ge
biedsontwikkeling in de gemeente Amsterdam. Dit 
biedt inzicht in status, omvang, fasering, voor
waardelijkheid en mogelijke dekkingsbronnen van 
maatregelen. 

Dit maakt het mogelijk bij afzonderlijke inves
teringsbeslissingen bij projecten, bij jaarlijkse 
investeringsbeslissingen in de P&C-cyclus, bij de 
vie~aarlijkse herijking van beleid en investerings
agenda's en bij het opstellen van het Coalitieak
koord integraal afwegingen te maken. 
Hierin zal onderscheid worden gemaakt tussen drie 
typen investeringen: 

• investeringen in gebiedsantwikkeling zelf, 
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zoals kosten voor verwerving, bouw- en 

woonrijp maken; 
• investeringen in maatschappelijke accom

modaties zoals scholen, sportparken en 
welzijnsvoorzieningen; 

• investeringen in infrastructuur, openba-

re ruimte en groen die een groot gebied 

bedienen of randvoorwaardelijk zijn om een 
gebied bereikbaar te maken en goed te 

laten functioneren. 

Dekking 

Met het Actieplan Woningbouw is € 32 miljoen van 
de in het coalitieakkoord gereserveerde middelen 
(a € 60 miljoen) voor Bouwstimulering vrijgemaakt 
voor diverse acties waaronder het opstellen van 
een ontwikkelstrategie voor de middellange ter
mijn. 

In de bestuursopdracht Ruimte voor de Stad (Ge
meenteraad april 2015) is dat voornemen verder 
uitgewerkt. Het resultaat daarvan is o.a. Koers 
2025 en een aantal strategiebesluiten in voorberei
ding. Bij de vaststelling van de bestuursopdracht is 
ingestemd met het voorstel de kosten voor Ruimte 
voor de Stad ten laste te brengen van de € 3 mil
joen gereserveerd voor het stimuleren van de wo
ning bouwproductie op middellange termijn. Een 
deel van de proceskosten voor Team Ruimte voor 
de Stad wordt ook in 2016 gedekt uit dit budget. 
De tranche Strategiebesluiten 2016, voortkomend 
uit deeluitwerkingen voor prioritaire ontwikkel-

gebieden, dient om te kunnen voorzien in de 
woningbouwbehoefte vanaf 2018. Op 10 februari 
2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 
voorstel om de daarvoor benodigde € 600.000,
ten laste te brengen van het nog onbestemde 
deel van de reserve bouwstimulering; aanvullende 
maatregelen. 

5.2 Risico's en beheersmaatregelen 

De risico's verbonden aan Koers 2025 zijn in beeld 
gebracht en bijbehorende beheersmaatregelen 
geïdentificeerd. De complete lijst is opgenomen 
als bijlage 4. 

De benoemde risico's en beheersmaatregelen zijn 
opgedeeld in inhoudelijke en procedurele risico's 
voor het werkprogramma 2016 en voor de fasen 
daarna (Koers 2025; Werkprogramma 2017 e.v.) en 
de financiële risico's. 
De noodzaak zicht te kunnen houden op de ont
wikkeling en voortgang van de planvoorraad aan 
de ene kant en op basis van de marktontwikkeling 
kunnen bijsturen staat in deze analyse centraal. 
Daarnaast is inzicht hebben en houden in de finan
ciële consequenties van deze ontwikkelstrategie 
en daarbij als bestuur op stedelijk niveau kunnen 
prioriteren en bijsturen een ander belangrijk aan
dachtspunt 
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In aanvulling op deze risicoanalyse is in het ka
der van het Gemeentelijk Programma Let Op/1 0 
lessen van de Noord/Zuidlijn op 24 maart 2016 
een dwarskijksessie Ruimte voor de Stad georga
niseerd. 
Aan de hand van de thema's: ambitie en draagvlak, 
inhoud van de plannen, financiering, organisatie 
en werkwijze en monitoren en bijsturen hebben vijf 
dwarskijkers diverse aandachtspunten en kantte
keningen geplaatst bij de voorliggende stukken. 
Door het ambtelijk Team Ruimte voor de Stad zijn 
voor deze sessie vooraf ook een aantal inhoudelij
ke vragen meegegeven aan de deelnemers. Focus 
daarbij lag vooral op de uitvoering en aansturing 
van Koers 2025, meer dan over de totstandko
ming. 

De in Dwarskijksessie benoemde risico's en aan
dachtspunten kennen -logischerwijs - een overlap 
met punten voortkomend uit de advies- en con
sultatie ronde. Belangrijk punt is bijvoorbeeld dat 
aandacht wordt gevraagd voor het vroegtijdig en 
goed betrekken van stakeholders. Bij de uitwer
king van het Werkprogramma is betrokkenheid 
en draagvlak hard nodig om de ambitie met zo'n 
omvangrijk woningbouwprogramma ook vast te 
kunnen houden. Daarnaast legt men de nadruk op 
de noodzaak van een integrale aanpak. Een goede 
stad maken is meer dan woningen bouwen. Welke 
kwaliteit streef je na, wat voor stad wil je zijn en 
zorg voor voldoende, goede voorzieningen. 
In de Dwarskijksessies is het belang van de flanke
rende maatregelen { OV en Groen) sterk benadrukt 
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maar tevens de zorg neergelegd over de finan
ciering daarvan. Een herkenbaar punt dat nu ook 
uitwerking heeft gekregen in Koers 2025 en het 
voornemen tot een jaarlijks investeringsoverzicht. 
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Bijlage 1: ntwikkeling planvoorraad 2015-2030 

Toelichting 

Nu de woningbouwproductie aantrekt loopt de 
voorraad aan actieve plannen snel terug. Onder
staande analyse laat zien hoe de planvoorraad 
zich zou kunnen ontwikkelen uitgaande van een 
woningproductie van 5.000 woningen per jaar uit 
nieuwbouw en transformatie. Dit is een mode
lanalyse op basis van aannames die aan het eind 
van deze bijlage worden toegelicht. Er is gekeken 
naar de ontwikkeling van de planvoorraad bij de 

actieve plannen en huidige versnellingslocaties 
en vervolgens naar het effect van aanvullende 
ontwikkellocaties. 

Verwachte ontwikkeling planvoorraad 

Er zitten ruim 40.000 woningen in de planvoor
raad in de periode 2015 tot en met 2029. Dit 
zijn de huidige actieve plannen in gebiedsont
wikkeling, aangevuld met enkele particuliere 
projecten {zoals Kenniskwartier van de VU). Deze 

planvoorraad loopt na 2021 snel terug. Daarom is 
de planvoorraad aangevuld met versnellingsloca
ties. Hierin zitten in totaal ruim 15.000 woningen 
verspreid over de periode 2018 tot en met 2025. 
In Koers 2025 wordt in het Werkprogramma 2016 
voorgesteld projecten voor ongeveer 11.000 wo
ningen op te starten. Daarnaast wordt er gezocht 
naar nieuwe ontwikkellocaties in de strategische 
ruimte. Deze zijn vanaf 2022 met gemiddeld 3.1 00 
woningen per jaar toegevoegd aan onderstaand 
overzicht. 
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Figuur 1: mogelijke ontwikkeling planvoorraad, aanbod per jaar (exclusief tijdelijke woningen) 
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Doorrekening tekorten en overschotten 
in de planvoorraad 

Uitgaande van figuur 2 lijkt er voldoende ruimte 
in de planvoorraad om een productie van 5.000 
woningen per jaar te realiseren. Maar we moeten 
ook rekening houden met onder andere een flinke 
doorschuif van plannen en tussentijdse toevoe
ging van plannen. De doorschuif ontstaat doordat 

de jaarlijkse planrealisatie rond de 50% ligt. En er 
komen jaarlijks plannen door transformatie. Deze 

plannen worden niet lang van te voren gepland en 
worden in de regel snel gerealiseerd. 

Onderstaande figuur laat per jaar zien of er sprake 

is van een overschot of tekort in de planvoorraad 
uitgaande van een productie van 5.000 woningen 

per jaar. De woningproductie voor 2015 is op 
8.000 woningen gesteld, voor de jaren daarna is 
gerekend met 5.000 woningen per jaar. In 2020 
is net voldoende planvoorraad om een produc
tie van 5.000 woningen te halen. Na 2021 is de 
planvoorraad onvoldoende. 1 De kans dat in 2016 
meer dan 5.000 woningen in aanbouw worden 
genomen is vrij groot, waardoor de planvoorraad 

sneller zal slinken. 

Ten opzichte van eerdere doorrekeningen is de 

planvoorraad tot en met 2019 iets toegenomen, dit is de uit

komst van de recente update van de planningen van lopende 

projecten. 
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Werkprogramma 2016 

Van het voorgestelde werkprogramma 2016 is 

nog niet duidelijk om hoeveel woningen het 

precies gaat en wat hiervan de planning is. Er is 
een aanname gedaan dat er ongeveer 11.000 

woningen verspreid over de periode 2019-2019 

gaan starten. Projecten die snel kunnen starten 
zijn bijvoorbeeld Sloterdijk I en NDSM. Projecten 

die verder in de tijd liggen zijn: IBM en Amstelsta
tion-Amstelzijde. 

Figuur 4 laat het effect zien van het voorgestelde 
werkprogramma 2016 volgens deze aannames .. 
Vanaf 2019 worden er woningen toegevoegd. Dit 

heeft als gevolg dat de planvoorraad tot en met 
2021 wat ruimer is. Daarna ontstaat er, bij een 

aanhoudende productie van 5.000 woningen, nog 
steeds een tekort. Dit tekort is minder groot dan 
in figuur 3. Monitoring van het planaanbod moet 

uitwijzen of het noodzakelijk is in 2017 een nieuwe 
serie projecten op te starten om dit verwachte 

tekort weg te werken. 
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Aanvullende strategische ruimte 

Om over een langere periode jaarlijks 5.000 
woningen in aanbouw te kunnen nemen, is er 
aanvullende planvoorraad nodig uit de strategi
sche ruimte. Onderstaand figuur laat zien dat bij 
een toevoeging van gemiddeld 3.100 woningen 
per jaar aan de planvoorraad, een productie van 
5.000 woningen haalbaar is. Het is overigens zeer 
onzeker of vanaf 2022 structureel 5.000 woningen 
gerealiseerd kunnen worden. 

Conclusies 

Door de verwachte hoge productie in 2015 en 
2016 wordt het huidige overschot aan woningen 

in de plannen snel weggewerkt. 
De huidige versnellingslocaties zijn onvoldoende 
om vanaf 2022 5.000 woningen per jaar in aan
bouw te nemen. 
De woningen uit het voorgestelde werkprogram
ma 2016 voegen onvoldoende woningen toe om 

5.000 woningen per jaar te realiseren . 
Om na 2022 structureel 5.000 woningen in 

aanbouw te kunnen nemen, moeten vanaf dat 
jaar jaarlijks tenminste 3.1 00 woningen jaarlijks 

worden toegevoegd aan de planvoorraad. De 
haalbaarheid van de ambitie van 5.000 woningen 
is op deze lange termijn onzeker. Het is daarom 

noodzakelijk de plancapaciteit elk jaar te herijken 
op basis van productie, bevolkingsentwikkeling en 
woningmarktontwikkelingen (strategisch plan-

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

voorraadbeleid). Op basis hiervan moet worden 

gekeken of het verstandig is om te versnellen of te 

vertragen. 

Aannames 

Het rekenmodel dat gebruikt is voor deze analyse 
gaat uit van onderstaande aannames. 

• Uit een analyse van de afgelopen jaren blijkt 
dat er een aanzienlijk aantal woningen gerea
liseerd wordt naast de langjarige gebiedsont
wikkeling. Het gaat hier om plannen van 
particuliere partijen en kleine 
inbreidingsprojecten. 

• Het model gaat uit van een productie van 
5.000 woningen per jaar vanaf 2016, waarbij 
1.250 woningen worden gerealiseerd door 
middel van transformatie. 

Aanvullende capaciteit kleine projecten 

Transformatie-ambitie 

% Transformatierealisatie 

%Transformatie buiten gebiedsentwikkeling 

% Planrealisatie in gepland jaar 

% Uitval doorschuivende projecten 

• Er wordt vanuitgegaan dat de transforma 
tiewoningen in de planvoorraad zitten en in de 
toekomst onderdeel uitmaken van de 
gebiedsantwikkeling van 'Koers 2025'. Een 
klein deel zit niet in de planvoorraad en wordt 
gerealiseerd buiten gebiedsontwikkeling. 
De aanname is dat het aandeel buiten gebieds 
ontwikkeling in de loop der tijd afneemt. 

• Het percentage plannen dat in het zelfde jaar 
gerealiseerd wordt, stellen we tot en met 2017 
op 60%. De overige plannen schuiven door 
naar het volgende jaar. Na 2017 neemt 
het percentage af naar 50% en na 2022 neemt 
het af naar 40%. Deze percentages zijn 
gebaseerd op s/agingspercentages uit 
het verleden (Basisbestand Woningbouwloca
ties). Voor de jaren 2014 tlm 2016 is het 
s/agingspercentage erg hoog, rond de 60%, a/s 
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1.250 1.250 1.250 1.250 
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gevolg van een hoge bouwproductie en een re
latief kleine planvoorraad (door het schrappen 
van plannen tijdens de crisis). In de periode 
van 2006 tlm 2013 is het realisatiepercentage 
niet boven de 40% gekomen. 

• Het percentage doorgeschoven plannen dat 
uitvalt is op de korte termijn beperkt (5%). 
Verder in de toekomst neemt dit 
uitvalpercentage toe, door toenemende 
onzekerheid (onder andere als gevolg van 
benodigde bovenplanse onderhandelingen en 
investeringen). Deze aannames zijn gebaseerd 
op de gegevens uit het Basisbestand Woning 
bouwlocaties. 

• Tijdelijke woningen zijn niet meegenomen in 
het rekenmodel, omdat er 
vanuitgegaan wordt dat de ambitie van 
5.000 woningen is gebaseerd op perma
nente woningen. De tijdelijke woningen 
vergroten natuurlijk wel de opnamecapaciteit 
van de stad. Gemiddeld zijn er de afgelopen 
jaren zo'n 800 tijdelijke woningen per jaar 
toegevoegd. 
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Bijlage 2: Monitor en mengpaneel 

Om te kunnen sturen op een divers aanbod is 
ambtelijk een nieuw instrumentarium voor een 
dynamisch beheer van de planvoorraad in ontwik
keling: een Monitor van productie en planvoor
raad van woningen en niet-woonfuncties en een 
Mengpaneel voor het actief sturen aan de stedelij
ke ontwikkeling. 

• De Monitor is in ontwikkeling bij Grond en 
ontwikkeling en legt relaties tussen informatie 
die bij verschillende afdelingen 
van de gemeente beschikbaar is: het Basisbe 
stand Woningbouw (projecten in voorbereiding, 
projecten in uitvoering), Planex (investeringen, 
kosten en opbrengsten) en Primavera 
(planning en voortgang van vastgeste/de 
plannen). Ruimte en duwzaamheid levert een 
interactieve kaart (maps.amsterdam). In de loop 
van 2016 is de gekoppelde informatie beschik
baar; een update vindt plaats per kwartaal. 

• Het Mengpaneel is in ontwikkeling bij Ruimte 
en duurzaamheid en koppelt de Monitor 
aan de vraag naar woningbouw, trends en 
ontwikkelingen, 
leefbaarheidseffecten, kosten-baten, uitvoe 
ringsagenda's en investeringen in andere 
sectoren (energie, mobiliteit, groen, infrastruc
tuur, water, klimaat, etcetera). Met het 
Mengpaneel kan periodiek worden gestuurd 
op de omvang en aard van de voorraad en de 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

productie in projecten. In de loop van 2016 is een 
eerste versie beschikbaar. 

• Momenteel wordt onderzocht of het delen van 
data en het gezamenlijk opstellen van innova
tie-agenda's voor slimme en open infra 
structuren mogelijk is tussen de gemeente (Ver
keer en openbare ruimte) en wettelijke partners 
in gebiedsantwikkeling zoals Waternet en Al/i 
ander. 

72 



Bijlage 3: Schets stedelijke milieutypen 

Om de potenties van nieuwe locaties voor ge
biedsontwikkeling optimaal te benutten wordt 
in 'Koers 2025', de Gebiedsuitwerkingen en de 
Strategienota's voor nieuwe projecten een type
ring gebruikt van stedelijke milieus. Deze heeft 
een glob'aal karakter en dient per project nader 

ingevuld te worden. Ook mengvormen zijn van
zelfsprekend denkbaar. Cruciaal is dat van meet af 
aan afwegingen worden gemaakt over de intensi
teit van gebiedsantwikkeling en de vorm en mate 

van menging van stedelijke functies. 

Type 1: Gemengde stadsbuurten 

Strategie: Actief en 'van binnen naar buiten' 
realiseren van gemengde stedelijke milieus rond 
stadsstraten in de Ringzone. 

Stadsbuurten vormen de basis van iedere vitale 
stad. Hoewel wonen er dominant is, zijn het functi
oneel gemengde gebieden met hoge dichtheden. 
De laatste jaren is in de bestaande stadsbuurten 
binnen de Ring een sterke toename zichtbaar van 
bedrijfsvestigingen: zzp-ers die vanuit huis werken, 

ambachtelijke makers in bedrijfsruimten en allerlei 
kleinere, vaak gespecialiseerde zorg- en dienste
naanbieders en start-ups, die vanuit kantoor- of 
bedrijfsverzamelgebouwen werken. Veel van 

deze bedrijven hebben een hoge economische 
toegevoegde waarde. In Amsterdam is de vraag 
naar wonen en werken in stadsbuurten groot en 
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groeiend. Dit vertaalt zich in hoge en snel stijgen
de woningprijzen en huren in bestaande stedelijke 
woon-werkmilieus. 

De ruimtelijke kwaliteit van stadsbuurten vloeit 
voort uit hun centrale ligging en de relatief dichte 

pakking van woningen in mooi gedetailleerde 
stadsblokken aan prettig ingerichte straten. Een 
sterke relatie met de openbare ruimte is een 
kernkwaliteit van de woongebouwen. De dicht

heid in stadsbuurten creëert draagvlak voor allerlei 
voorzieningen, die de woonkwaliteit en het vesti
gingsklimaat voor bedrijven belangrijk vergroten. 
Deze voorzieningen clusteren zich overwegend 
langs doorgaande routes: de stadsstraten. De 
stadsstraten vormen een buurtoverstijgend, door
lopend stelsel van levendige routes dat de stad 
aaneenrijgt. Ze zijn cruciaal voor het voorzien in 
de dagelijkse behoeften van omliggende buurten. 
De stadsstraten fungeren als geleiders van stede
lijkheid en focus van het stadsleven. De hoofdrou

tes voor wandelen, fietsen en OV lopen er groten
deels doorheen. In combinatie met de relatieve 

rust van de stadsbuurten zorgen de stadsstraten 
voor een aantrekkelijke mix van rustige stadsbuur
ten met stedelijke reuring om de hoek, die zo 
kenmerkend is voor de centrale stadsdelen van 
Amsterdam. Het is een omgeving die uitnodigt 
tot lopen en fietsen en daarmee tot alledaags 
bewegen. In stadsbuurten ligt het autobezit ook 
beduidend lager dan gemiddeld in Nederland en 

wordt de auto relatief weinig gebruikt. Dit maakt 
een autoluwe inrichting en het hanteren van een 
lage parkeernorm mogelijk. 

In de Ringzone liggen volop mogelijkheden om 
nieuwe stadsbuurten te realiseren, in de lopende 
projecten van Ring-West en in Zeeburg, maar ook 
op de Noordelijke IJ-oever, in het Haven-Stadge
bied, het Amstelkwartier, het Paasheuvelwegge

bied in Amstellll en het Schinkelkwartier. Inzet is 
hier nieuwe bebouwing te ontwikkelen in hoge 
dichtheden door nieuwbouw én door transforma
tie van bestaand vastgoed. Binnen de stadsbuur
ten is ruimte voor kleinschalige publieksfuncties 
zoals zorg, onderwijs, horeca en detailhandel. Een 
deel van de bestaande bedrijvigheid zal gehand
haafd blijven, maar er is ook plek voor nieuwe be
drijfsverzamelgebouwen en voor bedrijvigheid in 
gebouwplinten. Tijdelijke functies in leegkomende 
gebouwen kunnen werken als aanjager van ont
wikkeling. De openbare ruimte is er van hoge kwa
liteit, met volop straatgroen en speelgelegenheid. 
Stadsstraatontwikkeling is een integraal onderdeel 

van stadsbuurtontwikkeling. Nieuwe stadsstraten 
sluiten zoveel mogelijk aan op het bestaande net
werk van stadsstraten in de stad. Langs de nieuwe 
stadsstraten is naast wonen ook werken in hogere 
dichtheden mogelijk. Publiekstrekkende commer
ciële en maatschappelijke voorzieningen concen
treren zich langs deze straten. Ruimtelijk beleid is 
er op gericht (op termijn) levendige gebouwplin-
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ten te laten ontstaan. Nieuwe ontwikkeling kan 

ook het draagvlak voor bestaande nabijgelegen 
stadstraten vergroten. Een recent voorbeeld is de 
Van der Pekstraat, waar ondernemers duidelijk 
profiteren van de woningbouw op Overhoeks. 

Type 2: Grootstedelijke centra 

Strategie: Uitbouwen grootstedelijke interactiemi
lieus in de Ringzone met een sterke functiemix. 

De stad kent verschillende gebieden met een 
sterke concentratie van stedelijke en grootstedelij
ke voorzieningen. In deze centra klopt het metro
politane hart van de stad. Hier is sprake van een 
intensieve combinatie van wonen, grootschalige 
werkgebouwen en kantoren, hotels, restaurants en 

cafés, culturele voorzieningen, hoger onderwijs, 
openbare gebouwen en andere publiekstrekkers. 
Er zijn gedurende de hele dag veel verschillende 
mensen aanwezig in de openbare ruimte. We 
treffen deze gebieden aan in de binnenstad, rond 

Leidseplein en Museumplein, in de NoordPijp, 
de Noordelijke Kinkerbuurt, op de Zuidas, Sla

terdijk-Centrum en rond de IJ-oevers. Een aantal 
sterk gespecialiseerde centra, zoals Sciencepark, 
ArenA Boulevard en Roeterseiland/Rijnspoorplein, 
vormt een subcategorie. In de verder van het 
centrum gelegen stadsdelen vormen centra als 
Buikslotermeerplein, Amsterdamse Poort, Os
dorpplein en Groot Gelderlandplein focuspunten 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

van stadsleven. Deze centra zijn vergelijkbaar met 

lnverdan in Zaanstad en het centrum van Amstel
veen. 

Grootstedelijke centra zijn het natuurlijke vesti
gingsmilieu van grote dienstverleners en instellin

gen. In de ontwikkelstrategie wordt met het oog 
op de balans in de stad ingezet op spreiding van 

grootstedelijke functies. Nieuw te ontwikkelen 
centra zijn gelegen nabij de grote OV-knoop
punten en via (nieuw te ontwikkelen) stadsstraten 

aangesloten op het openbare ruimte- en verkeers
netwerk van de stad. 
In het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 

en de gebiedsantwikkeling op de Zuidas wordt 
de kwaliteit van het grootstedelijk kerngebied in 
de binnenstad en de Zuidas versterkt. Met nieuwe 

gebiedsontwikkelingsprojecten kan bijgedragen 
worden aan de verdere uitbouw van het grootste
delijk kerngebied en het beheersen van de druk 
op het centrum. Kansen hiervoor liggen vooral 

op de IJ-oever en rond de vervoerknooppunten 
in de Ringzone, zoals Sloterdijk-Centrum. Op de 

Zuidelijke IJ-oever wordt gekoerst op een staps
gewijze ontwikkeling van het Marineterrein en 

het Oosterdok. Op de Noordelijke IJ-oever zijn 
Overhoeks en NDSM volop in ontwikkeling. Aan
sluitend bieden Buiksloterham en Sixhaven kansen 
voor een gerichte uitbouw van het grootstedelijk 
kerngebied van de stad- het IJ komt er bij. Wat 
betreft de vervoerknooppunten in de Ringzone 

kan vooral de kwaliteit van de stationsomgeving 
van de stations Sloterdijk en Amstel flink verbe
terd worden. 

De locatiekwaliteit van grootstedelijke centra is 
sterk verbonden met de aanwezigheid van een 

ander programma dan alleen werken. Inzet is 
daarom een menging met wonen, horeca en 
attracties. Nieuwe grootschalige hotelontwikkeling 

en attracties landen in deze centra. Ook is hier 
ruimte voor zeer intensieve woonconcepten, zoals 
studentenhuisvesting en short-stay in hoogbouw. 
Enkele centra voorzien in zeer specifieke ruim
tevragen, zoals van zorg- en kennisinstellingen. 

Ook hiervoor geldt dat menging met wonen en 
attracties gewenst is. Voor het onderbrengen van 
grootschalige attracties biedt ook de regio kan

sen, vergelijk Park 21 in de Haarlemmermeer of de 

omgeving van station Koog-Zaandijk bij de Zaanse 
Schans. Speciale aandacht gaat in de centra uit 
naar de inrichting van de openbare ruimte. Deze 

wordt immers intensief gebruikt. Fiets- en autopar

keren wordt inpandig of ondergronds opgelost. 
In de stadsdeelcentra in Nieuw-West, Noord, Zuid 
en Zuidoost wordt kwaliteitsverbetering gereali

seerd door het verbeteren van de verbindingen, 
een sterkere functiemenging en een aantrekkelij
ker inrichting van de openbare ruimte. 
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Type 3: Groenblauw wonen 

Strategie: Faciliteren marktvraag naar groene en 
waterrijke woonbuurten, ingebed in een regionale 
strategie. 

Op minder centraal gelegen locaties liggen 
kansen voor het ontwikkelen van rustige woon

buurten met een groen en waterrijk karakter. Na 
de realisering van Nieuw-Sloten en De Aker heeft 
Amsterdam een heel divers palet van dergelijke 

buurten gerealiseerd. Op IJburg is Haveneiland 

relatief compact; Steigereiland en de Rieteilanden 
zijn meer ontspannen. Dat geldt ook voor De Bon
gerd, Nieuwendam-Noord en de reeks vernieuw
de woonbuurten in Zuidoost. In de crisis is in deze 
gebieden bovendien een geheel nieuwe markt 
voor zelfbouw en collectief particulier opdrachtge
verschap ontstaan. Veel Amsterdammers realise
ren hier hun droomhuis. 

Nieuwe kansen voor gebiedsantwikkeling in dit 
milieutype dienen zich aan op nieuwe eilanden 

op IJburg, rond het Mandelapark en in de ver
nieuwing van buurten uit de jaren '80 waar de 

leefbaarheid onder druk staat, zoals in delen van 
Gaasperdam, de Aker en Kadoelen . 
Vanzelfsprekende en veilige fiets- en wandelrou

tes in en vanuit deze woonbuurten naar scholen, 
sportvoorzieningen, parken, plassen (vaarroutes!), 
naar het centrum én naar het vaak dichtbij gele-
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gen landschap rond de stad leveren een belangrij
ke bijdrage aan de kwaliteit en leefbaarheid in dit 
woonmilieu. 
Een succesvolle ontwikkeling van dit type stedelijk 
milieu staat of valt met een goede afstemming 
van de productie (omvang eenheden, productie

snelheid, marktsegmenten, prijzen), zowel binnen 
de stad, als met de regiogemeenten, waar een 

vergelijkbaar aanbod ontwikkeld wordt. 
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Bijlage 4: Risicoinventarisatie Ruimte voor de Stad 

In de risico's rondom Ruimte voor de Stad - Koers 2025 kan een onder
scheid gemaakt worden tussen: 

1. Inhoudelijke risico's in de uitvoering van het Werkprogramma 
2016 

2. Financiële risico's 
3. Procedurele en inhoudelijke risico's in het vervolg van Ruimte voor 

de Stad na 2016 
4. Procedurele en inhoudelijke risico's in de planvorming en uitvoe 

ring van de projecten 

In deze risicoparagraaf worden de risico's benoemd: welke incidenten 
kunnen zich voordoen die het behalen van (het doel van) de opdracht 
bedreigen. Daarbij wordt compact aangegeven wat oorzaak en gevolg 
zijn en wordt ingegaan op de getroffen beheersmaatregelen: hoe kunnen 
oorzaken van incidenten voorkomen worden en gevolgen van incidenten 
verzacht. 

Inhoudelijke en procedurele risico's in uitvoering Werkpro
gramma 2016 

Opdracht: Opstellen Strategiebesluiten, Gebiedsuitwerkingen en Themati
sche Studies t.b.v. gefaseerd bepalen van mogelijke ontwikkellocaties voor 
50.000 woningen tot 2025. 

Risico 1 -In 2016 leveren de Strategiebesluiten niet de gewenste hoeveel
heid woningen op, met als gevolg dat het beoogde totaal aantal (1 0.000) 
niet gehaald wordt, door: 
a. beoogde projecten/dichtheden krijgen op meerdere plekken in de 
stad onvoldoende draagvlak, 
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b. beschikbare ruimte in projectgebieden blijkt minder, tegen hogere 
kosten of is (veel) later beschikbaar. 

Beheersmaatregelen: 
1 a Per halfjaar rapporteert Team Ruimte voor de Stad over voortgang 
planvorming: 

- aanvullende capaciteit in grote projecten benutten (Buiksloterham, 
IJburg en Sloterdijk-1-Zuid), 
- versneld nieuwe Strategiebesluiten opstarten, 
- zo nodig discussie over 'welke stad willen wij zijn' opstarten. 

1b Idem: 
- aanvullende capaciteit in projecten benutten (Buiksloterham, IJ
burg en Sloterdijk-1-zuid), 
- groter beslag op Vereveningsfonds en andere dekkingsbronnen 
mogelijk maken. 

Risico 2 -In Strategiebesluiten 2016 blijkt onvoldoende duidelijk of gere
lateerde project-overstijgende maatregelen (infra, groen, openbare ruimte) 
parallel aan de gebiedsantwikkeling gerealiseerd kunnen worden, door: 
a. onvoldoende dwingend belegde sturing op planvorming van gere-
lateerde maatregelen, 
b. dekkingsbronnen voor investeringen in kwaliteit van infra, openba-
re ruimte en groen blijken niet, onvoldoende of niet op tijd beschikbaar. 

Beheersmaatregelen: 
2a Bij elk Strategiebesluit wordt gerapporteerd over gerelateerde 
maatregelen (organisatie, planning, dekking, besluitvorming). 
2b Jaarlijks rapporteert Team RvdS over kosten en dekking van gerela-
teerde projecten ten behoeve van Voorjaarsnota. 
2b Opdracht aan Team RvdS om opdrachtgeverschap van projec-
toverstijgende maatregelen infra, openbare ruimte en groen in fase van 
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Strategiebesluiten helder te beleggen. 

Risico 3 - In Strategiebesluiten 2016 komt benodigde programmering en 
financiering van maatschappelijke accommodaties als onderdeel van de 
gebiedsentwikkeling onvoldoende kwantitatief in beeld, met als gevolg 
dat kwaliteit van projecten onvoldoende is of het programma van projec
ten in volgende fase moet worden bijgesteld, door: 
a. onvoldoende inzicht in stedelijke ontwikkelingen, doelgroepen en 
bijbehorende maatschappelijke accommodaties, 
b. onvoldoende capaciteit in sociaal domein om bij Strategiebesluit 
input te leveren. 

Beheersmaatregelen: 
3a Regiegroep maatschappelijke accommodaties ontwikkelt werkwij-
ze voor bepaling flexibele programmabehoefte in vroeg planstadium, te 
verfijnen in volgend planstadium. 
3b Zie 1d 

Risico 4- Bij vaststelling van separate Strategiebesluiten kan het bestuur 
onvoldoende stedelijk prioriteren (investeringen, verdeling type milieu, 
programma, dichtheid), met als gevolg dat "wie het eerst komt, het eerst 
maalt" en de samenhang in de uitwerking uit zicht verdwijnt, door: 
a. niet beleggen van projectoverstijgende maatregelen (programme-
ring en financiële dekking), 
b. onvoldoende inzicht in ruimte in fondsen. 

Beheersmaatregel: 
Bij elk Strategiebesluit wordt gerapporteerd over gerelateerde maatrege
len (organisatie, planning, financiële dekking, besluitvorming), 

Koers 202S Ruimte voor de Stad 

Risico S - Gebiedsuitwerkingen 2016 leveren geen inzicht in mogelijke 
nieuwe Gebieds-ontwikkelingsprojecten 2017 en gerelateerde projecten 
infra, openbare ruimte, groen en maatschappelijke accommodaties, met 
als gevolg stagnatie in het aanvullen van de planvoorraad, door: 
a. Negatief advies op ontwikkelmogelijkheden vanuit Bestuurscom-
missies 
b. Onvoldoende ambtelijke capaciteit voor degelijke uitvoering Ge-
biedsuitwerkingen 
c. Gebiedsuitwerkingen bieden onvoldoende perspectief op het 
wegnemen van structurele belemmeringen voor gebiedsantwikkeling Guri
disch-planologische condities, noodzakelijke condities voor ontwikkeling) 

Beheersmaatregelen: 
Sa Integraal betrekken stadsdelen bij opstellen Gebiedsuitwerkingen 
Sb zie1d 
Sc Helder bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap. Ambtelijk 
opdrachtgeverschap belegd in Team Ruimte voor de Stad, integraal met 
opdrachtgeverschap strategiebesluiten en monitoring 
Sc Afstemming met Thematische Studies en trajecten waarin struc
turele belemmeringen voor gebiedsentwikkeling worden weggenomen 
(LIB/20KE, etc) 

Risico 6- Thematische Studies uit te voeren door de verschillende be
trokken rve's komen niet of te laat beschikbaar of worden onvoldoende in 
Geboiedsuitwerkingen en Strategiebesluiten meegenomen, met als gevolg 
een onvoldoende scherp perspectief voor integrale afwegingen in Stuur
groep en BT RvdS, door: 
a. onvoldoende urgentie bij het oppakken van deze thematische 
studies 
b. Thematische studies bieden niet de vanuit Gebiedsuitwerkingen 
en Strategiebesluiten benodigde handvaten voor gebiedsontwikkeling. 
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c. Gebrek aan afstemming tussen Thematische Studies en Gebieds-

uitwerkingen en Strategiebesluiten 

Beheersmaatregelen: 
Expliciete opdracht voor afstemming en sturing vanuit Team RvdS. 
In relevant staven samen met betrokken rve's de urgentie en aanpak voor 

thematische studies bespreken. 

Risico 7 -In 2016 worden onvoldoende Strategiebesluiten daadwerkelijk 
vastgesteld, met als gevolg dat het doel (opbouwen planvoorraad) niet (op 
tijd) wordt gehaald, door: 
a. Adviestermijnen worden langer dan beoogd: AB's max 8 weken, 
maar duurt langer. 
b. Tegenstrijdige adviezen van Bestuurscommissies leidend tot dis-
cussies en vertraging. 
c. Gebiedsoverstijgende, externe belemmeringen werken vertra-
gend, zoals 20 KEILIB/ MER- discussie/ kabels & leidingen. 
d. Ambtelijke capaciteit onvoldoende, leidend tot vertraging. 
e. Strategienota's leiden tot negatief besluit: project niet haalbaar of 
wenselijk. 

Beheersmaatregelen: 
7a Bespreken optie bijstellen afspraken advies(termijn). 
7b Afspraak: meelezen met concept-advies. 
7ab Betrekken van gebiedsmanagers en DB I portefeuillehouder bij 
totstandkoming en communicatie over project. 
7c Uitbreiden en versnellen onderzoek, agenderen in bestuurlijke 
overleggen. 
7d Tijdelijke externe inhuur mogelijk gemaakt, format voor Strate-
giebesluiten en Strategienota's voorgeschreven en combineren projecten 
mogelijk gemaakt. 

Koers 2025 Ruimte voor de Stad 

7e Evaluatie/halfjaarrapportage juni 2016 ingebouwd, mogelijk ge-
volgd door versneld nieuwe Strategiebesluiten opstarten. 

Financiële risico's 

Opdracht: (inzicht in) financiële dekking voor de op basis van Koers 2025 
geagendeerde projecten 

Risico 8 - Inzicht in langere termijn gemeentelijke dekkingsmogelijkheden 
voor gerelateerde maatregelen infra, openbare ruimte en groen ontbreekt, 
met als gevolg onzekerheid over dekkingsmogelijkheden, door: 
a. Onduidelijkheid over toekomstige omvang fondsen. Bestedings
ruimte nieuwe centrale Mobiliteitsfonds is pas duidelijk als samenvoeging 
centrale en stadsdeelfondsen is afgerond. Ontwikkeling bestedingsruimte 
Vereveningsfonds is volledig afhankelijk van markt. Ontwikkeling van ruim

te Algemene Dienst is afhankelijk van algemene uitkering. 

Beheersing: 
In de loop van 2016 ontstaat meer helderheid over ontwikkeling fondsen. 
Verwachte belasting die volgt uit ambitie kan voor Werkprogramma RvdS 
2017 en Voorjaarsnota 2017 gerelateerd worden aan het dan geactuali
seerde beeld van de ontwikkeling van de fondsen. 
Daadwerkelijke belasting van fondsen vindt pas plaats op basis van ln
vesteringsbesluiten bij gebiedsantwikkeling en Projectbesluiten bij infra, 
openbare ruimte en groen. De op dat moment aanwezige ruimte wordt 
daarbij betrokken en niet de verwachte ruimte in de toekomst. 'Overbenut
ting' kan daardoor niet ontstaan. 

Risico 9- De structurele dekking voor EHBO (Exploitatie, Handhaving, 
Beheer en Onderhoud) komt niet beschikbaar, waardoor kwaliteit in het 
geding komt, omdat: 
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a. EHBO-kosten niet meegenomen worden in planvorming. 
Beheersmaatregelen: 
Structurele kosten tijdig in kaart brengen. 
Kiezen voor oplossingen met de laagste Total Costs of Ownership, 
Met DMC nagaan hoe de accressen gedekt kunnen worden uit de Algeme
ne Dienst (uitkering Gemeentefonds stijgt immers ook door Koers 2025) en 

bijbehorende bevolkingsgroei. 

Risico 10- Geen dekking vanuit de Stadsregio Amsterdam, met als gevolg 

dekkingsprobleem maatregelen infra en openbare ruimte, door: 
a. beperkte aanhaking Stadsregio 

b. niet I onvoldoende voorwarelijke aanvullende gemeentelijke dek
king geregeld ( 3ono verdeling) 

Beheersmaatregelen: 
Op project- en gebiedsuitwerkingsniveau betrokkenheid Stadsregio bor
gen vanaf start initiatief 
Inbreng leveren vanuit Amsterdam in de jaarlijkse actualisatie van de lnves

teringsagenda van de Stadsregio weg, fiets OV op basis Qaarlijks te actuali
seren) ambitie en opgave Koers 2025. 
Tijdig benodigde gemeentelijke bijdrage reserveren op basis van project
voorstellen voor mobiliteitsfonds 

Inhoudelijke en procedurele risico's in vervolg Ruimte voor de 
Stad na 2016 

Opdracht: Verder uitwerken Koers 2025 op programmaniveau 

Risico 11 - Inzakkende woningmarkt, met als gevolg teruglopende vraag 
naar woningen en ontwikkellocaties, door: 

a. nieuwe (vastgoed)crisis en sterke daling populariteit Amsterdam 

Beheersmaatregelen: 

Geen nieuwe Strategiebesluiten entameren, planvoorraad niet uitbreiden. 

Risico 12- Woningvraag en productie stijgen boven gemiddelde van 5.000 
per jaar, met als gevolg snelle reductie van planvoorraad, door: 
a. verder aantrekken woningmarkt Amsterdam, 
b. toename tijdelijke huisvesting, bv. voor statushouders en vluchte

lingen. 

Beheersmaatregelen: 
Woningbehoefte en productie monitoren in Team Ruimte voor de Stad in 
relatie tot tempo en uitkomsten Strategiebesluiten. 

Extra inspanning om planvoorraad snel omhoog te brengen. 
In de strategische ruimte lijkt op voorhand ruim voldoende capaciteit be
schikbaar om in 2017 en 2018 meer Nieuwe Projecten te starten en zo de 

doelstelling te realiseren. Mocht de productie in de komende jaren gemid
deld veel hoger uitpakken dan 5000 per jaar, dan biedt de geplande Evalu 
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Raad 
vanState RASTER SCHUTBLAD R1 

Een in te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door 
het document. Wanneer het type document uit meerdere documenten bestaat (bij
voorbeeld bijlagen) kunnen er één of meerdere schutbladen toegevoegd worden 
zodat de documenten separaat opgeslagen worden en te benaderen zijn. Een 
schutblad moet altijd in combinatie met een Raster voorloopblad gebruikt worden. 
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Stibbe 

Bijlage 2 
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Zaaknummer: 2015/2005 

OPRICHTING STICHTING 

I-leden, de aehtste april tweeduizend vijftien, vers~henen voor mij, mr. Leonie Bakker, 
notaris te Amsterdam: --- - ------ - --------------
1. de heer ir. Frcddy Arian Schoen, geboren te Amsterdam op zestien april ---

negentienhonderd vier en veertig, wonende te Gegevens verwijderd door KvK---
Gëilevens VeiWîJél~i'ii"'döOri<YK:houder van een paspoort, numm~rGoaevorwverwt!ordd-KvKafgegeven te -
Amsterdam op vier december tweeduizend twaalf, geldig tot vier december --
tweeduizend zeventien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het 
geregistreerd partnersehap of als zodanig geregistreerd geweest;-------

2. de heer mr. Johannes Hendricus Jozef Celcstinus Spoclstra, geboren te 
Amsterdam op zes aptil negentienhonderd vijf en veertig, wonende te_.,.......,._,._ 

Gegevens verwijderd door KvK houder van een paspoort, nummerGegevens~doorKvK 
afgegeven te A111sferdam op vijf juli tweeduizend elf, geldig tot vijfjuli ----
tv.'eeduizend zestien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het -
geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest; -------

3. de heer ir. Marinus Hyacinth Oosten brink, geboren te Amsterdam op vier juni-
negentienhonderd drie en veertig, wonende te Geg~vens verwijderd door KvK 
h Geg.....,. """"ÏJdord door KvK ,.. .çn ouder van een paspoort, nummer cu.5 egeven te Amsterdam op 
twaalf december tv•teeduizend dertien, geldig tot twaalf december tweeduizend -
aehttien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd -
partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest; - ------------

4. de heer mr. Bastiaan Benjamin van Vliet, geboren te Amsterdam op dertig maart 
negentienhonderd zestig, wonende te Gegevens verwijderd door KvK ----
houder van een rijbewijs, nummerS.Vensverwl,ldwddocrKvK afgegeven te Amsterdam op een
juli tweeduizend dertien, geldig tot eenjuli tweeduizend drie en twintig, gehuwd.--

5. de heer drs. Egbert Rozcboom. geboren te 's-Graven.ha.e;e op vi~r en twintig ----
februari negentienhonderd vijf en vijftig> wonende te Gegell_ens YelWIJderd door KvK-------
Gegevens verwijderd doorKvKhouder van een paspoort, nummer~~-K~ afgegeven te 
Amsterdam op dertienjuni tweeduizend dertien, geldig tot dertienjuni tweeduizend 
achttien, gehuwd;-------------------------

De eomparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de -
volgende statuten vast te stellen: - ---- ---------------
Artikel 1 -Naam en Zetel---------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Een Open StadionpJein. -------
2. Zij beeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. ------------
Artike12- Doel---------------------- --
1. De stichting heeft ten doel:-------------------- -
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a. het bevorderen van het behoud van en aandacllt vragen voor het 
oorspronkelijk Stedebouwkw1dig Ontwerp en de stedenbouwkundige st1uctuur 
van het 'Groter Olympisch Ensemble' in Amsterdam Zuid, het Stadionplein in 
het bijzonder als hart van dit ensemble-ontwe1p, als plein van de IXde -·---·
Olympiade 1928 en daarmee dit ontwerp van grote cultuur-historische waarde -
zo lang mogelijk in ere te doen houden. Voorts stelt de Stichting zich ten doel -
het bevorderen van de leefbaarheid van het gebied op en rond het Stadionplein 
en het behartigen van de belangen van de bewoners van de Stadionpleinbuurt 
bij een prettige woon- en leefomgeving;----------- ·-----

b. het optimaliseren van de verblijfs- en belevingswaarden die aan het ---
oorspronkelijk ontwerp inhereut zijn, voor gebruikers, bezoekers en ---- · -
ontwunenden; ----------------------------------

c. llet verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruiruste zin verband houden of daartoe bevorderlijk ktumeu zijn. -··----

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:-------
a. het voeren van overleg met bevoegde instanties en andere -------- -

belangenorganisaties~ ---------------------
b. het gebruik maken van het recht van inspraak en het instellen van --·--·· -··

rechtsmiddelen; ---------------------· 
c. publiciteit in lokale en landelijke media; ------------
d. het verzamelen van stetm. voor de doelstellingen van de stichting door middel -

van een lopende petitie op haar website;---------
e. overleg met deskundigen met het oog op een volledige, integrale en con·ecte 

waarden-stelling van het Stadionplein en van het Groter Olympisch Ensemble -
toe te voegen aan het dossier Beschenud Stadsgezicht Amsterdam Zuid van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 

f. aanvullend archief-onderzoek. ------------------
3. De stichting beeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.---- - -
Artikel 3- Vermogen -----~------------·--.. - -··--·-
Het vennogen van de stichting zal worden gevmmd door: ---- -----· --- - -~{ 

1. het stichtingskapitaal; ------------- --- --·-... ·· - · --
2. subsidies en donaties; -------- ----- ------ ··-··- ~-
3. erfstellingen. legaten en schenkingen; - -··----------
4. eventuele andere verk1ijgiugen en baten. - - ----------

1 Artikel4- Bestuw· ··-·- --
1 . Het bestuur vau de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden --

wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur --
met algemene stemmen vastgesteld. ------------------------------------

2. Het bestuur kiest uit zijnmidden een vootzitter, een secretaris en een perming --
lil eest er. -------------------------------------------------------------------

3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4)jaar~ ------------
waarbij het bestuur een rooster van afueden opstelt. Aftredeude bestmu·sleden --
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zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bcstuurs]id neemt op het ~~--
rooster de plaats in van zijn voorganger. ------------------------------------------------

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de ~--~-------
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na-~~ 
het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of 
meer) opvolger(s). --------------~~-----~---------------~------------------------------------

5. Mocht( en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, 
dan vormen de overblijvende bestuursleden, ofvmmt het enige overblijvende --
bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel--. 

6. De leden van het bestuur genieten geen be1oning voor hun werkzaamheden. Zij -
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun-----
functie gemaakte kosten. --~-----------------~-------------------~---~---------------------

7. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam --
zijn ten behoeve van de stichting. --------------------------------------------------------

1 Artikel 5 ~Bestuursvergadering en bestuursbesluiten - - - ----------
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Amsterdam, of indien alle --

bestuursleden dammee instemmen elders. --------- ... ------------------------------------
2. Ieder half jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. -~-~----------------------
3. Vergaderingen zu1len vom1s telkenmale worden gehouden, wanneer de~---------

voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe~---
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen ptu1ten aan de --
voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen 
gevolg geeft in dier voeget dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie 
weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te --
roepen met inachtneming van de vereiste forma1iteiten. ------------------~-----------

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt- behoudens het in lid 3 bepaalde---
door de voorzitter. voor zover moge] ijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag -
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekendt door middel van 
oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendbeid kan oproeping ook telefonisch 
of per e-mail plaatsvinden. --- --------- ----- ---

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, 
de te behandelen onderwerpen. -------~-------------------------~-------------------------

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig 
zijn, kunnen geldige bes] uiten worden genomen over al1e aan de orde komende -
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten --
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in--
acht genomen. ------------------------------------------------------~-----------------------

7. De vergaderingen wmden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens ---
afwezigheid \Vijst de vergadering zelfhaar voorzitter aan. ---------------~~~---~-----

8. Van hel verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de ----
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe --------
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de 
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vergadering als voorL.itter en secretaris hebben gefw1geerd. ·---·-·---
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de--

meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door--
een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlcgf::,ring van een-·--···
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, - 
vohnacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als -----· 
gevolmachtigde optreden. ------··--···----------···---------------------------------------

1 0. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. mits alle bestuursleden 
in de gelegenheid zijn gesteld schriftclij~ telegrafisch, per telex/telefax of------
e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder-------·· 
bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas ----···--- 
opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt - · 
gevoegd. -------····--------·······----··--····-----------------------------------------------

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze 
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten-
genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. -----------

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de ---
stemming verlangt. S'chriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten -
briefjes. --------------------------··-······-------------·----····--------------------·-··-·---

13. Blanco stemmen worden beschouwd als. niet te zijn uitgebracht.-------------------
14. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de -· 

voorzitter. -----------------------------------·-···-----------------------·-· ------------------
1 Atiikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging -- .. __ 

I. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ------------------------------
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen.----···
vervreemden of bezwaren van registergoederen. --------------------------------------

2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de------·· 
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een---( 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde ·-
verbind i. ----------------------------· ----------------··-••• --------· --•• --------------·· --·-• 

Artikel 7- BestuW"sverdeling ·-- .. ·
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigings .. 
bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de ----------
voorzitter te2;amen met de penningmeester, en bij htm belet of ontstentenis hun daartoe -
door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger. ----
Artikel 8 - Einde bestuurslidmaatschap --------·--------···----------··---------------------··-·
Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----------·····--------------------------------····------------

1. door overlijden van een bestuurslid; ---------
2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen~ ·- ·--
3. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);-------
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4. alsmede bij ontslag op grond van artikel298 Boek 2 van het Burgerlijk 
VVetbock. -------------------------------------------------

1 Artikel 9- Boekjaar en jaarstukken --------------------------
1. Het boekjaar van de stichting loopt van éénjanuari tot en met eenendertig 

december van het zei fdc jaar. -------------------------------------------------------------
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.----

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en--
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welkejaarstukken binnen twee 
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. ----
Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe ----
desklmdige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet. --------------
De jaarstukken \Vorden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis -----
genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag. ----------------

1 Artikel 10- Reglement----------------------
1. Het bestuur is bevoegd een reglcment vast te stellen, waarin die onderwerpen ---

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. --------------~-------------
2. Het reglcment mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.------------------
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. --~ 
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in -~ 

artikel 11 lid I van toepassing. ----------~-----------------------------------------------
1 Artikel 11 - Statutenwijziging ---- ----- ------------

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet -----
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle -------
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur-----
enige vacature bestaat. ---------------------------------------------------------------------

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand koml.-----
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, 

alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kant01·e van het Openbaar ---
Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken,---
binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. -----------------·----------------

1 Artikel 12- Ontbinding en vcreffening ----- ----- --------
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen -----

besluit is het bepaalde in ru.tikel 11 lid 1 van toepassing. -----------------------------
2. De stichting blijft na haal' ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening 

vru.1 haar vennogen nodig is. -------------------------------------------------------------
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. ----------------------------------------·--
4. De vcreffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting ----

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3. -------------------
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel--------

mogelijk van kracht. -----------------------------------------------------------------------
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk---

besteed overeenkomstig. het doel van de stichting ter ondersteuning van het ------
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onderwijs in de Nederlandse taal en Cultuur in het buitenland. -------------------
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar. ---------
Artikel 13 -Slotbepalingen--------------------
I. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het -

bestuur. -------------------------------------------------------------
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare -------

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.----
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend 

vijftien.--------------------------------------------------------
Slotverklaring 
Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:----------
a. het bestuur bestaat uit vijf bestuurders; -~ 

b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie: --1... 
I. de heer ir. F.A. Schoen, voornoemd, voorzitter; --------------------
2. de heer mr. J.H.J.C. Spoelstra, voornoemd, secretaris/penningmeester; ----
3. de heer ir. M.H. Oostenbrink, voornoemd, algemeen bestuurslid;-----
4. de heer mr. B.B. van Vliet, voornoemd, algemeen bestuurslid.----------------
5. de heer drs. E. Roze boom, voornoemd, algemeen bestuurslid;---------

De comparanten verklaarden- voor zover nodig mede namens de bij deze akte --
betrokken partijen - tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud 
van deze akte kennis te nemen en daarmee in te stemmen.-------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de -
hand van het daartoe bestemde document vastgesteld. -----------
-----------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de -
datwn, in het hoofd van deze akte vermeld.------------------------
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven 
van een toelichting daarop, heb ik, notaris, de comparanten gewezen op de gevolgen die 
voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van deze akte voortvloeien. ---
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris -( 
ondertekend. l 
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Kenmerk: 2003Ell333KV 

I(A/~ER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN 

Vf)()R AMSTERPAM 

1 6 JULI ·2003 

STICHTING 
.1 6 JUL 2003 

Heden, achtjuli tweeduizend drie, verscheen voor mij, mr. Mariëlle Kwast, kandidaat-notaris, 
hierna te noemen: notaris, waarnemer van mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris te --
Amsterdam:--------~--------------------

de heer Co melis Anne Alberts, wonende te &egey~Qs ve~ijder"d dQQr ~v~ 
geboren te Amsterdam op dertigjuli negentienhonderd zes en dertig, rijbewijsnummer: --
~~~~- h d ----------------------------------'---" ge uw . 
De comparant verklaarde bij deze een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten 
vast te stellen.----------------------------
NAAM EN ZETEL- - ---------------------------
Artikell.--------------------------
1. De stichting draagt de naam:--------------------

Stichting Monumenten Amsterdam Noord-----------------
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.--------------------
DOEL---------------------------------------------------
Artikel2.--------------------------
l. De stichting heeft ten doel:--------------------

het behoud van cultuur-historisch waardevolle bebouwing en bebouwde omgeving, -
parken, groen en water in Amsterdam Noord en Waterland en voorts alles wat daarmede 
in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.-

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:------------
a. het wekken van belangstelling door middel van openbare bijeenkomsten, publicaties, 

architectuurwandelingen en gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere leden -
van de Raad en/ of pet Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Noord;-------

b. deelname van leden aan inspraak, deelraads-en waterschapszaken. Dit op een niet -
commerciële basis.-----------------------

3. Het doel van de stichting komt overeen met het doel van de Werkgroep Monumenten -
Amsterdam-Noord, opgericht in negentienhonderd vier en tachtig. -------

VERMOGEN -------------------------------------
Artikel3.--------------------------
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: ---------------
a. schenkingen, erfstellingen en legaten; ------------------
b. rente; ----------------- ------------- -
c. bijdragen van derden; ------------------------
d. subsidies en--------------------- ---- ---
e. andere inkomsten. -------------------------
ORGANEN------------------------------------------------
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Artikel4. - -------------- - - --------
De stichting kent als organen:----------------------
1. Het bestuur;------- - - ------ - -----------
2. De raad van advies.-------------------------
BESTUUR -------------------------------------------------
ArtikelS.----- - - --------------- ----:-----
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden.----------
2. Het bestuur stelt het aantalleden van het bestuur vast.------------
3. Het bestuur verdeelt zijn taken onderling en benoemt uit zijn midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. Verschillende functies kunnen in één persoon zijn -
verenigd.----------------------------

4. Indien het aantalleden van het bestuur is gedaald tot onder het in lid 1. van dit artikel -
vermelde minimum-aantal, blijft het bestuur bevoegd. -----------

BENOEMING TOT LIDVAN HET BESTUUR EN EINDE VAN HET-----
LIDMAATSCHAP-------------------------------
Artike16.----------------------------
1. De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd. Voor de eerste maal wordt -

het bestuur bij deze ~e benoemd.-------------------
2. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode welke eindigt op de derde -

jaarvergadering welke gehouden wordt na het jaar waarin de betrokkene benoemd is. Een 
afgetreden bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.------------

3. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen bij -
een besluit van het bestuur genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig -
uitgebrachte stemmen in een vergadering die daartoe speciaal is bijeengeroepen. -----

4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door het zich voordoen van één of meer 
van de volgende omstandigheden:------------------
bedanken door, overlijden van, het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door, 
het bereiken van de leeftijd van twee en zeventig jaren door het betrokken lid van het -
bestuur, alsmede in de gevallen zoals bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk---
Wetboek.- -------------------------

5. Indien een bestuurslid als zodanig defungeert is het bestuur verplicht onverwijld in de -
vacature te voorzien, danwel te besluiten, met inachtneming van het in artikel 4 lid 1 -
bepaalde minimwn, dat het aantal bestuursleden wordt verminderd.--------

6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur nemen de overblijvende -
leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. - - -------
Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het bestuur wordt dit -
waargenomen door een, jaarlijks door het bestuur te benoemen persoon; deze persoon -
wordt als bestuurder benoemd onder de opschortende voorwaarde van ontstentenis of -
belet van alle andere bestuurders.-------------------

7. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de door hen uitgevoerde --
werkzaamheden; zij ontvangen echter wel een vergoeding voor de door hen gemaakte -
onkosten.----------------------------------------------

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING----
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Artikel7.--------------------------
l. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.------------
2. Het bestuur is slechts bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van -
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar -
verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld -
van een ander verbindt, voorzover dit het behoud van een registergoed tot doel heeft. --

3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur danwel door twee bestuursleden -
tezwnen. -----------------------------------

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR-------------
ArtikelS--------------------------------
1. Het bestuur vergadert zo dikwij Is de voorzitter of twee leden het nodig acht( en). De -

oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de secretaris met inachtneming van -
een termijn van ten minste vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering -
daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden -
volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----------------
Indien de secretaris aan een oproepingsverzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de -
vergadering wordt opgeroepen binnen twee weken na het verzoek, is/zijn de verzoeker(s) 
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste --
formaliteiten.----------------------------

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.------------
lndien de voorzitter niet aanwezig is voorziet het bestuur zelf in zijn leiding.-----

3. Het bestuur vergadert in elk geval éénmaal per jaar, en wel binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar, in welke vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld als bedoeld in -
artikel I 0. Deze vergadering is de jaarvergadering. -------------

4. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit het bestuur met 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ------------------

5. Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden 
van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid heeft één stem. -
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten -----
vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de -
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.------------
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde ---
optreden.--------------------------------------

6. Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een minimum aantal -
bestuursleden verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en de desbetreffende---
vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden geen -
rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen -
worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of---
vertegenwoordigde aantal bestuursleden, mits die vergadering wordt gehouden niet -
eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden -
besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid 
vanstenunen .. ---------------------------------
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7. a. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij één van de bestuursleden schriftelijke -
stemming verlangt, in welk geval de stemming bij ongetekende ·gesloten briefjes -
geschiedt.------------- ----- --------

b. Indien bij een stemming over de benoeming van een nieuw bestuurslid of over de -
verdeling van de bestuursfuncties tussen de bestuursleden, geen van de voorgestelde 
personen de meerderheid behaalt, zal een tweede vrije stemming worden gehouden. -

c. Indien in de tweede stemming wederom niemand de meerderheid heeft verkregen, -
vindt herstemming plaats tussen de twee personen die in de tweede vrije stemming -
de meeste stemmen op zich verenigden.---------------
lndien in de tweede vrije stemming meer dan twee personen een gelijk grootste -
aantal stemmen op zich verenigden, of indien meer personen door een gelijk aantal -
stemmen op de tweede plaats voor herstemming in aanmerking zouden komen, wordt 
tussen dezen vooraf gestemd ter bepaling wie van hen voor herstemming in --
aanmerking komt.-----------------------
Indien de uitslag van deze laatste stemming wederom geen uitsluitsel geeft, beslist -
het lot wie voor herstemming in aanmerking komt-----------
Indien bij de herstemming de stemmen staken besHst het lot. --------

d. Bij staking van de stemmen over andere dan de hierboven onder b en c bedoelde -
zaken, wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen; indien de 
stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.----------

8. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde; - --- - -----
deze stemmen worden bij het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld.-

9. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de ---
voorzitter.----------------------------

10. Zijn alle bestuursleden aanwezig ofvertegenwoordigd dan kunnen rechtsgeldige 
besluiten worden genomen ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet in acht -
genomen mits dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen. ----

11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in de --
eerstvolgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter van 
de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden heeft, worden ---
ondertekend. In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van het bestuur op de 
vergadering aanwezig zijn geweest.---· -----------------

12. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden 
per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt ingewonnen en geen -
van de leden van het bestuur zich daartegen verzet en een dergelijk besluit met algemene 
stemmen wordt genomen.----------------------
Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk verslag -
gedaan, hetwelk op de eerst volgende vergadering van het bestuur wordt vastgesteld en, -
onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin van dit lid bedoeld, bij de notulen 
van die vergadering wordt bewaard.-------------------

RAAD VAN ADVIES--------------------
Artikel9.-------- --- ----- -------- - -
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1. De raad van advies bestaat uit architecten, kunsthistorici en anderen die bijzondere -
belangstelling hebben voor de historische en waardevolle nieuwere bebouwing van -
Amsterdam-Noord.------------------------

2. De raad van advies heeft tot taak het bestuur te adviseren.----------
JAARREKENWG------------------------------------------
Amkeii0.-----------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------
2. De boeken worden na afloop van elkjaar afgesloten; de penningmeester maakt daaruit -

binnen vijfmaanden na afloop van het boekjaar de jaartekening op. -------
3. Het bestuur kan besluiten dat de jaarrekening wordt gecontroleerd door een deskundige -

die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur. --- ------------
4. Het bestuur stelt de jaarrekening vast. ------------------
5. V aststelling van de jaarrekening strekt tot décharge van de penningmeester.----
STATUTENWIJZIGWG------------------------
Artikel 11. ----------------------------------------------
1. Deze statuten kwmen slechts worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. ---
2. Daartoe wordt bij de oproep voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging -

woordelijk vermeld.------------------------
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een ---

meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering 
waarin ten minste drie/vierde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 
IS. 

4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte 
zijn geconstateerd. Tot ondertekening van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig ---
bevoegd. --------------------------------------

ONTB~W r---------------------------------------
Artikell2. ---------------------------
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. --------------
2. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde ten aanzien van de wijziging van de-

statuten overeenkomstig van toepassing. ------------------
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar 

vennogen nodig is.------------------------
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.----------------
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van -

kracht.-------------------------------------------
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed -

overeenkomstig het doel van de stichting.----------------
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 

gedurende zevenjaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de -
vereffenaars aan te wijzen derde.------------------

De comparant verklaarde tenslotte dat het bestuur voor het eerst wordt benoemd als volgt: -
1. de heer C.A. Alberts, voornoemd, als voorzitter; - --------------
2. mevrouw W.M .. van Berkestijn als secretaris;---------------
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3. de heer H.A. Cornelisse als penningmeester;----------------
4. mevrouw A.M. Kwint-Kruse als lid. ------------- ----
SLOTAKTE----------------------------------------------
De comparant is mij, notaris, bekend.--- --------------- 
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld. -------
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft 
deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing -
daarvan geen prijs te stellen.-----------------------
De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing --
ondertekend.-----------------------------------
(volgen:) de handtekeningen 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
\) ~U,~ '?,.,OG) 

Gegevens vellWijderd door KvK; 
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Voorwoord 

In 2040 tekent zich een silhouet af van een dicht bebouwde metropool Am

sterdam, omringd door een open en waterrijk landschap. Rond belangrijke 

knooppunten van regionaal en stedelijk verkeer zijn clusters hoge gebouwen 

te vinden. Vanuit het landschap dat via groene scheggen diep in de stad kan 

doordringen markeert hoogbouw belangrijke plekken in de stad en zorgt zij 

voor herkenning van de verschillende gebieden. In de binnenstad brengen 

de kerktorens als vanouds accenten aan in het stadslandschap; de echt hoge 

gebouwen houden gepast afstand van de binnenstad met haar eeuwenoude, 

kleinschalige stads structuur. Langs het IJ markeren enkele hoge gebouwen de 

waterpleinen in een doorlopende stroom van deze eeuwenoude waterloop. 

Hoogbouw is zorgvuldig geplaatst, solitair of in clusters, zodat een prachtig 

silhouet is ontstaan voor wie de stad vanuit het ommeland nadert of vanuit 

een willekeurige plek binnen de stadsgrenzen waarneemt. 

Met dit silhouet voor ogen is de hoogbouwvisie als onderdeel van de struc

tuurvisie 2040 opgesteld. De structuurvisie gaat uit van verdichten van het 

binnenstedelijk gebied en het open houden van het metropolitane landschap. 

Hoogbouw kan een belangrijk middel zijn bij de verdichting van de stad. De 

hoogbouwvisie is erop gericht om rekenschap te geven van de cultuurhisto

rische kenmerken van de binnenstad en de gebieden daarbuiten, waardoor 

hoogbouw een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het stadssilhouet. 

Als een nadere uitwerking van deze hoogbouwvisie omvat ditboekje een 

uitvoerige versie van de hoogbouwvisie en aanvullende informatie over de 

inpassing van hoogbouw in het stadslandschap. De gemeente Amsterdam 

hoopt zo een compacte, heldere handreiking te bieden voor wie hoogbouwi

nitiatieven ontplooit of een beleid wil ontwikkelen voor het eigen stadsdeel. 

Maarten van Poelgeest 
Wethouder Ruimtelijke Ordening 

Carolien Gehrels 
Wethouder Monumenten 
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Inleiding 

In de structuurvisie Amsterdam 2040 wordt, onder andere, het beleid van de 

gemeente Amsterdam ten aanzien van hoogbouw op hoofdlijnen beschreven. 

B& W gafBureau Monumenten en Archeologie (BMA) en de Dienst Ruimte

lijke Ordening (DRO) opdracht om gezamenlijk een nota over hoogbouw op 

te stellen waarin het beleid uit de structuurvisie ten aanzien van hoogbouw 

apart wordt toegelicht en aangevuld met adviezen voor de inpassing van 

hoogbouw in de stad. 

In de nota vindt u het toetsingskader uit de structuurvisie voor hoogbouw. 

Uit dat toetsingskade kunt u afleiden wanneer, voor een hoogbouwplan, 

advies van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Bureau Monumenten en 

Archeologie nodig is. Zolang een hoogbouwplan niet afwijkt van het toet

singskader uit de structuurvisie is geen advies nodig. Alleen wanneer van het 

toetsingskader wordt afgeweken dient door het betreffende stadsdeel een on

derdeel van de HoogbouwEffectrapportage (HER), de zgn.landschappelijke 

inpassing, te worden opgesteld. In de nota wordt een overzicht gegeven voor 

welke gevallen dat geldt. Op bladzijde 34 van deze nota wordt aangegeven 

in welke gevallen een HER verplicht is volgens de procedure van de Struc

tuurvisie. Op basis van de rapportage over de landschappelijke inpassing 

zullen de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en Bureau Monumenten en 

Archeologie (BMA) het hoogbouwinitiatief toetsen en advies uitbrengen aan 

B&W. Mocht DRO/BMA hierop negatief adviseren, dan is B&Wbevoegd 

om het betreffende Stadsdeel te verzoeken het bestemmingsplan of project

besluit waarin het hoogbouwinitiatief is opgenomen conform het advies aan 

te passen. In deel3 Instrumentarium van de structuurvisie Amsterdam 2040 

wordt deze procedure beschreven. 

De wijze waarop hoogbouw in het stadslandschap van Amsterdam ervaren 

wordt, heeft alles te maken met de locatie en met het karakter van de omlig

gende bebouwing. Bij het ontwikkelen van een initiatief tot hoogbouw, komt 

het er dus op aan goed rekening te houden met de impact die dit kan hebben 

op de directe omgeving en het silhouet van de stad als geheel. Hoogbouw 

langs de Ringweg in Noord zou het landschap tot in de wijde omgeving 
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beïnvloeden en is daarom niet gwenst, terwijl diezelfde hoogbouw op de 

Zuidas onderdeel wordt van een al bestaand hoogbouwsilhouet. 

De opzet van de hoogbouwnota is als volgt. Na een historische schets van 

de ontwikkeling van hoogbouw in Amsterdam, volgt de integrale visie op 

hoogbouw zoals deze is opgenomen in de structuurvisie. Daarop aansluitend 

wordt het instrumentarium beschreven waarmee bouwinitiatieven worden 

beoordeeld die hoger gaan dan wat voor het betreffende gebied is aangegeven. 

In het derde hoofdstuk volgt een typering van de belangrijkste steden

bouwkundige systemen met extra nadruk op de 'gebieden met bijzondere 

cultuurhistorische waarden' die zijn aangemerkt als (potentieel) beschermd 

stadsgezicht. Hierin wordt ook uiteengezet welke gevolgen de status van 

beschermd stadsgezicht heeft voor de vormgeving van hoogbouw. Tot slot 

gaat dit document kort in op de wisselwerking tussen hoogbouw en de 

directe omgeving op maaiveldniveau. 

Visie en nota kunnen zo bijdragen aan een hoog kwaliteitsniveau van nieuwe 

ontwikkelingen, die passen bij de allure en het imago van Amsterdam. DRO 

en BMA gebruiken de visie en de aanvullende informatie als uitgangspunten 

voor het gezamenlijk advies dat zij opstellen bij hoogbouwinitaitieven 

die een Hoogbouw Effectrapportage (HER) behoeven. De nota is verder 

behulpzaam bij de opstellingvan bestetnmingsplannen. Uiteindelijk 

zijn het de stadsdelen die de maximale bouwhoogten vasdeggen in hun 

bestemmingsplannen of in een specifiek op het stadsdeel toegesneden eigen 

hoogbouwbeleid. 
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..... In de 16de 

en 17de eeuw 

waren de 

kerktorens de 

hoogbouw 

accenten van 

de stad. 

Hoofdstuk 1 
Visie en beleid 

Hoogbouw en de waardering in historisch 
perspectief 

De geschiedenis van de stadsontwikkeling van Amsterdam wordt geken

merkt door een vrij horizontaal hoogtelandschap, doorprikt met accenten. 

In de 16de en 17 de eeuw waren dit de kerktorens, molens op de bolwerken, 

stadspoorten en met een nieuwe bovenbouw bekroonde middeleeuwse 

vestingtorens. Die bovenbouw van kerk- en voormalige verdedigingstarens 

is over het algemeen bescheiden van volume, luchtig en frivool, met kleurige 

details, carillons of uurwerken. De overige bebouwing was gemiddeld tussen 

de zes en twaalf meter hoog. Voor 1850 symboliseerden de torens het belang 

van de religie, de economie (in het geval van de beurs) en de aanwezigheid 

van een publiek bestuur in de stad (het stadhuis en de torens op de stads

poorten) De rijke versiering van de torens was daar een bevestiging van. Het 

ging hierbij eerder om symbolische accenten in het stadsbeeld. Ze zijn ook 

niet in een zichtlijn geplaatst, maar liggen binnen rooilijnen van blokken. 
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In de 19e eeuw vindt in de binnenstad schaalvergroting plaats met naast 

de bouwvan kerken als de Posthoorn en de Krijtberg, omvangrijke, hoge 

kantoorgebouwen en warenhuizen zoals de Bijenkorf. De bouwhoogte 

blijft overwegend beperkt tot ongeveer 20 meter, met uitzondering van de 

Nederlandse Handels Maatschappij (nu: gebouw De Bazel) die 32 meter hoog 

is. Met de pakhuizen langs het IJ deed een bouwhoogte rond 30 meter haar 
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..... Wolkenkrabber 

van J . F. Staal 

intrede. In dezelfde periode gingen ook havenkranen en schoorsteenpijpen 

meespelen in de skyline. Veel van deze historische, industriële hoge accenten 

zijn inmiddels weer verdwenen, net als de meeste molens. In de haven- en 

industriegebieden zoals die langs het IJ, zijn er nieuwe hoge gebouwen en 

objecten voor in de plaats gekomen die vaak van een nog grotere schaal zijn, 

zoals de energiecentrale, kranen van containerterminals en windmolens. 

De uitvinding van de lift leidt in Amsterdam aanvankelijk niet tot een 

algemene toepassingvanhoge woon- en kantoorgebouwen. De40 (!)meter 

hoge 'Wolkenkrabber' uit 1931 in het Plan Zuid van Berlage is het eerste 

hoogte accent zonder publieke functie. Het werd zo gebouwd vanuit puur 

esthetische overwegingen, als eindpunt van de zichtlijn vanaf de Am.stel. Aan 

de bouw ervan ging een heftige discussie vooraf over de vraag of je mensen 

wel kon huisvesten in een hoog gebouw. De roep om hoogbouw werd voor 

de oorlog vooral gepropageerd door voorstanders van het Nieuw Bouwen, 

in navolging van architecten als Le Corbusier en Ludwig Hilbersheimer. Zij 

zagen het als symbolen van een nieuwe tijd en het middel bij uitstek om 

velen een uitzicht te bieden op een weidse groene omgeving. 
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Het idee van dergelijke hoogbouw is van het begin af aan ook gelieerd aan de 

aanleg van een omvangrijk net van infrastructuur dat eveneens gezien werd 

als randvoorwaarde voor de modernisering van de stad. In de praktijk bleek 

hoogbouw echter te duur en werden hoge gebouwen alleen neergezet op 

stedenbouwkundig markante plaatsen voor burgers met een ruime beurs. 

Ook de opstellers van het Algemeen Uitbreidingsplan van 19 3 5 gingen uit 

van een 'vlakke stad in een vlak landschap', zij het dat de vlakheid op een 

aantal plaatsen wordt verlevendigd door hoge woongebouwen. De betekenis 

van hoogbouw ligt nu niet alleen meer in het markeren van een publiek

maatschappelijke functie. De toepassingvan hoogbouwvoor woon- en 

kantoorflats gebeurt opnieuw ook om esthetische redenen. Zo worden hoge 

gebouwen geplaatst om straten vorm te geven die vanuit de auto of anders

zins met grote snelheid worden beleefd. Deze strategie wordt tot in de jaren 

zeventig voortgezet. Goedkopere hoogbouw werd in de jaren zestig mogelijk 

door seriematige constructie en een lichte constructie voor trappenhuis en 

galerijen. De hoogbouw in de wijken van direct na de oorlog als de Westelijke 

Tuinsteden en Buitenvelden is onderdeel van de ruimtelijke, stedenbouw

kundige compositie. De bouwhoogten tot circa 70 meter komen nog overeen 

met die van de 17 e eeuwse torens. Het bouwvolume is echter van een geheel 

andere orde. 
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~ RAl congres-

centrum 

• Zichtop de 

Amstel met op 

de achtergrond 

de Omval 

Door de negatieve associatie met de Bijhner, is hoogbouw in de jaren 

zeventig, begin jaren tachtig taboe. Een tegenbeweging waarin het streven 

naar kleinschaligheid de boventoon voerde, beheerste het architectuurdebat 

van de jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw. Echter, met de compacte 

stad- gedachte uit het begin van de jaren negentig wordt hoogbouw opnieuw 

geïntroduceerd. Door de stad te verdichten wordt ernaar gestreefd dat 

mensen zolang mogelijk in de stad gevestigd blijven. 

Dit in tegenstelling tot het tot dan toe, decennialang gevoerde beleid 

waarbij de vestiging in groeikernen buiten de gemeente werd gestimuleerd. 

Hoogbouw werd echter ook beschouwd als symbool van een nieuw soort 

stedelijkheid. Veel bedrijven, die zich in Zuidoost ofbij station Sloterdijk 

vestigden en langs de Al 0 gebruikten hoogbouw als 'corporate image' voor 

de manifestatie van hun aanwezigheid. 

De bouwhoogtes nemen eind jaren negentig toe, voornamelijk die van 

kantoren rond de knooppunten van openbaar vervoer. 

De Rembrandttoren bij station Amstel met 135 meter is de hoogste. 

Overigens wordt het leeuwendeel van het compacte-stad-beleid gerealiseerd 

in bebouwingstypologieën die de 'pakhuishoogte' niet overstijgen. 

De hoogtemaat van rond de 30 meter is geen uitzondering meer. Dit is 

evident bij de waterfrontontwikkeling langs het IJ. In de laatste twee decen

nia van de 20ste eeuw groeit ook het aantal zeer grote gebouwen, zoals het 

RAl congrescentrum, het ziekenhuis AMC, en het Arena-stadion, de laatste 

met een hoogte van 85 meter. Zowel in schaal als in hoogte beïnvloeden ze in 

belangrijke mate de skyline van Amsterdam. 
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Wat is hoogbouw? 

Wat precies onder hoogbouw gerekend kan worden is in iedere stad anders. 

Amsterdam is een 'platte stad' met in het historische centrum een bouw

hoogte van gemiddeld 15 meter. Bij de stedelijke ontwikkeling van de laatste 

decennia is de gemiddelde bouwhoogte in de stad toegenomen naar 30 

meter. De bouwhoogtes aan het IJ en aan de Wibautstraat illustreren dit. 

In het UNESCO-gebied (kerngebied en bufferzone) treedt bij bebouwing 

hoger dan 22,5 meter of 25% hoger dan de directe omgeving een grootste

delijk effect op. Bij de overige gebieden treedt een grootstedelijk effect op 

bij bebouwing hoger dan 30 meter ofbij tweemaal de hoogte in hun directe 

omgeving. Wanneer er sprake is van een grootstedelijk effect wil de centrale 

stad bepalen of een nieuwbouwplan acceptabel is. 

Daarom wordt de volgende definitie gehanteerd: 

Onder hoogbouw in Amsterdam wordt verstaan gebouwen vanaf 30 meter 

hoogte of tweemaal de hoogte in hun directe omgeving en onder middel

'hoogbouw wordt verstaan gebouwen van 22,5 meter tot 30 meter hoogte of 

25% hoger dan hun directe omgeving. 

Binnen het type torens hebben zich in Amsterdam drie gangbare categorieën 

ontwikkeld. De in aantal veruit grootste categorie verheft zich beperkt boven 

de pakhuishoogte (30 tot 60 meter). Hierbinnen vallen zowel de meeste 

historische hoogteaccenten, als lokale compositorische accenten. Zichtbaar 
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... Openbare 

Bibliotheek 

Amsterdam, 

45 meter hoog. 

vanuit omringende landschappen, maar dikwijls wegvallend in het straatper

spectief. 

De tweede categorie betreft torens van 60 tot 100 meter. Deze zijn gangbaar 

bij de belangrijkste knooppunten, maar hieronder valt ook een groot deel van 

de utilitaire objecten. 

Tenslotte de categorie tot 1 5 0 meter hoogte. Dit is de maximale hoogte die 

voor een groot deel van de stad voortkomt uit de hoogtebeperking die het 

functioneren van de luchthaven oplegt. Daarbinnen blijkt de 13 5 meter 

hoge Rembrandttoren door vele Amsterdammers geaccepteerd te zijn als een 

passend hoogteaccent binnen het stadssilhouet . 
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De grote bewegingen 

In de structuurvisie worden de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen 

voor de kernstad van de metropoolregio Amsterdam langs vier grote bewe-
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gingen in beeld gebracht: de uitrol van het centrumgebied, het waterfront, de 

zuidflank en het metropolitane landschap. De visie op hoogbouw wordt verder 

toegelicht langs deze vier bewegingen. 



~ Centrumgebied 

Amsterdam 

Hoogbouw en uitrol centrumgebied 

De middeleeuwse en 17 e eeuwse stad vormt de kern van Amsterdam. 

Het behoort tot het DNA van de stad, gekenmerkt door de middeleeuwse 

stadsstructuur met daarom heen de grachtengordel en de Jordaan (sinds 

1999 heeft dit gebied de status van beschermd stadsgezicht. Sinds 2010 is de 

grachtengordel opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO).Van

zelfsprekend is de visie op hoogbouw beschermend voor het gebied binnen 

de Singelgrachtzone. Rondom het Singelgrachtgebied is op de kaart om die 

reden een zone van 2 kilometer opgenomen. Uitgangspunt voor deze zone 

is dat daar waar het historisch gelaagde stadsbeeld tot een geheel vergroeid is 

geraakt, dit niet door nieuwe bebouwing- afwijkend in maat en schaal, mag 

worden aangetast (zie verder het Instrumentarium). 

Het stedelijke centrummilieu beperkt zich allang niet meer tot de historische 

stad, maar breidt zich gestaag uit tot aan de Ring Al 0. Langs de Al 0 is 

de economische waarde zo hoog dat zich in de loop der tijd een zone van 

bebouwing tot 60 meter heeft ontwikkeld, met hogere accenten rond enkele 

knooppunten. Zuidas en Teleport zijn de meest zichtbare. Deze bebouwing 

ervaar je vanaf de A 10 en in de directe omgeving. In het straatbeeld van het 

centrumgebied valt deze hoogtemaat door de afstand weg in het silhouet. 

Deze maat heeft geen impact op de beleving vanuit het centrum, maar is wel 

van grote economische waarde. Daarom wordt in deze zone gestimuleerd 

om hoogbouw tussen de 30 en 60 meter te ontwikkelen, en bij belangrijke 

knooppunten liefst nog hoger. Uitzondering is de A 10 in Noord, pal tegen

over Waterland, waarlangs hoogbouw niet gewenst is. 
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.... Structuurvisie Amsterdam 2040, hoogbouw en uitrol centrumgebied 
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... Zicht op hoog~ 

bouwvanuit 

Amstelscheg 

Hoogbouw en het metropolitane landschap 

Juist vanuit de open scheggen is de stedelijke hoogbouw nadrukkelijk te erva

ren. Dat is niet erg, integendeel, dat hoort bij het metropolitane landschap en 

maakt het des te interessanter. De hoogbouw is niet slechts als statisch beeld 

te ervaren, maar nadrukkelijk ook als wisselend perspectief, terwijl men zich 

voortbeweegt. Daarom is het belangrijk diepte te bewaren in het stedelijke 

hoogtelandschap. Bouwhoogten direct grenzend aan het landschap zouden 

zich dus tot 30 meter hoogte moeten beperken, met hoogbouw tot 60 meter 

als accenten, liefst in de tweede linie. Delen van de zuidflank kunnen een 

uitzondering hierop vormen. De knooppunten met hun grotere hoogte 

bieden een derde dieptelaag. 

Met de visie op hoogbouw volgens de beschreven vier bewegingen worden 

de koppen van sommige scheggen door hoogbouw geaccentueerd, daar waar 

stad en scheg elkaar treffen: Amstel, Zuidas, Brettenzone, Zeeburgereiland. 

Met de rand wordt bedoeld: het deel van de scheg dat direct grenst aan de 

scheg en buiten de Hoofdgroenstructuur ligt. Met de kop van de scheg wordt 

bedoeld: het deel van de scheg dat het verst de stad in reikt, grenst aan de 

bebouwde stad en onderdeel is van de Hoofdgroenstructuur. Hoewel hoog

bouw in de groene scheggen natuurlijk uit den boze is, is het denkbaar op de 

koppen van scheggen zonder knooppunt accentuering door hoogbouw in te 

zetten. Nadrukkelijk dient het hier te gaan om zorgvuldig ingepaste accenten. 
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• Structuurvisie Amsterdam 2040, hoogbouw en het metroplitaine landschap. 
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Hoogbouw langs het IJ 

Door de aanleg van treinsporen, Centraal Station, en nieuwe eilanden is 

het 17 e eeuwse open havenfront in de 19e eeuw ingrijpend veranderd. De 

historische stad werd door nieuwe werk- en transportgebieden afgesloten 

van het IJ. Anderzijds is dit voor de historische stad wellicht de redding van 

verpaupering gebleken. Havenkranen zijn gekomen en weer gegaan. Enkele 

hoogbouwaccenten zijn gebleven, zoals de circa 7 5 meter hoge toren op 

Overhoeks van Arthur Staal (ontwerp 1966). Pal tegenover het Centraal 

Station markeert deze toren het smalste punt van het IJ. De ingezette 

herontwikkeling van de IJ oevers beoogt de stad weer voorkanten aan het IJ 

te geven en brengt centrumstedelijke kwaliteiten aan weerszijden van het 

IJ -waterfront. 

Het moderne werklandschap is ondertussen in westelijke richting langs het 

Noordzeekanaal verschoven. Door de schaal van de energiecentrale, termi

nalkranen, oliedrums en windmolens wordt het havenlandschap 'ervaren' 

vanuit de omgeving, en maakt het visueel deel uit van de stad. Nieuwe 

utilitaire hoogteobjecten of zeer grote gebouwen (kanjers) zullen dit beeld 

alleen maar verder versterken. 

Bij de herontwikkeling van de vrijgekomen zuidelijke IJ oevers is gezocht de 

stad weer een voorkant aan het IJ te geven. Daarbij is aangesloten bij de maat 

van pakhuizen, met hier en daar hoogbouwaccenten. Deze accenten dienen 

twee doelen: het vormgeven van de ruimte van het IJ en het scheppen van 

ruimtelijke relaties met de stad landinwaarts. Sommige toevoegingen van 

hoge gebouwen verrijken het stadsbeeld en andere niet. 

Dit beleid wordt voortgezet op deN oordelijke IJ oevers. De torenstrip van 

Overhoeks, met een hoogte tot 120 meter, markeert de kaap in het IJ, de to

ren van Staal bij de accentuering van het smalste punt in het IJ. Tegelijk is de 

strip niet zichtbaar vanuit de westelijke grachtengordel. Overige hoogbouw 

aan de Noordelijke IJ oevers, tot 60 meter hoog, vindt niet direct aan de oever 

plaats, maar in de tweede linie, langs het tracé van het Van HasseltkanaaL 

Op beide uiteinden van dat kanaal is het IJ juist op haar breedst. Bovendien 

zijn dit kruispunten in het netwerk van vaarwegen: de één op de overgang 

met het N oordzeekanaal, de ander op de overgang met het IJ meer. Net als 

bij Overhoeks is de inzet deze landschappelijke kenmerken met hoogbouw 

boven 60 meter te accentueren. 
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• Structuurvisie Amsterdam 2040, hoogbouw langs het waterfront. 

Hier gebeurt dat niet door concentratie, maar juist door plaatsing van in di

viduele torens die aan weerszijden van het IJ de ruimte vangen. De impact 

op de binnenstad is vergelijkbaar met die van de Rembrandttoren op circa 

twee kilometer afstand en daarmee perspectivisch wegvallend. Voor zover de 

zoekgebieden binnen de 2 km-zone rond het UNESCO -gebied vallen gelden 

de bepalingen voor die zone, zoals hierna op bladzijde 29 wordt vermeld. In 

het Buiten-IJ wordt het waterfront gevormd door de wijk IJburg aan het open 

water, tegenover de groene kust van Waterland. Hier wordt ingezet op een 

compact stedelijk milieu in de weidsheid van het landschap, zonder nadruk

kelijke hoogteaccenten, zeer grote gebouwen (kanjers) of utilitaire objecten 

(windmolens). De beëindigingvan IJburg aan de oostzijde krijgtvooral een 

natuurlijk karakter; geen stenen front aan het water, maar een landschap

pelijke overgang tussen stad en IJ meer. 
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Hoogbouw op de Zuidflank 

De zuidflank van Amsterdam is een zone met grote dynamiek en ontwik

keldruk, veroorzaakt door de spilpositie in het netwerk van metropolitane 

verbindingen. Een aantal belangrijke knooppunten is zowel door hoogbouw 

als door enkele zeer grote gebouwen (kanjers) zeer herkenbaar: Schiphol, 

Zuidas, station Amstel, station Bijlmer ArenA. Bouwhoogten rond of ruim 

boven 100 meter is bij elk van deze knooppunten aan de orde. De Zuidas 

neemt een bijzondere positie in door de omvang van hoogbouw, waardoor 

zich een heuse skyline aan het ontwikkelen is. 

Wat rond de A 10 geldt, geldt in versterkte mate voor de zuidflank langs A4, 

A 10 en A2: de hoge druk kan zich prima vertalen in hoogbouw tot 60 meter, 

en bij belangrijke knooppunten zelfs nog hoger. In de aangegeven zone kan 

daarmee een gedifferentieerd hoogbouwmilieu ontstaan. De hoge 'kanjer

dichtheid' in deze zone versterkt dit beeld, maar laat niet veel nieuwe zeer 

brede gebouwen toe. Het spreekt voor zich dat in de strook tussen de A4 en 

de Sloterweg, ter plaatse van de Hoofdgroenstructuur, geen hoogbouw wordt 

beoogd. 
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""' Structuurvisie Amsterdam 2040, hoogbouw op de Zuidflank . 

..... Zuidflank 

Hoogbouw in Amsterdam 25 



Hoofdstuk 2 
Instrumentarium 

Ambitie 

Amsterdam streeft naar een economisch sterke en duurzaam ingerichte stad. 

Daarbij vormt het intensiever gebruik van de bestaande stad en tegelijk het 

open houden van het landschap één van de doelen. 

Intensivering van het grondgebruik in de stad biedt tal van mensen woon- en 

werkruimte in Amsterdam. Het brengt een forse toename van het aantal 

woningen en bijbehorende voorzieningen met zich mee, intensiever gebruik 

van de werkgebieden en een grotere mix van wonen en werken. Het nood

zaakt tot extra investeringen in de openbare ruimte, en tot efficiënter omgaan 

met energie en vervoer. 

Verdichting is een belangrijke opgave, voor de hele stad en voor bepaalde 

gebieden in het bijzonder. Hoogbouw is daarin niet het enige, maar wel een 

geschikt middel. Het is bovendien een krachtig stedenbouwkundig instru

ment. Afhankelijk van de positionering van hoogbouw kan deze bijdragen 

aan de kwaliteit van de stad als metropool. 

In onderstaande tekst zijn de uitgangspunten voor hoogbouw in Amsterdam 

genoteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden waar hoog

bouw wordt gestimuleerd en gebieden waar hoogbouw zeer terughoudend 

wordt toegepast. 

Onder hoogbouw wordt verstaan: gebouwen vanaf 30 meter hoogte of 

tweemaal de hoogte in hun directe omgeving. Onder middel hoogbouw 

wordt verstaan: gebouwen van 22,50 tot 30 meter hoogte of 25% hoger dan 

hun directe omgeving. 

De kaart hoogbouw in Amsterdam 

Op de kaart 'Hoogbouw in Amsterdam' is zichtbaar gemaakt waar hoogbouw 

wordt gestimuleerd: in de (paarse) zones langs de Ringweg/Ringlijn, met 

name rond de ov-knooppunten, en in twee ovale zoekgebieden langs het 
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IJ. De zones en zoekgebieden zijn indicatief; het is niet de bedoeling dat 

alle bebouwing daarbinnen naar een hoogte van 60 meter of hoger reikt. In 

onderstaande tekst wordt nader toegelicht hoe hoogbouw in deze zones/ 

zoekgebieden wordt toegepast. 

Hoogbouw - Toetskaart 
Unesco gebied binnenstad Amsterdam ~ zoekgebied hoogteaccenten aan het U 

0 2km zone rondom Unesco gebied • OV knooppunt 

- zone langs infrastructuur bundel ~· haven 

- buiten-U scheggen van Amsterdam 
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Beleid 

Het beleid geeft aan wanneer de centrale stad betrokken dient te worden 

bij de beoordeling van hoogbouwplannen. De beoordeling gebeurt aan de 

hand van een Hoogbouw Effectrapportage (HER), waarin de effecten van het 

hoogbouwplan op het stedelijk landschap in beeld zijn gebracht. De HER 

geeft tevens de mogelijkheid te zoeken naar aanpassingen en alternatieven die 

eventuele negatieve effecten wegnemen. 

Voor bepaalde delen van de stad is aangegeven vanaf welke bouwhoogten 

sprake is van een groot stedelijk belang en dus een stedelijke afweging aan 

de orde is. In die gevallen beoordeelt het college van B en Waan de hand van 

een HER - op basis van een gezamenlijk advies van DRO /BMA - mede of 

deze hoogte verantwoord is. Overigens staat het hoogbouwbeleid los van de 

beoordeling van de vormgeving door de welstandscommissie. 

Gebieden waar hoogbouw 
wordt gestimuleerd 

In het bijzonder wordt ingezet op verdichting in gebieden en zones binnen 

de zuidflank, op locaties langs het waterfront en in zones langs de Ringlijn/ 

Ringweg. 

Met name rond knooppunten van openbaar vervoer ontwikkelden zich de 

afgelopen decennia gebieden met een grote dynamiek en ontwikkeldruk 

Hier worden representatieve, goed bereikbare situaties ten volle benut en 

ontstonden internationale gemengde milieus. In de afgelopen decennia 

werden hoogbouwensembles en - clusters, zoals op de Zuidas, de Omval, het 

Arena gebied, Teleport en Overhoeks prominent zichtbaar in het stedelijk 

landschap. 

Zelfs nu de bouw van nieuwe kantoren afneemt, neemt verdichting in deze 

gebieden desondanks toe, door toevoeging van wonen en voorzieningen, 

eveneens in hoogbouw. Ook wonen profiteert namelijk van de gunstige 

ligging van deze gebieden ten opzichte van de binnenstad, goed bereikbaar 

via het fijnmazige tramnet en een goed verzorgd fietsnet, in combinatie met 

de directe nabijheid van het rijkswegenstelsel, waardoor ook gebieden buiten 

de stad snel bereikbaar zijn. 
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Rond het Beschermd Stadsgezicht van de binnenstad is, in verband met de 

bijzondere status van het werelderfgoed van de 17 e-eeuwse grachtengordel 

(rood), een zone van 2 km aangegeven. De betekenis daarvan wordt in 

onderstaande tekst toegelicht. 

Hoogbouw in de Zuidflank 

In de zuidflank laat de hoge ontwikkeldruk zich prima vertalen in hoogbouw 

tot 60 meter, bij belangrijke knooppunten liefst nog hoger. Daar bestaat de 

voorkeur voor hoogbouwclusters en - ensembles. 

Hoogbouw in het waterfront 

Bij de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ oevers keerde de stad zich naar het 

IJ. Nieuwbouw kreeg daarbij overwegend een maat, passend bij de hoogte 

van pakhuizen (circa 30 meter), met hier en daar hogere accenten (circa 60 

meter). 

Verdere verdichting aan de IJ oevers is gewenst. Dat betekent dat een bouw

hoogte tot 30 meter acceptabel is. Langs de noordelijke oevers zijn, in tweede 

linie, accenten met bouwhoogten tot 60 meter toegestaan. 

Daarnaast zijn 'solitairen' vanaf 60 meter gewenst langs de oevers, binnen 

de op bijgaande hoogbouwkaart aangegeven, zoekgebieden. Voor zover de 

zoekgebieden binnen de 2 km -zone vallen, gelden echter de bepalingen voor 

die zone. 

Voor de kop van het Zeeburgereiland is het ontwikkelen van een hoogbouw 

ensemble met een gemiddelde hoogte van 60 meter gewenst. 

Hoogbouw langs rijkswegen/Ringlijn 

In de zone langs de Ringlijn en de rijkswegen wordt ingezet op verdichting 

en toepassing van hoogbouw, met name rond metrostations en NS stations. 

Daarbij wordt een gedifferentieerd hoogbouwmilieu beoogd, met ensembles 

vanaf circa 60 meter hoogte bij de knooppunten. 

Niet alle stroken langs de rijkswegen zijn opgenomen. In de zone langs de 

A 10 in AmsterdamNoord is hoogbouw niet gewenst vanwege de landschap

pelijke effecten op Waterland. 
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Gebieden waar hoogbouw terughoudend 
wordt toegepast 

De opgave tot verdichting leidt niet in alle gevallen tot hoogbouw. Amster

dam kent ook gebieden waar om verschillende redenen - beperkingen aan 

bouwhoogten worden opgelegd. 

Hoogbouw en het UNESCO-gebied {kerngebied en bufferzone} 

Een belangrijk aspect van het hoogbouwbeleid is de bescherming van de 

bijzondere kwaliteiten van het UNESCO -gebied, zie hoogbouw kaart. Schaal

breuk of aantasting van weefsel of typologie zijn hier niet acceptabel. In dit 

gebied is maximaal middelhoogbouw toegestaan, alsmede hogere bebouwing 

voor zover passend binnen per heden vigerende bestemmingsplannen, e.e.a. 

met inachtneming van de HER procedure. 
Hoogbouwplannen binnen, maar ook buiten de Singelgracht, die zichtbaar 

worden vanuit het 'werelderfgoed', moeten worden beoordeeld op effecten 

op het erfgoed. Uitgangspunt is dat daar waar het historisch gelaagde stads

beeld tot een geheel, een eenheid 'vergroeid' is geraakt- dit niet door nieuwe 

bebouwing, afwijkend in maat en schaal, mag worden aangetast. 

Gezien vanaf zekere afstand heeft hoogbouw geen relevant effect meer. Een 

gebouw van ca 60 meter hoog is op een afstand van 2 km misschien wel 

zichtbaar, maar het heeft nauwelijks invloed op een bestaand stadsbeeld. Een 

goed voorbeeld daarvan is het zicht op de hoogbouw in de omgeving van 

het Amstelstation, bezien vanaf de Leidsestraat over de Prinsengracht. De 

Rembrandttoren is dan niet groter dan een grachtenpand. Dit wordt tot regel 

verheven: vanuit het gebied gekenmerkt als werelderfgoed mag een gebouw 

niet hoger lijken dan de gemiddelde bebouwing. 

Rondom het UNESCO-gebied (kerngebied en bufferzone) is op de kaart een 

zone van 2 km opgenomen. Hoogbouw is hier alleen toegestaan als onder

meer is voldaan aan het zichtbaarheidscriterium zoals voor die zone wordt 

omschreven bij de HER-procedure (blz. 34). 

Voor sommige gebieden binnen de zone ligt de gemiddelde bouwhoogte 

al rond de 30 meter, of is transformatie naar stedelijk knooppunt ingezet. 

Daaronder vallen onder andere de Wibautstraat en de omgeving Leidseplein. 

Hier zijn afwijkende bouwhoogten te overwegen. Uiteraard gelden hierbij 

ook de afspraken over de HER-plicht (zie o.a. blz 34). 
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Hoogbouw en 'gebieden van bijzondere waarde' 

Behalve het gebied binnen de Singelgracht, kent Amsterdam meerdere 

gebieden van bijzondere waarde. Gedacht kan worden aan bijzondere 

stedenbouwkundige, architectonische ensembles en cultuurhistorische 

en landschappelijke kwaliteiten. Nieuwbouw, zeker wanneer sprake is van 

afwijkende bouwhoogten, dient altijd zorgvuldig te worden ingepast. 

Dit geldt voor het hele gebied binnen de twee kilometerzone rond het 

centrum, in het bijzonder voor het Plan Zuid van H.P. Berlage, de Admira

lenbuurt en het Vondelpark met de aangrenzende straten. Buiten de twee 

kilometerzone is bijzondere zorgvuldigheid vereist in de omgang met het 

dijklint en de tuindorpen in Noord (Oostzaan, Floradorp, Nieuwendam, 

Vogelwijk en Vogeldorp ), Waterland met de daarin gelegen dorpen Durger

dam, Ransdorp en Holysloot en verder Betondorp in de Watergraafsmeer en 

het 'Van Eesterenmuseum' in Nieuw West. De bijzondere waarde van deze 

gebieden is nader omschreven op de pagina's 42-59. 

Hoogbouw in Amsterdam 

~ UNESCO-gebied 
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Hoogbouw langs de groene scheggen 

Juist vanuit de openheid van de groene scheggen is de stedelijke hoogbouw 

nadrukkelijk te erv_aren, ook als interessant wisselend perspectief terwijl men 

zich voortbeweegt. Bouwhoogten aan de randen van de groene scheggen die

nen zich tot 30 meter hoogte te beperken. Enkele accenten tot 60 meter zijn 

toegestaan, bij voorkeur in de tweede linie. De knooppunten met hun grotere 

hoogten bieden in het stedelijk landschap vervolgens een derde dieptelaag. 

Hoewel hoogbouw in de groene scheggen uit den boze is, is het denkbaar 

op de koppen van scheggen - ook als daar geen knooppunt ligt - een enkel 

zorgvuldig ingepast hoogbouwaccent te plaatsten. Voor de koppen van de 

scheggen geldt het toetsingskader Hoofdgroenstructuur. 

Hoogbouw buiten de zone 

Het havenlandschap Westpoort is herkenbaar door installaties, schoorstenen, 

kranen en windmolens met een grote diversiteit aan hoogten en vormgeving. 

Voor het havengebied gelden geen beperkingen qua bouwhoogten, anders 

dan die worden ingegeven door straalpaden en Schiphol. 

In het Buiten-IJ wordt ingezet op een compact stedelijk milieu in de weids

heid van het landschap. Bouwhoogten tot maximaal40 meter zijn toege

staan, echter zonder nadrukkelijke hoogteaccenten. 

In de stadsuitbreidingen Nieuw-West en Zuidoost was hoogbouw altijd 

al onderdeel van het stedenbouwkundig vocabulaire, compositorisch dan 

wel typologisch, afhankelijk van periode en gebiedstypologie. Dat geldt in 

zekere mate ook voor Buitenvelden en voor delen van Noord (Molenwijk). 

In Amsterdam Noord wordt voor het overige, met respect voor de bijzondere 

kwaliteiten van de tuindorpen, altijd zeer terughoudend met hoogbouw 

omgegaan. De tuindorpen zijn hierboven vermeld als 'gebieden van bijzon

dere waarde'. 
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Verspreid door deze delen van de stad zijn en worden solitaire torens gereali

seerd, vaak als accent in een stedenbouwkundig plan en/ of ter markering van 

een bijzondere locatie, zoals een stadsdeelcentrum of een winkelcentrum. 

Herkenbaar in het stadslandschap zijn/worden hoogbouwensembles zoals 

de bebouwing rond het Osdorpplein, het Buikslotermeerplein, en het AMC. 

Solitairen zoals op het Gelderland plein, Plein' 40- ' 45 vallen daar ook onder. 

In de nabijheid van deze gebieden zijn afwijkende bouwhoogten te overwe

gen. 

Solitaire gebouwen tot 60 meter zijn in deze gebieden in de meeste gevallen 

goed inpasbaar. Bij hoogbouwinitiatieven boven 60 meter moet het effect op 

het omringende landschap, de groene scheggen, het beschermd stadsgezicht 

en andere waardevolle gebieden in beeld worden gebracht. 

Uiteraard dient in alle gevallen rekening te worden gehouden met de beper

kingen vanwege Schiphol en de straal paden. 
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Procedure 

Het opstellen van een Hoogbouw Effectrapportage (HER) wordt te allen 

tij den aanbevolen. Het is een zeer geschikt instrument om alle mogelijke 

effecten van een hoogbouwplan in beeld te brengen, af te wegen en waar 

mogelijk maatregelen te kunnen nemen die negatieve effecten wegnemen. 

In bepaalde gevallen is het opstellen van een HER, met tenminste een onder

zoek naar de impact op het stedelijk landschap, verplicht. Dat doet zich voor 

in situaties waarin terughoudendheid met hoogbouw wordt beoogd. In deze 

situaties wil het college van B en W mee kunnen beoordelen wat de effecten 

zijn op gebieden die om verschillende redenen van grote waarde voor de stad 

worden geacht. 

Een rapportage over landschappelijke effecten is verplicht gesteld bij: 

• Middelhoogbouwinitiatieven vanaf 22,5 meter of 25% hoger dan hun 

directe omgeving in het UNESCO-gebied. 

• Hoogbouwinitiatieven hoger dan 3 0 meter of tweemaal de hoogte in hun 

directe omgeving binnen de op de hoogbouwkaart aangegeven 2 km

zone rondom het UNESCO -gebied. In deze zone geldt de zichtbaarheid 

van hoogbouw vanuit het UNESCO-gebied van de Rembrandttoren op 

2 kilometer afstand van dat gebied als boveosgrens voor de toelaatbare 

hoogte. 

• Hoogbouwinitiatieven vanaf 30 meter buiten die zone, maar binnen één 

van de hierboven genoemde 'gebieden van bijzondere waarden'. 

• Hoogbouwinitiatieven vanaf 30 meter in de randen van de groene 

scheggen. 

• hoogbouwinitiatieven vanaf 40 meter in het Buiten-IJ 

• hoogbouwinitiatieven vanaf 60 meter elders, met uitzondering van de 

stimuleringsgebieden (op de hoogbouwkaart paars aangeduid). 

De HER dient een toelichting op het hoogbouwplan en in ieder geval een 

rapportage met betrekking tot de landschappelijke inpassing te bevatten. 

Daarbij wordt aandacht besteed aan de zichtbaarheid op afstand en de 

inpassing in de bestaande structuur. De impact op afstand en in belangrijke 

zichtlijnen en assen worden zichtbaar gemaakt aan de hand van ingetekend 

relevant fotomateriaal. Met de rapportage moet worden aangetoond dat het 

hoogbouwplan acceptabel en verantwoord is. 

De HER dient onderdeel te zijn van de toelichting op een bestemmingsplan 

of een voorgenomen ruimtelijk besluit, alvorens dit plan aan burgemeester 
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en wethouders in het kader van het vooroverleg ex. art. 3.1.1. respectievelijk 

art. 5.1.1. BRO wordt voorgelegd. De Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) 

en Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) zullen in deze gevallen 

gezamenlijk B en W over de effectrapportage adviseren. 

Daarbij zal BMA adviseren op het terrein van cultuurhistorische waarden. 

Het is uiteraard ook mogelijk om, voorafgaand aan de juridisch-planologische 

procedure al een preadvies van dro/bma in te winnen. 

De Hoogbouweffectrapportage (HER) 

Het is niet mogelijk objectieve algemene criteria op te stellen om effecten van 

een hoogbouwbouwplan te meten en te beoordelen, omdat de effecten per 

situatie erg verschillen. Het is wel mogelijk een aantal relevante aspecten van 

hoogbouwplannen te onderzoeken, zoals schaduwwerking en windhinder, 

zichtbaarheid vanuit het omringende landschap. Om deze af te wegen wordt 

aanbevolen voor alle gebouwen die in hoogte van de gemiddelde bouw

hoogte in de omgeving afwijken een HER op te stellen. 

Uiteraard dient bij ieder hoogbouwinitiatief rekening te worden gehouden 

met de beperkingen vanwege Schiphol en de straalpaden. Voor deze 

randvoorwaarden wordt kortweg verwezen naar het kaartmateriaal zoals is 

opgenomen in de Atlas Amsterdam (www.atlas.amsterdam.nl). 

Een HER kan een onderzoek naar de volgende aspecten bevatten: 

• Landschappelijke inpassing: impact op het stadslandschap. 

• Stedenbouwkundige inpassing: inpassing in de stedenbouwkundige 

structuur, in het bijzonder waar sprake is van cultuurhistorische waar 

den. 

• Consequenties van de hoogtebeperkingen vanwege Schiphol, straalpa 

den, zendstations. 

• Effecten van windhinder in de directe omgeving. 

• Effecten van schaduwwerking in de directe omgeving. 

• De functie van de begane grondlaag van het bouwplan, de inrichting 

van de omringende openbare ruimte en de sociale veiligheid in de 

directe omgeving. 

• Effecten op uitzicht, privacy. 
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Landschappelijke inpassing 

Doordat hoge elementen zoals torens, reclamemasten en dergelijke, al op 

grote afstand zichtbaar zijn, maken zij deel uit van de horizon (skyline) en 

daarmee ook van het stadslandschap. 

Naarmate er meer en vooral hogere elementen worden gerealiseerd neemt de 

afstand waarop de stad zich vanuit het omgevende landschap manifesteert 

toe. Dat op zichzelfkan zowel positieve als negatieve gevolgen voor de 

kwaliteit van het stadslandschap hebben. Oriëntatie en herkenbaarheid zijn 

over het algemeen positieve effecten van hoogbouw. Anderzijds kunnen 

gewaardeerde uitzichten er door verdwijnen, of worden voorheen 'open' 

landschappen niet meer als zodanig ervaren. 

Het onderzoek naar de landschappelijke inpassing wordt vormgegeven met 

uitvoerig fotomateriaal, waarin het hoogbouwplan vanuit alle relevante 

.... Voorbeeld van zichtlijnen zichtbaar wordt gemaakt. De beoordeling of ersprakeis van een 

landschappelijke acceptabele inpassing in het bestaande stadslandschap geschiedt aan de hand 

inpassingstudie.: van deze beelden. Hieronder wordt het beeldmateriaal uit de 'landschappelijk 

isometrie van inpassing' voor het stedenbouwkundig plan NDSM weergegeven. Dit is een 

het stedenbouw- goed voorbeeld van het visualiseren van de effecten van hoogbouw. 

kundigplan 
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Stedenbouwkundige inpassing 

Een zorgvuldige inpassing van hoogbouw in de stedenbouwkundige 

structuur is van het grootste belang. Dat geldt zeker wanneer er sprake is van 

gebieden met waardevolle stedenbouwkundige, architectonische, cultuurhis

torische oflandschappelijke kwaliteiten. 

Inpassing van een gebouw met een duidelijk afwijkende hoogte heeft op de 

directe omgeving een onmiskenbaar effect. Niet alleen veranderen maat en 

schaal in die omgeving erdoor, ook de beleving van de gebouwde omgeving 

verandert. 

Stedenbouwkundige consequenties zijn vaak aanzienlijk, hoewel dat niet 

hoeft te betekenen dat er altijd sprake is van negatieve effecten. Hoogbouw 

draagt vaak bij aan het imago van stedelijkheid en eigentijdsheid. Ervaring 

leert dat een stedenbouwkundig accent ook een belangrijke positieve bijdrage 

kan leveren aan de beleving, de kwaliteit en de herkenbaarheid van een 

bijzondere plek. 
Differentiatie in hoogten kan een zekere monotonie doorbreken en iets 

extra's toevoegen aan de levendigheid en aan de oriëntatie in een woonom

geving. 

Het onderzoek naar de stedenbouwkundige inpassing brengt de zichtbàar

heid van het hoogbouwplan in de directe omgeving in beeld. Waar het 

gebouw een onderdeel vormt van een geheel nieuwe stedenbouwkundige 

structuur, dan zal de argumentatie voor het hoogbouwaccent in het steden

bouwkundig programma van eisen zijn opgenomen. Bij een initiatief in een 

bestaand weefsel is een zorgvuldig onderzoek naar de inpassing daarin en 

naar mogelijke effecten op bestaande cultuurhistorische kwaliteiten onder

werp van de rapportage 
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Hoogtebeperkingen vanwege Schiphol, straalpaden, zendstations 

Verwezen wordt naar het kaartmateriaal behorend bij het Luchthaveninde

lingsbesluit Schiphol (LIB). Behalve de baantroggen voor het vliegverkeer, 

zijn hindernisbeperkende vlakken ingesteld om het luchtruim rond de 

luchthaven vrij te houden van obstakels. Deze vlakken geven de beperkingen 

aan voor de hoogte van hindernissen zoals bouwwerken, kranen, reclame

masten, reclameballons etc. 

Let op: De hoogten op het kaartmateriaal van het LIB zijn gegeven in meters 

t.o.v. de maaiveldhoogte van het zogenaamde Reference Point op de baan

koppen. Deze is ongeveer 4 meter onder NAP. Geadviseerd wordt om voor 

gevallen binnen in een baantrog ofbinnen de grens van het 'vogelvrijwa

ringsgebied' een afzonderlijk advies van de Rijksluchtvaartdienst te vragen. 
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Windhindereffecten 

Een windhinderonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een schaal

model van het hoogbouwproject, met daarbij opgenomen de aanwezige en 

geplande omliggende bebouwing. De metingen worden verricht op een groot 

aantal plaatsen rond de geplande hoogbouw, op een hoogte van ca 1,75 meter 

boven straatniveau in werkelijkheid. Beoordeling van het windhinderklimaat 

vindt plaats door middel van toetsing van het aantal 'windhinderdagen' aan 

een aantal criteria met betrekking tot comfort en met betrekking tot gevaar. 

Voor windhinder is een NEN -norm vastgesteld. 

De gevoeligheid van de mens voor windhinder is sterk afhankelijk van de 

activiteit waarmee men bezig is. Bij een laag activiteitenniveau zullen lagere 

windsnelheden al als hinderlijk worden ervaren. Het onderzoek is daarom 

van groot belang wanneer in de directe omgeving sprake is van bijvoorbeeld 

speel- of ontmoetingsruimtè. Ook dient windhinder bij entrees van een 

gebouw, bij tuinen, balkons etc. zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Een windhinderonderzoek levert belangrijke informatie voor de ontwerper. 

Bij negatieve windeffecten kunnen tijdig maatregelen worden genomen om 

deze effecten te beheersen: door aanpassingen aan het gebouw of desnoods 

door aanpassingen in de openbare ruimte. 

Uiteraard worden ook windhindereffecten gemeten bij gebouwen lager dan 

30 meter; zelfs dusdanig dat er sprake is van een 'slecht' klimaat met over

schrijdingen van de gevaarnorm. 

Vandaar dat ook voor gebouwen vanaf ca 22 meter wordt geadviseerd de 

windhindereffecten te onderzoeken en relevante maatregelen te nemen. 

Het windhinderonderzoek wordt in ieder geval uitgevoerd op een moment 

dat het nog mogelijk is maatregelen aan het gebouw te nemen. 
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Effecten van schaduwwerking 

De schaduwwerking van een hoogbouwplan wordt gemeten met behulp van 

een schaalmodel van het gebouw en de directe omgeving (of met een com

putersimulatie daarvan). Onderzocht worden de effecten van de hoogbouw 

op de bezonning van de omliggende gebouwen en buitenruim ten, al dan niet 

openbaar. 

De metingen worden verricht per seizoen op een aantal momenten van de 

dag, en vervolgens op kaarten inzichtelijk gemaakt. 

Hoewel er voor het aantal uren bezonning voor bijvoorbeeld woningen, scho

len en tuinen geen wettelijke normen zijn, zullen bij de afwegingen uiteraard 

de eventuele negatieve effecten van een hoogbouwplan op de bezonning 

moeten worden meegewogen. 

Een bezonningsonderzoek wordt in ieder geval uitgevoerd op een moment 

dat het nog mogelijk is maatregelen aan het gebouw te nemen. 

Plint en openbare ruimte, uitzicht, privacy en sociale veiligheid 

Bij hoogbouwplannen bestaat het risico dat de begane grond functies bergt 

als entrees, ontvangstruimten, liftenhal, bergingen, fietsenstallingen, 

parkeervoorzieningen (in- en uitritten) etc. Hierdoor is er vanuit deze laag 

weinig sociale controle op de buitenruimte. Vanuit de erboven gelegen etages 

is er weinig of geen zicht op buitenruimten direct grenzend aan het gebouw. 

Met name bij de entrees kunnen onaangename, afstandelijke en sociaal 

onveilige situaties ontstaan. Het verdient aanbeveling ook in de plint van een 

hoogbouwplan functies te huisvesten die de sociale veiligheid rondom het 

gebouw bevorderen. 

Inpassing van een hoog gebouw kan hinder voor de omliggende bebouwing 

veroorzaken in de zin van verstoring van het uitzicht en inbreuk op de pri

vacy. Het ligt voor de hand dat dit zo veel mogelijk moet worden voorkomen. 
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Hoofdstuk 3 
Gebieden van 
bijzondere cul
tuurhistorische 
waarden 

De context van hoogbouw: 
10 ruimtelijke systemen 

De ruimtelijke structuur van Amsterdam bestaat uit een opeenvolging van 

uitbreidingen in de vorm van gordels rond de oude stadskern. In de laatste 

grootschalige uitbreiding, de tuinsteden van na de oorlog, zijn grote groene 

ruimtes open gelaten waardoor het omringende landschap in de vorm van 

scheggen diep in de stad kan binnendringen. De vorm van opeenvolgende 

stadsuitbreidingen in stedenbouwkundige opzet en architectuur variëert 

sterk. In de Kadernota van de Schoonheid van Amsterdam, opgesteld door de 

Commissie voor Welstand en Monumenten, worden 16 ruimtelijke syste

men onderscheiden en beschreven. Binnen een ruimtelijk systeem vertonen 

het bebouwd en onbebouwd gebied en het gebruik van dat gebied een 

bepaalde herkenbare samenhang. In de overgangsgebieden tussen de ruimte

lijke systemen waar doorgaans ook belangrijke infrastructurele verbindingen 

liggen, worden vaak mogelijkheden voor hoogbouw gevonden. Dat geldt 

ook voor grote verkeersknooppunten waar verschillende vervoerssystemen 

samenkomen. 
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Bij het opstellen van de HER is de beschrijving van het effect dat een hoog

bouwinitiatief op het betreffende stedenbouwkundig systeem zal hebben, 

onontbeerlijk. Omdat de karakterisering van de systemen ontleend zijn aan 

de kadernota voor welstand, hebben HER en welstandsbeoordeling hetzelfde 

vertrekpunt. Op deze manier komt op eenvoudige wijze een integraal, 

kwalitatief afwegingskader op het gebied van stedenbouw, architectuur en 

groen tot stand. 

Voor een begrip van de context voor toekomstige hoogbouw zijn met name 

de volgende tien ruimtelijke systemen relevant: 

• Binnenstad 

• Historische kernen, linten en fragmenten in stedelijke gebieden 

• 19de-eeuwse Ring 

• Gordel 20-40 

• Tuindorpen 

• Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) 

• Post-AUP 

• Ringen en radialen 

• Het IJ /N oordzeekanaal en de havengebieden/ het waterfront 

• Groen/watergebieden 

Gebieden van bijzondere waarden 

De gebieden van bijzondere waarden, waartoe alle (potentiële) beschermde 

stadsgezichten worden gerekend, vormen onderdeel van verschillende, 

hieronder beschreven stedenbouwkundige systemen. Het zijn wat opzet en 

architectonische verzorging van de bebouwing betreft, gaafbewaard gebleven 

gebieden uit een belangrijke periode van de Amsterdamse stadsontwikkeling 

die bovendien esthetisch van een hoog niveau zijn. Het beschermde stads

gezicht Binnenstad omvat zowel de middeleeuwse kern, als de 17 de eeuwse 

grachtengordel. Plan Zuid en de Admiralenbuurt, waarvoor de procedure 

tot aanwijzing van beschermd stadsgezicht in voorbereiding is, liggen in de 

Gordel '20-'40. Betondorp en Tuindorp Oostzaan, Floradorp, Vogelwijk, 

Nieuwendamen Vogeldorp (aanwijzing eveneens in voorbereiding) zijn 

tuindorpen. Al deze gebieden van bijzonder waarden liggen binnen de zone 

van 2 kilometer rond het UNESCO werelderfgoedgebied. De beschermde 
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dorpsgezichten Holysloot, Ransdorp en Durgerdam maken deel uit van 

Waterland, een nationaal beschermd landschap. 

Het Van Eesterenmuseum (gemeentelijk beschermd stadsgezicht) beslaat 

een deel van Tuinstad Slotermeer en ligt in naoorlogse wijken buiten de A 10, 

aangelegd op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan. 

De gebieden van bijzondere waarden zijn in het kader van de Monumenten

wet uit 1988 en de monumentenverordeningen van de stadsdelen geselec

teerd en/ of aangewezen. De te beschermen waarden van een beschermd 

stadsgezicht worden vastgelegd in een beschermend bestemmingsplan. 

In een beschermd gezicht is het slopen van panden moeilijker, omdat de 

cultuurhistorische waarde van de bestaande bebouwing nadrukkelijk een 

rol speelt in het afwegingsproces. Ook bij verbouwings- of vernieuwings

piarmen wordt strenger toegezien of een plan een stedenbouwkundige- of 

architectonische verbetering voor het geheel oplevert. Omdat de hoogte 

van de bebouwing onlosmakelijk bijdraagt aan het karakter van het gebied, 

is een HER ten alle tijden nodig om te kunnen beoordelen of een plan voor 

hoogbouw de cultuurhistorische waarden niet aantast. 

Veel stadsdelen leggen een verbinding tussen het bestemmingspan en de 

waarderingskaaften voor het centrum, de 19de eeuwse Ring, de Gordel 

'20-'40 en de AUP gebieden. BMA heeft meegewerkt aan de totstandkoming 

hiervan. Op deze kaarten die gebruikt worden voor de welstandsbeoordeling 

is de bebouwing, afhankelijk van de esthetische kwaliteit, gewaardeerd van 

een basisorde, via een orde 3 en orde 2 waardering oplopend tot een orde 

1 waardering. In Amsterdam Centrum gelden slechts 3 ordewaarderingen. 

In de bestemmingsplannen zijn aan de ordewaarderingen 1 en 2 ook regels 

verbonden met betrekking tot de hoogte van de bebouwing. 

Sinds 1999 toen de rijksoverheid kwam met de nota Belvedere, vindt het 

idee dat cultuurhistorische waarden bij aanvang van een planproces meege

wogen moeten worden algemeen ingang. Op die manier kan cultuurhistorie 

uitgangspunt en inspiratiebron zijn bij nieuwe ontwikkelingen en ontwerp

processen. Belangrijke gevolg hiervan is ook dat voorkomen kan worden dat 

op een later moment in het planproces langdurige monumentenprocedures 

van start gaan of ad-hoc opgravingen in de planning ingepast moeten 

worden, met kans op vertragingen en alle financiële consequenties van dien. 

Het vroegtijdig inbrengen van cultuurhistorie in het opstellen van bestem-
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mingsplannen en structuurvisies kreeg ook zijn neerslag in de Modernisering .... Gebieden van 

Monumentenwet (MaMa) van het Ministerie van 0 C& W. bijzondere waarde 

Typering van de stedenbouwkundige 
systemen 

De tien voor hoogbouwinitiatieven relevante stedenbouwkundige systemen 

kunnen als volgt getypeerd worden: 

Binnenstad 

In het centrum van Amsterdam vormen stedenbouwkundige structuur, 

bebouwing en publieke ruimten samen één van de mooiste, grootste en best 

bewaarde historische binnensteden van Europa. Het ruimtelijk systeem 

Binnenstad beslaat het gebied binnen de Singelgracht, of wel het centrum van 

Amsterdam. Het systeem bestaat uit de middeleeuwse kern, ontstaan langs 

de Amstelmonding in het IJ, de daaromheen aangelegde stadsuitbreidingen 

vanaf de 14de eeuw tot en met eind 17 de eeuw en tenslotte de in de 19de 
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eeuw bebouwde Plantagebuurt en Singelgrachtzone. De vroegste bewoning 

van Amsterdam dateert, voor zover nu archeologisch bekend, uit de 12de 

eeuw. De eerste bebouwing ontwikkelde zich in de 12de en 13de eeuw aan 

de Nieuwendijk / Kalverstraat en de Warmoesstraat/N es. Met de aanleg 

van de (Nieuwezijds en Oudezijds) burgwallen in de 14de eeuw startte het 

proces van stadsvorming. De laatmiddeleeuwse stad was omsloten door de 

huidige Singel aan de westkant en de Geldersekade en Kloveniersburgwal aan 

de oostkant. 

In de periode 1585-1663 groeide de stad explosief door vier stadsuitbreidin

gen. De stadsrand schoof eerst op naar de huidige Herengracht en de Oude

schans (Eerste Uitleg: 1585-1586), toen verschenen er vier nieuwe woon- en 

werkeilanden aan de oostkantvan de stad (Tweede Uitleg:1592-1596). In de 

17 de eeuw werd het eerste deel van de grachtengordel aan de westzij de en de 

Jordaan aangelegd, het oostelijk deel volgde vanaf 1663. De nieuwe stadswal 

(met in totaal26 bolwerken) volgde met zijn gracht het tracé van de huidige 

Singelgracht. 

Hetresultaat van bovengenoemde ontwikkelingen is een stadsdeel met een 

sterke samenhang tussen de stedenbouwkundige structuur en het archi

tectonisch beeld, tussen verkaveling en bebouwingstype waarbij sprake is 

van relatief smalle panden van twee tot vier bouwlagen. Over het algemeen 

vinden we gesloten bouwblokken, waarin de historische smalle en diepe 

parcellering nog aanwezig is. Er zijn echter ook gebieden waar zich in de 20ste 

eeuw de stedenbouwkundige dynamiek van - grootschaliger- cityvorming en 

stadsvernieuwing heeft afgespeeld. Hier zijn de structuur en/ of de bebou

wing meer of minder gewijzigd. Het IJ tunneltracé wijkt in structuur, schaal 

en bebouwing sterk af van de rest van de binnenstad. 

De gangbare nokhoogte is bij de 17 de en 18de eeuwse bebouwing 12-16 

meter. De grootste huizen op Heren- en Keizersgracht en pakhuizen bereiken 

incidenteel een nokhoogte van 18-20 meter. De winkelhuizen, bank- en 

kantoorgebouwen die in het kader van de cityvorming in 1880-1940 tot 

stand kwamen hebben een hoogte van 20-25 meter, maar lijken door het 

grote volume veel kolossaler. Daarnaast zijn er incidenteel gebouwen die de 

25 meter overschrijden. 
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19de-eeuwse Ring 

De 19de-eeuwse Ring laat als geheel een sterk samenhangend stadsbeeld 

zien. De 19de-eeuwse Ring bestaat uit de brede strook bebouwing buiten 

de Singelgracht, die tussen 1865 en 1920 totstand is gekomen. Zij vindt 

haar oorsprong in het uitbreidingsplan van 1877, ontworpen door J. Kalff. 
De stedenbouwkundige structuur is sterk bepaald door de verkaveling van 

het voorafgaande agrarische landschap en bestaat uit een raster van straten 

binnen een raamwerk van doorgaande verbindingswegen. De tangentiale 

hoofdroutes van dit raamwerk zijn de Singelgracht (Nassaukade, Stadhou

derskade en Mauritskade) en de Ceintuurbaan en het verlengde daarvan. Voor 

de radialen werden overwegend de bestaande uitvalswegen gebruikt. 

Gesloten bouwblokken met gestapelde woningen beslaan het grootste deel 

van het gebied. In de rijkere buurten staan vrijstaande villa's en ensembles 

van herenhuizen. De gesloten bouwblokken zijn drie tot vijfbouwlagen 

hoog (ongeveer 20 meter). Dominant is de rol van de doorgaande rooilijnen, 

waarin woonbebouwing, scholen, kerken en bedrijfsgebouwen zonder 

onderscheid naast elkaar in de straatwand zijn opgenomen. In het gebied zijn 

weinig pleinen. 
In dit gebied beperkt hoogbouw zich voornamelijk tot enkele kerktorens die 

op kruispunten van buurtstraten staan of in een straatwand. Hogere woonge

bouwen van ongeveer 30 m staan op voormalige bedrijfslocaties aan de rand 

van de 19de eeuwse Ring. Het 60 meter hoge woongebouw De Piramide 

(2000-2006) aan de Jan van Galenstraat vormt hierop een uitzondering. 
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De Gordel'20-'40 

De Gordel '20-'40 beslaat de grote stedelijke uitbreiding die is gerealiseerd 

tussen de beide wereldoorlogen. De wijken liggen als een gordel rond 

de 19de-eeuwse Ring. Karakteristiek is de nauwe samenhang tussen 

stedenbouw en architectuur. In Gordel20-40 is de stedenbouwkundige 

ruimte vrijwel geheel volgens de stedenbouwkundige ideeën van Berlage en 

tijdgenoten als J. Gratama tot stand gebracht. Berlage ontwierp voor Zuid een 

globaal stratenplan dat vervolgens door anderen op onderdelen is gewijzigd 

en ingevuld met detail plannen. Soms werd geëxperimenteerd met supervisie 

vooraf, ter aanvulling op de controle achteraf door de Schoonheidscommis

sie. Dan werd een stratenplan gemaakt, met silhouettekeningen van de gevels 

die de bouwhoogten en de plaats van hoogteaccenten precies vastlegden. 

Kenmerkend voor Gordel '20-'40 is de samenhang tussen de hiërarchische, 

bloksgewijze stedenbouwkundige structuur, de architectuur van de straat

wanden en de aandacht voor het sculpturale detail. De hoofdstraten zijn 

recht en meer monumentaal (want hoger in hiërarchie) vormgegeven dan de 

geknikte of gebogen secundaire zijstraten. De hoofdstraten zijn vaak een of 

twee bouwlagen hoger dan de zijstraten (15 - 20 m), breder en van een grote 

uniformiteit. Er is gebruik gemaakt van spiegelingen en symmetrie. Ver

springende rooilijnen accentueren de symmetrie in de stedenbouwkundige 

opzet en zijn ingezet om de vorm en de functie van de openbare ruimte te 

versterken. De beslotenheid van de woongebieden komt tot uitdrukking in 

sfeervolle pleintjes. 

Hoogteaccenten op de hoeken versterken de hoofdassen en markeren 

kruispunten en de toegang tot de woonstraten en achtergelegen buurten. 

Torens en hoge kantoorgebouwen (de Wolkenkrabber op het 

Victorieplein meet 40 meter) in de zichtas van straten en waterwegen 

worden gebruikt om belangrijke pleinen en verkeersknooppunten in het 

stadsbeeld te markeren en versterken de hiërarchische structuur. 

Tuindorpen 

Tuindorpen werden als onderdeel van de Gordel '20-'40 gerealiseerd in 

Amsterdam Noord en Oost. Als geheel heeft het ruimtelijk systeem van de 

tuindorpen een hoge kwaliteit: het gaat dan om de kleinschalige structuur 
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van de stedenbouwkundige opzet, openbare ruimte, de architectuur, het 

groen en de samenhang daartussen. 

Tussen ca. 1909 en ca. 1930 voltrok de Amsterdamse stadsuitbreiding zich 

onder de bezielende leiding van Arie Keppler voor een aanzienlijk deel in de 

vorm van tuindorpen: arbeiderswoningbouw met een min of meer dorpse 

stedenbouwkundige structuur en relatief veel groen. 

Elk tuindorp vormt één afgerond geheel en is opgebouwd uit bouwblokken 

die straten, singels, pleinen e.d. vormen en waarin de individuele woningen 

wel herkenbaar zijn. Er is vaak een doorgaande straat als hoofdas, waaraan ook 

de centrale openbare ruimte is gesitueerd met daaraan bijzondere functies, als 

een school, bibliotheek of winkels. 

De overige straten, pleinen, hofjes e.d. zijn secundair. In de opbouw van het 

dorp is vaak gebruik gemaakt van symmetrieassen, waarbij de plattegrond aan 

beide zijden van de as identiek is. Buiten de hoofdassen is meestal gestreefd 

naar beslotenheid: de straten zijn kort, geknikt of vormgegeven met kleine 

sprongen in de rooilijn zodat kleine pleinruimtes en hofjes ontstaan. 

Hoogbouw in Amsterdam 
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In de openbare ruimte ligt de nadruk op de overgang tussen openbaar, 

semi-openbaar en privé, met mee ontworpen begrenzingen zoals heggen of 

tuinmuurtjes. Opvallend is de tweeledige rol van het openbaar groen: het 

benadrukt de stedenbouwkundige structuur en legt een verbinding met het 

groen van de (semi-) openbare voor- en/ of achtertuinen. 

De bebouwing in de tuindorpen bestaat uit grotere architectuureenheden 

van een of twee bouwlagen met kap. Hoogbouw komt er eigenlijk niet voor. 

Alleen gebouwen met een markante openbare functie wijken daarvan soms af 
door een groter volume of een hoger accent in de vorm van een ranke toren. 

Het Algemeen Uitbreidingsplan {AUP) 

Het Algemeen Uitbreidingsplan, ontworpen door C. van Eesteren, was in 

1935 gereed, maar is grotendeels pas na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. 

Tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw is op basis van het AUP een lange 

reeks uitbreidingsplannen of deelplannen gerealiseerd. 

Het merendeel van de grote A UP-gebieden ligt in het westen en zuidwesten 

van de stad, enkele kleinere invullingen in het oosten en noorden van 

Amsterdam. Uitgangspunt van het plan is de scheiding van functies: wonen, 

werken, verkeer en recreatie en een royale toetreding van lucht, licht en 

ruimte. In de AUP-gebieden bestaat de stedenbouwkundige structuur uit 

een gelaagde compositie van verkeerswegen, groen- en waterstructuur en de 

bebouwing(svelden) daartussen. Er is een sterke samenhang tussen bebou

wing en openbare ruimte, waarbij veel aandacht uitging naar de vormgeving 

van de overgang tussen privaat en openbaar groen. Groen en water zijn een 

belangrijk structurerend stedenbouwkundig element met een zelfstandige 

rol. Een veld is opgebouwd uit één of meer verkavelingseenheden. Iedere 

verkavelingseenheid kan bestaan uit verschillende architectuureenheden met 

een combinatie van laag-, middelhoog-en hoogbouw. De architectuureen

heid kan bestaan uit een of meer stroken, haken of solitaire gebouwen, of een 

combinatie daarvan. 

In veel A UP-gebieden heeft sinds 199 5 een grote vernieuwingsoperatie 

plaatsgevonden. De nieuwbouwprojecten voegen zich min of meer in grote 

lijnen naar de AVP-karakteristiek. Ze zijn vaak wel groter van schaal dan 

de bebouwing van net na de oorlog. Vaak gaat het om een mengvorm van 

strokenbouw en gesloten bouwblokken. Bovendien wordt tegenwoordig 

gestreefd naar meer functiemenging en het toevoegen van oriëntatiepunten. 

50 Hoogbouw in Amsterdam 



Hoogbouw is van het begin af aan in de planvorming ingezet om te fungeren 

als landmark en oriëntatiepunt. Soms gaat het om individuele torenflats, en 

soms om een reeks identieke torenflats of strokenbouw. Een enkel gebouw 

markeert een belangrijke plek in het gebied, een reeks accentueert vaak een 

(infrastructuur)lijn. Recentelijk is er steeds meer hoogbouw toegevoegd, 

vooral in en rond winkelcentra. De oorspronkelijke hoogbouw vormt niet de 

beëindigingvan een formele zichtlijn. 

.... Vogelvlucht Westelijke Tuinsteden .... Hoogbouw aan zuidoever van de Sloterplas 
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Post-AUP 

In 1968 werd in Amsterdam-Noord het plan Buikslotermeer-Noord of wel 

het 'Plan van Goal' gerealiseerd. Het ontwerp van Ooyevaar Stalle van Goal 

architecten voor deze woonwijk omvatte een aantal aspecten die kenmerkend 

zouden worden voor hetruimtelijk systeem van de Post-AUP-gebieden. 

Stedenbouwkundige principes van dit plan waren ook sturend voor de opzet 

van de Molenwijk uit 1968, eveneens in Amsterdam Noord, en de Bijlmer

meer. Inmiddels heeft een groot deel van de Bijlmermeer een ruimtelijk en 

sociaal-economisch vernieuwingsproces doorgemaakt, waarbij veel van de 

oorsponkelijk bebouwing is vervangen door laagbouw. 

Een deel van de karakteristieken en kwaliteiten van de Post-AUP-gebieden 

valt duidelijk samen met die van het AUP. De voornaamste kenmerken van 

De Post-AUP-gebieden die als één grote stedenbouwkundig-architectonische 

structuur ontworpen zijn, zijn: een ver doorgevoerde scheiding van functies 

en van verkeerssoorten onderling; het maaiveld heeft een parkachtig karak

ter; het groen speelt een belangrijke rol; bebouwing in de vorm van solitaire 

en alzijdig georiënteerde gebouwen in een continu doorlopende en omrin

gende openbare ruimte; een grootschalige stedenbouwkundige structuur, 

met een beperkt aantal grootschalige architectuureenheden; ontsluiting van 

de woningen via brede drooglopen of galerij straten. 

De Post-AUP-gebieden zijn opgebouwd uit uniforme architectuureenheden 

in de vorm van geschakelde bouwblokken (niet gesloten, ook geen stroken

bouw). De architectuureenheden zijn merendeels groot en hoog en bestaan 

uit galerijflats. Er is niet of nauwelijks variatie tussen de bouwblokken 

onderling en evenmin veel afwisseling tussen laag- en (middel) hoogbouw. 

Hoogbouw in Molenwijk en wat daarvan nog resteert in de Bijlmer is 

ongeveer 35 meter. 
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Het IJlNoordzeekanaal - havengebieden I het waterfront 

Het IJ /N oordzeekanaal wordt gekenmerkt door de grote schaal met -voor 

het stedelijke gebied van Amsterdam- unieke lange {zicht) lijnen. Het water 

vormt in de stad een centrale zone die van oost tot west een gevoel van grote 

weidsheid biedt. Dit is voor het metropoolgebied van grote waarde. Boven

dien vormt het tot op de dag van vandaag de internationale waterwegverbin

ding tussen Amsterdam, de regio en de internationale wateren. 

Het IJ is al eeuwenlang van belang voor Amsterdam als transport- en levens

ader. De verdediging tegen dit water werd gevormd door een lang lint van 

dijken; de Noorder en Zuider IJ- en Zeedijken. Het binnen- en buitendijkse 

land hierlangs werd ontgonnen, verkaveld en vervolgens in gebruik genomen 

als agrarisch land met enkele nederzettingen. Dichtbij het centrum van 

Amsterdam was sprake van enkele havengebonden functies, met name 

gericht op scheepsbouw en de op- en overslag van goederen. Om het IJ op 

diepte te houden werd veelvuldig gebaggerd. De Nieuwendammerham- en 

Buiksloterhampolder werden om die reden medio 19de eeuw aangelegd als 

baggerdepot. 

Met de aanleg van hetNoordzeekanaal tussen 1850-187 6 werd de aanvoer

route via de Zuiderzee minder van belang en met de aanleg van de affuitdijk 

geheel buiten werking gesteld. Het Noordzeekanaalproject omvat de groot

schalige inpolderingen van het IJ, een nieuw gegraven kanaal van Velsen tot 

IJmuidenalsmede de aanleg van de Oranje- en Zeesluizen. 

De Amsterdamse havengebieden zijn in verschillende perioden en voor 

uiteenlopende doeleinden aangelegd. Hierdoor zijn ze afzonderlijk herken

baar. Na de 17 de eeuwse stadshavens ter weerszij den van de historische 

stadskern op de Oostelijke en Westelijke Eilanden vormthet Oostelijk 

Havengebied een clustervanlanggerekte (dok)eilanden. De havengebieden 

bestemd voor industrie aan de noordzijde van het IJ in de Buiksloter ham - en 

Nieuwendarnmerhampolder tonen een infrastructuur van tamelijk lange en 

smalle insteekkanalen, die in sommige gevallen ook alweer gedempt zijn. 

Daarnaast zijn er in Noord ook nog integrale overblijfselen van de 20ste 

scheepsbouw- en scheepreparatiewerven waarvan de NDSM-werfhet 

belangrijkste voorbeeld is. 
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..... Silodam aan 

het IJ 

Het Westelijk Havengebied werd ontwikkeld voor op- en overslag en als 

industrieterrein. De opzet toont van oost naar west een steeds groter schaal

niveau. 

In de afgelopen decennia hebben verschillende haven- en industriegebieden 

hun oorspronkelijke functie verloren. Nieuwe haven- en industriegebieden 

schuiven steeds verder naar de buitenste randen van de stad. De oude ter

reinen worden herontwikkeld tot moderne woon- en werkgebieden. 

De schaal van de bebouwing in de havengebieden varieert sterk, van laag 

tot middelhoog en hoog. Doorgaans is de hoogte van de bebouwing, in 

tegenstelling tot de rest van de stad, niet het gevolg van representativiteit of 

de behoefte aan ruimtelijke accenten, maar het directe gevolg van functio

naliteiteisen. Behalve grote gebouwen bevinden zich in de havengebieden 

ook hoge objecten, soms van tijdelijke aard, zoals kranen, schoorstenen en 

windmolens. 
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Ringen en radialen 

Ringen en radialen lopen door, of grenzen aan de stadsdelen Noord, Oost, 

Zuid, West, Nieuw West, Centrum, Amsterdam-Zuidoost, en Westpoort 

(centrale stad). Ringen en radialen worden steeds meer opgenomen in het 

stedelijk weefsel, de stedelijke bebouwing groeit er als het ware naar toe. In 

de structuurvisie zijn zij de dragers van het uitrolgebied van de binnenstad. 

Ringen en radialen bevinden zich in of op de grens van (een of meer) ruimte

lijke systemen zoals de Binnenstad, 19e eeuwse Ring, Gordel20-40 en het 

A UP-gebied 

De opeenvolgende ringen definieerden de groei van de stad, de radialen 

fungeerden als in- en uitvalswegen. De buitenste ringwerd in de jaren zestig, 

zeventig en tachtig van de vorige eeuw in de vorm van een Ringweg aange

legd. De 32 km lange Ringweg (AlO) ligtrond de stad, deels buiten bebouwd 

gebied (noord), endeels dwars erdoor (westen zuid). In Amsterdam-Noord 

liggen het tracé IJ tunnel- Nieuwe Leeuwarderweg. 
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• Zichtop 

Ransdorp 

In de stadsdelen Centrum, Oost en Amsterdam-Zuidoost het Centraal 

Stationseiland en de Gooiseweg, doorlopend in de Wibaut-as. En buiten 

de eigenlijke Ring ligt het deel van de A4 tot aan de Ringvaart. Ringweg 

en spoorlijnen, vaak op een verhoogd dijklichaam aangelegd, zijn bedoeld 

voor een snelle geleiding door oflangs de stad. Ze maken deel uit van een 

snel veranderende omgeving, waar de verkeersinfrastructuur een actieve rol 

speelt in de stedelijke ontwikkeling. Daarlangs zijn ontwikkelingen gaande, 

net als langs de Gaasperdammerweg {A9) waartoe veel hoogbouwprojecten 

horen. Aangetakt aan de Ring ligt een aantal afslagen de stad in. In het 

westelijk en het zuidelijk deel van de stad is de bebouwing de Ringweg dicht 

genaderd; nieuwbouw wordt op de Ring georiënteerd ( zichtlocaties) of is er 

zelfs overheen gebouwd. 

Ordening en oriëntatie langs ringen en radialen vindt plaats op een aantal 

niveaus tegelijk: op het niveau van de stad als geheel, waarbij herkennings

punten van groot belang zijn, op het niveau van die delen van de stad waar 

de weg doorheen loopt en op het niveau van de straatruimte en de wanden 
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langs de verkeersader zelf. De vormgeving van de bebouwing langs ringen en 

radialen zal met deze verschillende niveaus rekening moeten houden. 

Historische kernen, linten en fragmenten in stedelijke gebieden 

Historische kernen en linten zijn vóór 1900 ontstaan buiten de toenmalige 

stad. De bebouwing is opgetrokken langs bestaande structuren in het 

landschap, zoals een dijk, water- of polderweg. Ten zuiden van het IJ worden 

de meeste gebieden die bij dit ruimtelijk systeem behoren omringd door 

latere woonwijken; ten noorden van het IJ ligt in Landelijk Noord een aantal 

dorpen in de oorspronkelijke context van het open landschap. 

Historische fragmenten - zowel van landschap als van bebouwing- zijn 

geïsoleerd komen te liggen in een nieuwe omgeving en zijn meestal van een 

andere maat en schaal. De oudere herkomst is nog duidelijk afleesbaar, met 

name door het historische uiterlijk van de bebouwing. De historische kernen 

en linten verschillen onderling sterk van karakter. Ze worden sterk bepaald 

door de kenmerken van de landschappelijke ondergrond. Meestal heeft de 

bebouwing een lineair karakter door de ligging aan een polderdijk of aan 

een land- of waterweg. Dit geldt zowel voor dichtbebouwde, langgerekte 

dorpslinten als voor linten die nog steeds bestaan uit vrij staande boerderijen 

en kleinere huizen in een open gebied. Denk hierbij aan de beschermde 

dorpsgezichten Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Aaneengesloten kernen 

met kleinschalige bebouwing zijn meestal ontstaan aan een kruispunt van 

wegen. 

Typerend voor historische kernen en linten is dat er veelal pand voor pand is 

gebouwd, door of in opdracht van de eigenaren zelf. De huizen dateren uit 

verschillende tijden en verschillen daarom in vorm en massa. Diversiteit is 

daarmee het meest voorkomend, al komt op kleine schaal ook seriebebou

wing voor. De meeste bebouwing gaat niet hoger dan een of twee lagen met 

kap, met uitzonder van de hoog oprijzende kerktorens. Hoogbouw komt in 

dit ruimtelijk systeem eigenlijk niet voor. 
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Groen- en watergebieden 

Groen en watergebieden komen in de meeste stadsdelen voor. De recreatieve, 

ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten van Landelijk 

Noord, het grote, open water, de groene scheggen en de stadsrandgebieden 

worden hoog gewaardeerd. 

Een groot deel van het nu bebouwde gebied in Amsterdam is lang agrarisch 

geweest. In historisch -landschappelijk opzicht hoorde het grotendeels bij de 

veengebieden die zijn ontgonnen en bewoond geraakt vanaf ca. 1000 AD. 

In mindere mate maken ze deel uit van de 17 de-eeuwse droogmakerijen. In 

Landelijk Noord zijn deze landschapstypen tot op de huidige dag aanwezig. 

Bij de ontwikkeling van de vooroorlogse Tuindorpen en vanafhet Algemeen 

UitbreidingsPlan {AUP, 1935) kreeg het groen een belangrijke steden

bouwkundige functie. Daarnaast zijn in het AUP de zogenaamde 'scheggen' 

geïntroduceerd: de relatieflandelijke stroken die vanuit het ommeland de 

stad indringen. "Het gevoel van openheid", zo meenden de makers van het 

A UP, "de samenhang tussen land en stad is zowel uit psychisch als hygiënisch 

opzicht noodzakelijk om de bewoonbaarheid van de stad, die anders maar al 

te zeer tot een eindeloze huizenzee uitgroeit, te bevorderen." 

De groene scheggen zijn verschillend in historie en landschappelijke 

onderlegger. Het zijn grotendeels onbebouwde gebieden, naar gelang het 

(historisch) karakter open, gesloten of doorsneden door infrastructuur. 

De scheggen hebben als kenmerken: rust, groen, kleinschalige historische 

bebouwing en in sommige delen weidse uitzichten met lange zichtlijnen, 

In cultuurhistorisch opzicht omvatten de scheggen en stadsrandgebieden 

waardevolle landschappen en landschapselementen. Ze herbergen bovendien 

de grootste verscheidenheid aan planten- en diersoorten en zijn daardoor ook 

ecologisch waardevol. 

• 
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Hoogbouw tot circa 60 meter (de Rembrandttoren met zijn 135 meter is 

een uitzondering) komt, solitair of in clusters, vooral aan de grenzen van de 

groene scheggen voor. Ze zijn vanaf grote afstand vanuit het rondom liggende 

landschap zichtbaar. Ook de hoogbouw van Amsterdam Zuidoost is tot ver in 

het omliggende gebied waarneembaar. 

Hoogbouw in Amsterdam 

.",. Amsterdam-

Noord 
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• Een verblijfspiek 

metbomen 

in de directe 

omgeving van 

hoogbouw 

in Manhattan 

NewYork. 

Hoofdstuk 4 
Hoe landt de 
hoogbouw in 
de stad? 
Van ver is hoogbouw een herkenningspunt of onderdeel van het stadsilhouet. 

Van dichtbij is het een deel van de stad. De plint is misschien wel het meest 

belangrijke ontwerponderdeel bij hoogbouw. Aan de voet van een hoog 

gebouw komen niet alleen de verkeersstromen en de constructie van het 

gebouw samen, hier vindt ook de aansluiting plaats op de directe omgeving. 

De volgende aandachtspunten zijn vereisten voor een goed functionerend 

gebouw en een levendige stad (deze aandachtspunten zijn overgenomen uit 

de publicatie Hoogbouwi.o.v. stichting Hoogbouw door Zandbelt &vanden

Berg). 
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Openbare ruimte 

Een van de belangrijkste eigenschappen van goede hoogbouw is een goed 

ontwerp voor de openbare ruimte rondom. De afmetingen van looproutes en 

entreegebieden moeten in verhouding zijn met het hoge gebouw. Wanneer 

de stoep te smal is zal de voetganger zich weggedrukt voelen door het hoge 

gebouw. Boombeplanting verhoogt de verblijfskwaliteit van de openbare 

ruimte rondom hoogbouw. 
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• De openbare 
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ruimtevoor 

de WTC 

- gebouwen 

in Amsterdam 

biedt veel 

ruimte voor 

voetgangers. 

De beplanting 

op het plein 

verhoogt de 

veblijfskwaliteit. 
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Transparantie 

Een gesloten gevel belemmert 

interactie tussen binnen en buiten. 

Daarom is het van belang om naar 

een goede verhouding tussen 

gesloten (25%) en open (75%) 

geveldelen te streven. Door de open 

delen in de gevel daar te si tueeren 

waar zich de meeste activiteiten op 

straat bevinden wordt de interactie 

tussen binnen en buiten vergroot. 

.... De benedenverdieping van het Lever 

House in New York is transparant. 

~ De benedenverdieping van de Muzento

ren in Den Haag is massief en gesloten. 

Hoogbouw in Amsterdam 



Functie 

In de plint komen de verkeersstromen 

en de constructie van het gebouw 

samen. Dit betekent dat in de plint 

onderdelen als entree parkeergarage, 

installatieruimte, laad en losruimte 

in geval van winkels een plek moeten 

krijgen. Deze functies hebben vaak 

een negatieve invloed op het openbare 

straatleven. Daarom zijn naast deze 

hardcore functies ook programmaon

derdelen gewenst die een relatie hebben 

met het openbare straatleven, te denken 

valt aan de lobby van hotel of woonge

bouw, winkels en horecagelegenheden. 

Maar het heeft geen zin om commerci

ele ruimtes te plannen als het gebouw 

niet aan een drukke passantenroute in 

de stad ligt, voorkom leegstand. 

..... Een horeca functie in de plint 

van de bebouwing aan het Prins 

Bernhardplein in Amsterda~. 
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""' Dit voorbeeld in Sloterdijk in Amsterdam heeft op 

maaiveld weinig interessante functies voor passanten. 
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• Parkeerlift voor 

parkeerkelder 

in Silodam te 

Amsterdam. 

• Parkeren in 

de plint heeft 

een slechte 

uitstraling op de 

openbareruimte 

Parkeren 

Een goede plint vereist een duurzame parkeeroplossing, ondergronds. Een 

parkeerkelder is duur maar de alternatieven zijn vaak niet wenselijk. 
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Schaduw 
Hoge bebouwing werpt haar sçhaduw op de omliggende openbare ruimte. 

Als de openbare ruimte gedurende het overgrote deel van de dag in de 

schaduw ligt beïnvloedt dit de kwaliteit van plint negatief. 

Hoogbouw in Amsterdam 65 

~ Hoogbouw 

werpt 

schaduw op de 

omliggende 

bebouwing 

en openbare 

ruimte. 



Windval 

Windoverlast in de directe omgeving van de toren beïnvloed de kwaliteit van 

de plint negatief. Windoverlast kan berekend worden in een windtunnel. 

In een vroeg stadium ontwerpen aan windhinder voorkomt overlast in de 

omgeving van het gebouw. 
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~ Door een luifel 

rondom te ont-

werpen worden 

valwinden 

afgebogen 
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Verdiepingshoogte 

Extra hoge verdiepingen maken een 

gebouw flexibel en geschikt voor func

tieveranderingen in de toekomst. Een 

hoge entreeverdieping geeft ook extra 

grandeur en uitstraling op de openbare 

ruimte 

... De hoogte van de entreever

dieping geeft grandeur. 

. Hoogbouw in Amsterdam 

.... De plint heeft een slechte kwaliteit . 
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~ De plint verschilt 

in verschijnings

vorm van de rest 

van de toren. De 

onderste lagen 

reageren op 

stedelijk leven 

op straatniveau. 

~ De toren loopt 

doortot op 

maaiveld. 

Detaillering en 

materiaalgebruik 

op de onderste 

verdiepingen 

verdienen meer 

aandacht. 

Detaillering 

Materiaalgebruik heeft grote invloed op de ervaring van de openbare ruimte 

van de plint. Zo kan de plint in verschijningsvorm verschillen van de rest 

van de toren, waarbij de onderste lagen reageren op het stedelijk leven op 

straatniveau. 
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Tot slot 

Conclusie en aanbevelingen 

Op de stadsportretten van Amsterdam uit de 17 de eeuw, toont de stad 

duidelijk haar trots over het afwisselend silhouet. Torens die het stadsland

schap van ver bepaalden, werden nog eens extra benadrukt door ze hoger af 

te beelden dan zij in werkelijkheid waren. Hoogbouw is in de eeuwen daarna 

steeds een onderwerp van veel discussie geweest. Dat is niet verwonderlijk, 

want in het vlakke landschap waarin Amsterdam ligt, hoeft een gebouw niet 

eens zo hoog te zijn om toch van ver zichtbaar te zijn. Sinds de opkomst van 

de Compacte Stad gedachte, eind jaren tachtig, speelt hoogbouw een niet 

meer weg te denken rol in het aanzien van Amsterdam. Of hoogbouw op een 

bepaalde plek iets toevoegt aan het stadsbeeld of dat het juist waardevolle 

stedenbouwkundige systemen verstoort, blijft altijd een punt van discus

sie. In dit hoogbouwdocument zijn alle ingrediënten geïnventariseerd die 

nodig zijn om tot een zorgvuldige inpassing van hoogbouw in het bestaande 

Metropolitane stadslandschap te komen, zowel vanuit de stedelijke ontwik

keling als vanuit de cultuur historische waarden. 

Het nieuwe beleid voor Hoogbouw is neergezet in de structuurvisie Am

sterdam 2040. De structuurvisie geeft het beleid op hoofdlijnen. Nieuw ten 

opzichte van eerdere structuurvisies is dat wordt aangegeven waar Amster

dam hoogbouw stimuleert en waar zij terughoudend is ten opzichte van 

hoogbouw. Aangegeven wordt in welke gevallen hoogbouw, respectievelijk 

middelhoogbouw, als grootstedelijk effect wordt gezien. Wanneer sprake 

is van een groot stedelijk effect beoordeelt B&. W de toelaatbaarheid van de 

nieuwe hoogbouwinititatieven. De beoordeling gebeurt aan de hand van 

een door het stadsdeel op te stellen HER. BMA en DRO adviseren B&. W 

gezamenlijk over de HER. 
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De concrete inpassing van hoogbouw is een bevoegdheid van stadsdelen. 

Daarom zijn in dit document de tien voor hoogbouw relevante ruimtelijke 

systemen beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor de inpassing van 

hoogbouw in de directe omgeving. 

De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

• Houd rekening met de bepalingen uit de structuurvisie en ga na in welke 

gevallen een HER verplicht is. 

• Wanneer hoogbouw deel uitmaakt van een stedenbouwkundig plan, 

bepaal dan op basis van een hoogbouwstudie de juiste positionering 

en de relatie met de context van het plangebied en het (stads )land 

schap als geheel. 

• Bij het plaatsen van een solitair hoog gebouw in een bestaande 

stedenbouwkundige context analyseer voorafhet cultuurhistorische 

karakter van het plangebied van de locatie en de rol die hoogbouw tot 

dan toe in dat gebied heeft gespeeld. 

• Stel hoge eisen aan het ontwerpen van de plint van de hoogbouw voor 

een goede interactie tussen gebouw en straat. 

• Bij het onderzoek naar de precieze plaatsing van een hoog gebouw 
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en inzicht in de historisch-stedenbouwkundige context kunnen de 

Dienst Ruimtelijke Ordening en Bureau Monumenten & Archeologie 

altijd van advies zijn. 
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""' Stads silhouet van de 17de eeuw 
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~ Stads silhouet 

van de 21ste 

eeuw 
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Hoogbouw 
in Amsterdam 

Hoe gaat Amsterdam om met hoog
bouw? In de Structuurvisie Amsterdam 
2040 wordt het beleid voor hoogbouw 
op hoofdlijnen beschreven. 
Amsterdam stimuleert hoogbouw op plek

ken waar dat vanuit verdichting gewenst is 

en als markeringvan plekken van steden

bouwkundige en economische waarde. Bij 

de inpassingvan nieuwe hoogbouwini

tiatieven moet een zorgvuldige afweging 

plaatsvinden ten aanzien van cultuurhisto

rische waarden in de omgeving daarvan. Op 

die manier kunnen hoogbouwinitiatieven 

een bijdrage leveren aan de schoonheid 

van het stadsilhouet van Amsterdam. In 

deze nota wordt het beleid voor hoogbouw 

verder uitgewerkt en toegelicht. 



Raad 
vanState RASTER SCHUTBLAD R1 

Een in te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door 
het document. Wanneer het type document uit meerdere documenten bestaat (bij
voorbeeld bijlagen) kunnen er één of meerdere schutbladen toegevoegd worden 
zodat de documenten separaat opgeslagen worden en te benaderen zijn. Een 
schutblad moet altijd in combinatie met een Raster voorloopblad gebruikt worden. 
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Stibbe 

Bijlage 5 
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Jaar 

Afdeling 

Nummer 

Publicatiedatum 

Agendapunt 

Datum besluit B&W 

Tekst van openbare 

beslulten wordt 

gepubliceerd 

)( 
)( 
)( 

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

Gemeenteblad 

R 

2018 

1073 

Voordracht voor de raadsvergadering van 

woensdag 7 en donderdag 8 november 2018 

31 oktober 2018 

16 

9 oktober 2018 

Onderwerp 

Vaststellen van het welstandskader gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront en 
vaststellen dat dit gebiedstype van toepassing is op de Sluisbuurt op 
Zeeburgereiland. 

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, 

Besluit: 

1. Kennis te nemen en bij de besluitvorming te betrekken dat gedurende de 
terinzagelegging van het ontwerp welstandskader gebiedstype 9C Stedelijk 
Waterfront: 

a. geen adviezen zijn ingebracht door het Dagelijks Bestuur van de 
stadsdelen Noord en Oost; 

b. geen inspraakreacties zijn ingebracht. 

2. Vast te stellen: 
a. het welstandskader voor gebiedstype Stedelijk Waterfront, in het ruimtelijk 

systeem 'De IJ-landen' van de welstandsnota De Schoonheid van 
Amsterdam (2016), (hoofdstuk 8, paragraaf 9, onderdeel c); 

b. dat het welstandskader, als onder beslispunt 2a, van toepassing is op de 
Sluisbuurt zoals aangegeven op bijgaande kaart met gebiedscantour 
(bijlage 2); 

c. dat het welstandsniveau 'gewoon' aan de gehele Sluisbuurt wordt 
toegekend en de gehele Sluisbuurt voor de duur van de transformatie het 
welstandsniveau 'bijzonder' krijgt, zoals aangegeven op de bijgevoegde 
kaart met gebiedscantour (bijlage 2). 

Wettelijke grondslag 

Artikel12a, eerste lid van de Woningwet 
De Gemeenteraad stelt een welstandsnota vast inhoudende beleidsregels waarin in 
ieder geval beoordelingsregels zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij 
haar beoordeling. 
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Jaar 2018 Gemeente Amsterdam R Afdeling 1 Gemeenteraad 
Nummer 1073 
Datum 31 oktober 2018 Voordracht voor de raadsvergadering van woensdag 7 en donderdag 8 november 2018 

Artikel 2, tweede lid juncto artikel 1, onder a van de Algemene inspraakverordening 
Het college verleent inspraak met betrekking tot het voornemen van een 
bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid in casu de Welstandsnota. 

Artikel 12, tweede lid van de Verordening op het lokaal bestuur 
Het stedelijk bestuur betrekt het Dagelijks Bestuur bij het opstellen van stedelijke 
kaders. 

Bestuurlijke achtergrond 

In het Stedenbouwkundig Plan voor de Sluisbuurt waren de uitgangspunten, 
waardering en beoordeling voor het nieuwe gebiedstype 9C reeds benoemd. 
Voorafgaand aan vaststelling van het lnvesteringsbesluit Sluisbuurt en het 
Stedenbouwkundig Plan heeft er een uitgebreide participatieronde plaatsgevonden. 
Op verschillende wijzen is het voor belanghebbenden mogelijk geweest 
inspraakreacties te geven op het Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt. Deze inspraak 
is verwerkt in een Nota van Beantwoording en samen met het Stedenbouwkundig 
Plan op 27 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. 
In de bijbehorende Nota van Beantwoording wordt er naar aanleiding van 
inspraakreacties voorgesteld om in het definitieve Stedenbouwkundig Plan een 
beeldkwaliteitsplan en welstandskader uit te werken voor de torens in de Sluisbuurt. 
Hierna is dit verder uitgewerkt tot een ontwerp Welstandskader voor gebiedstype 9C. 
Op 29 mei 2018 heeft het college besloten om het uitgewerkte ontwerp 
welstandskader gebiedstype 9C vrij te geven voor inspraak. 

Onderbouwing beslult 

Ad 1 a & b - Kennisnemen en betrekken van bij de besluitvorming dat geen adviezen 
Dagelijks Bestuur van de stadsdelen Noord en Oost zijn ontvangen als ook geen 
inspraakreacties zijn ingebracht. 
Het uitgewerkte ontwerp welstandskader gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront heeft 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen, namelijk van 21 juni 2018 Um 1 augustus 
2018. 
Gedurende deze periode is bij de stadsdelen Oost en Noord advies gevraagd. Van 
het de bestuurscommissie Noord is geen reactie ontvangen. Het algemeen bestuur 
van de bestuurscommissie Oost heeft laten weten geen nader advies te geven op 
deze adviesaanvraag omdat zij al het geadviseerd op zowel Stedenbouwkundig Plan 
als (concept ontwerp)bestemmingsplan. 

Inspraakreacties 
In deze periode is ook een inloopbijeenkomst georganiseerd. Naast de 
bekendmakingen via de gebruikelijke communicatiekanalen zijn de huidige bewoners 
van de Sluisbuurt hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Er zijn geen inspraakreacties 
ontvangen. 
De beoogde supervisor voor de Sluisbuurt heeft kennisgenomen van het ontwerp 
welstandskader. 

Ad 2a- Vaststellen het welstandskader ruimtelijk systeem 'De IJ-landen' gebiedstype 
9C 'Stedelijk Waterfront' 
De Gemeenteraad heeft op 27 september 2017 het lnvesteringsbesluit Sluisbuurt 

2 



Jaar 
Afdeling 
Nummer 
Datum 

2018 
1 
1073 
31 oktober 2018 

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad R 
Voordracht voor de raadsvergadering van woensdag 7 en donderdag 8 november 2018 

vastgesteld. Hierin is als uitgangspunt vastgelegd dat voor de Sluisbuurt een nieuw 
deelsysteem aan de welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam wordt 
toegevoegd, te weten gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront. Dit bevat de 
uitgangspunten, waardering, beoordeling en criteria waaraan aanvragen 
omgevingsvergunning voor de Sluisbuurt zullen worden getoetst. Het welstandskader 
9C Stedelijk Waterfront is opgesteld door het team Ruimtelijke Kwaliteit van R&D in 
samenwerking met het project Sluisbuurt en afgestemd met de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. 

Aanleiding voor het toevoegen van een nieuw gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront is 
dat de Sluisbuurt aan de westzijde van het Zeeburgereiland wordt ontwikkeld tot een 
stedelijk gebied met hoge dichtheid, stedelijke voorzieningen en een hoge ruimtelijke 
kwaliteit. De bestaande gebiedstypen in het ruimtelijk systeem van de IJ-landen 
(verstedelijkt havengebied en IJ- en Zeeburg) komen niet tot een zelfde intensiteit. 
Toevoegen van een nieuwe gebiedstype aan de welstandsnota draagt bij aan de 
sturing op ruimtelijke kwaliteit. 

Het welstandskader maakt deel uit van een breder systeem van kwaliteitsbegeleiding 
en -sturing voor de Sluisbuurt. Dit bestaat uit publiekrechtelijke kaders zoals het (nog 
door de Gemeenteraad vast te stellen) bestemmingsplan, alsmede het reeds 
vastgestelde Stedenbouwkundig Plan en de toetsing van bouwplannen door de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in het traject van vergunningverlening. Daarnaast 
worden gedurende de transformatie van de Sluisbuurt het beeldkwaliteitsplan en 
supervisie ook als middelen ingezet om kwaliteit te borgen. 

Wanneer vastgesteld, wordt gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront toegevoegd aan het 
ruimtelijk systeem de IJ-landen in de welstandsnota 'De Schoonheid van Amsterdam'. 
Daarmee kan het in de toekomst door de Gemeenteraad ook van toepassing worden 
verklaard op andere gebieden binnen het ruimtelijke systeem De IJ-landen, dat 
bestaat uit verstedelijkt havengebied, IJburg en Zeeburgereiland met het IJ als 
verbindende factor. 

Ad 2b -Van toepassing op de Sluisbuurt 
Het welstandskader wordt van toepassing verklaard op de gehele Sluisbuurt. Ook op 
het kleine gedeelte - het grijze vlakje op de kaart (bijlage 2) met de gebiedscantour
dat thans nog welstandsvrij is. 

Ad 2c - Welstandsniveaus en de termijn hiervoor 
Er wordt in de stad gewerkt met verschillende welstandsniveaus. Het niveau 'gewoon' 
geldt in een groot deel van de stad. Dit zijn gebieden, waar het beleid inzet op beheer 
van de bestaande kwaliteit. In deze gebieden speelt het aanzien van de stad als 
geheel een minder grote rol. 
Het niveau 'bijzonder' is bedoeld voor gebieden waar van een ontwerp mag worden 
verwacht dat het een bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving en aan de 
kwaliteit van het bouwwerk op zichzelf. Dit zijn onder meer de gebieden met een 
groot belang voor het aanzien van de stad. 
Het bijzondere niveau is ook van toepassing op gebieden, die in transformatie zijn of 
in opbouw en waar van de ontwerper of aanvrager een grotere inspanning mag 
worden verwacht om de kwaliteit van het gebied te helpen opbouwen. 
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Hierbij geldt dat het welstandsniveau 'gewoon' aan de gehele Sluisbuurt wordt 
toegekend. Hieraan is geen maximale termijn verbonden. Daar bovenop wordt 
voorgesteld om voor de duur van de transformatie het welstandsniveau 'bijzonder' toe 
te kennen. Hoe lang deze periode duurt is niet exact te voorspellen. De verwachting 
is dat deze periode van transformatie zeker 1 0 jaar zal duren. De 
transformatieperiode duurt zolang op de thans nog lege kavels in het gebied nieuwe 
gebouwen/bouwwerken worden opgericht. Door deze formulering valt na voltooiing 
van de transformatie van de Sluisbuurt, het welstandsniveau automatisch weer terug 
van 'bijzonder' naar 'gewoon'. 

Geheimhouding 

n.v.t. 

Stukken 

1. Welstandskader gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront; 
2. Kaart met gebiedscantour Sluisbuurt Zeeburgereiland. 
n.v.t. 

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en a-mailadres) 

Grond en Ontwikkeling, Esther Moors, 06 2957 1399,.e.moors@amsterdam.nl 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam 

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris 
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Onderwerp 

Vaststellen van het welstandskader gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront en 
vaststellen dat dit gebiedstype van toepassing is op de Sluisbuurt op 
Zeeburge_reiland. · 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2018 
( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1 073); 
Gelet op: 
- artikel 12a, lid 1 van de Woningwet; 
- artikel 2, lid 2 jo. artikel 1, onder a van de Algemene inspraakverordening; 
- artikel12, lid 2 van de Verordening op het lokaal bestuur, 

Besluit: 

1. Kennis te nemen en bij de besluitvorming te betrekken dat gedurende de 
terinzagelegging van het ontwerp welstandskader gebiedstype 9C Stedelijk 
Waterfront: 

a. geen adviezen zijn ingebracht door het Dagelijks Bestuur van de 
stadsdelen Noord en Oost; 

b. geen inspraakreacties zijn ingebracht. 

2. Vast te stellen: 
a. het welstandskader voor gebiedstype Stedelijk Waterfront, in het ruimtelijk 

systeem 'De IJ-landen' van de welstandsnota De Schoonheid van 
Amsterdam (2016), (hoofdstuk 8, paragraaf 9, onderdeel c); 

b. dat het welstandskader, als onder beslispunt 2a, van toepassing is op de 
Sluisbuurt zoals aangegeven op bijgaande kaart met gebiedscantour 
(bijlage 2); 
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c. dat het welstandsniveau 'gewoon' aan de gehele Sluisbuurt wordt 
toegekend en de gehele Sluisbuurt voor de duur van de transformatie het 
welstandsniveau 'bijzonder' krijgt, zoals aangegeven op de bijgevoegde 
kaart met gebiedscantour (bijlage 2). 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 

in zijn vergadering op 7 november 2018. 

De voorzitter 

Femke Halsema 

De raadsgriffier 

MarijkePe 
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0931 Sluisbuurt 

Hoofdstuk 8 I De IJ-landen I Stedelijk Waterfront I 9c ~ 

Uitgangspunten 
De verdichtingsopgave zorgt voor 
een herontwikkeling van de gebie
den rond het IJ. De gebieden wor
den samen het Stedelijk Waterfront 
genoemd. 
De gunstige ligging ten opzichte van 
de bestaande stad leidt tot de keuze 
voor een gebied met een hoge dicht
heid, stedelijke voorzieningen en een 
hoge ruimtelijke kwaliteit. 

Een van de gebieden binnen het Ste
delijk Waterfront is de Sluisbuurt, 
op de kop van het Zeeburgereiland. 
Ruimtelijk gezien maakt het gebied 
deel uit van het Binnen-IJ oost en 
vormt de markering van het knoop
punt van het Amsterdam Rijnka
naal, het IJ en de vaarroute door het 
IJmeer. 
De identiteit van het gebied wordt 
voor een belangrijk deel bepaald 
door het omringende water. Tege
lijkertijd draagt het nieuwe stedelij
ke silhouet bij aan het beeld van het 
waterfront. 
De differentiatie in bouwhoogtes is 
bepalend voor dit beeld. 

De architectuur is stoer en stede
lijk. Bouwblokken van gemiddeld zes 
lagen en slanke torens bepalen het 
beeld. De torens zijn onderdeel van 
de stedelijke bouwblokken en wor
den nooit los ontworpen. Ze staan 
als het ware op een 'podium' en lig
gen terug ten opzichte van de bouw
blokken in de rooilijn. Dit maakt 
dat ze minder aanwezig zijn In het 
straatbeeld. Torens worden alterne
rend geplaatst met voldoende af
stand tot elkaar met het oog op een 
transparant silhouet. 

De hoofdstraat en de dwarsstraten 
vormen het vaste kader. In de hoofd
straat wordt uitgegaan van stedelijke 
blokken in de rooilijn. Een verschil in 
korrelgrootte zorgt voor de gewens
te differentiatie zonder dat een even
wichtig straatbeeld verloren gaat. In 
de dwarsstraten kan de rooilijn vari
eren. De hoeken worden daarente
gen gebouwd in de rooilijn en hebben 
een publieke plint. Voor de beleving 
op straat zijn de hoeken cruciaal. 

Waardering 
Samenhang binnen het gebied 
wordt gezocht in de straatwanden. 
Een levendig straatbeeld is het uit
gangspunt. De kwaliteit van de leef
omgeving wordt geborgd door een 
goede aansluiting van gebouwen op 
het maaiveld en een zorgvuldig ge
kozen programma van functies in 
de plint. De keuze voor een zo groot 
mogelijke transparantie op de eer
ste twee bouwlagen draagt bij aan 
het creëren van een aangenaam ver
blijfsklimaat. 

Bij hoogbouw wordt aandacht ge
vraagd voor een zorgvuldige, even
wichtige opbouw van het silhouet. 
Hoogbouwvolumes zijn alzijdig en 
hebben al naar gelang hun hoogte 
een verticale opdeling/ritmiek en een 
duidelijke beëindiging. Hoogbouwvo
lumes zijn slank en 'verjongen'. 

Beoordeling 
Het beleid is gericht op samen
hang binnen de stedenbouwkundi
ge eenheden en het aanzien vanuit 
de omringende gebieden, het stede
lijk waterfront en het metropolitane 
landschap. Zorgvuldige inpassing en 
aandacht voor vormgeving van het 
silhouet spelen bij de beoordeling 
een belangrijke rol. In de architec
tonische uitwerking en bij de keuze 
van materiaal- en kleurgebruik ligt 
de nadruk ook weer op het behoud 
van samenhang zonder een afwisse
lend straatbeeld in de weg te staan. 



Criteria 
Plannen worden om te beginnen be
oordeeld aan de hand van de criteria 
voor veel voorkomende kleine bouw
plannen in hoofdstuk 6. Als deze 
geen uitsluitsel geven, wordt bij de 
beoordeling in samenhang met de 
beschrijving en uitgangspunten ge
toetst aan de hand van de volgende 
criteria: 

Ligging 
• gebouwen voegen zich naar de ste

denbouwkundige structuur 
• gebouwen voegen zich naar de plek 

die ze innemen in een blok of ensem
ble 

• gebouwen oriënteren op de openba
re ruimte en het water en ontsluiten 
vanaf de straat of plantsoen 

• gebouwen zijn in principe in de rooi
lijn gebouwd 

• gebouwen met een bijzondere pu
blieke functie kunnen een eigen 
positie innemen met meerzijdige ori
entatie 

Massa 
• de bouwmassa is gedifferentieerd 

met een eigen expressie en afge
stemd op de samenhang van het en
semble bezien vanuit de openbare 
ruimte en het water 

• gebouwen hebben bij voorkeur 
meerdere lagen met plat dak 

diversiteit zonder te grote contrasten 
• hoogbouw kan in expressie afwijken 

maar is tegelijk verweven met de on
derbouw en heeft daarmee duidelijke 
adressering aan de straat 

• toevoegingen zijn in stijl en afwer
king afgestemd op het hoofdvolu
me met herhalende architectonische 
kenmerken zoals lateien, verbijzon 
derde entrees en balkons 

• elementen in de gevel zoals deuren 
en ramen zijn in een logische ver
houding geplaatst tot elkaar en de 
gevel als geheel 

• gebouwen hebben een levendige 
plint aan de openbare ruimte 

• de overgang tussen privé en open
baar is zorgvuldig vormgeven 

• ingangen van parkeergarages zijn 
inpandig en niet In de hoofdstraat of 
op bijzondere stedelijke plekken 

• balkons, loggia's en dakterrassen 
zijn een zorgvuldig vormgegeven 
onderdeel van het gevelbeeld en on
dersteunen de expressie van woon
gebouwen 

• ingangen van appartementengebou
wen zijn vormgegeven in relatie met 
de openbare ruimte en in samen
hang met de hoofdvolume van het 
gebouw 

• bij toepassing van groene gevels is 
ook de achterliggende gevel hoog
waardig vormgegeven en gemateri
aliseerd 

• installaties en bergingen op 
maaiveld zijn geïntegreerd in 
hoofdgebouw 

het • installaties, zonnepanelen en derge
het lijke zijn integraal onderdeel van de 

architectuur 
• garages zijn geïntegreerd in het 

gebouw (deels ondergronds) of Materiaal en kleur 
hoogwaardig vormgegeven indien • materialen en kleuren van de ste
bovengronds delijke blokken zijn overwegend te

Architectonische uitwerking 
• de architectonische uitwerking is 

stedelijk en verweven met de mas
saopbouw, de detaillering is zorgvul
dig en evenwichtig 

• gebouwen hebben een stoer en ro
buust stedelijk uiterlijk en sluiten 
aan bij de stedelijke sfeer van het 
gebied 

• de open-dicht verhouding, plasticiteit 
en gelaagdheid in de gevel onder
steunen het karakter van woonge
bouwen 

• het daklandschap is integraal onder
deel van de ontwerpopgave 

• hoogbouwvolumes zijn alzijdig 
• het straatbeeld kenmerkt zich door 

rughoudend en aan de voorzijde per 
stedenbouwkundige eenheid in sa 
menhang 

• meer expressie en afwijkende ma
terialen zijn mogelijk bij bijzonde
re publieke gebouwen en hoogbouw 
zonder dat contrasten ontstaan die 
ten koste gaan van het totaalbeeld 

• kleurstelling is overwegend terug 
houdend en passend bij de omgeving 

• materialen zijn duurzaam en verou
deren mooi 

• op- en of aanbouwen zijn, indien 
goed zichtbaar vanuit de openbare 
ruimte, in materiaal en kleur afge
stemd op de hoofdmassa 







Gebiedscantour Sluisbuurt 

Huidige gebiedscontour: 

Welstandsniveaus: 

Rood =bijzonder 

Geel =gewoon 

Grijs = welstandsvrij 

Gebiedscantour Sluisbuurt 
in ontwerp welstandskader gebiedstype gC Stedelijk Waterfront 
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Aanwezig: de leden mevrouw Bakker (PvdD), de heer Bakker (SP), de heer 
Biemond (PvdA), mevrouw Bloemberg-lssa (PvdD), de heer Blom (GroenLinks), de heer 
Boomsma (CDA), mevrouw Bosman (D66), de heer Boutkan (PvdA), de heer Van der 
Burg WO), de heer Ceder (CU), de heer Van Dantzig (066), de heer Ernsting 
(GroenLinks), de heer Flentge (SP), mevrouw De Fockert (GroenLinks), mevrouw De 
Grave-Verkerk (WO), de heer Groen (GroenLinks), mevrouw Groeten (GroenLinks), de 
heer Guldemond (D66), de heer Hammeiburg (066), mevrouw De Heer (PvdA), mevrouw 
De Jong (GroenLinks), de heer Karaman (GroenLinks), mevrouw Kat (D66), mevrouw 
Kiliç (DENK), de heer Kreuger (Forum voor Democratie), mevrouw El Ksaihi (066), de 
heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren), mevrouw Marttin (WO), de heer Mbarki 
(PvdA), mevrouw Nadif (GroenLinks), mevrouw Naoum Néhmé (WD), mevrouw Poot 
(WD), mevrouw Van Renssen (GroenLinks), mevrouw Roosma (GroenLinks), mevrouw 
La Rose (PvdA), de heer Van Schijndel (Forum voor Democratie), mevrouw Simons 
(BIJ1), mevrouw Van Soest (PvdO), de heer Taimounti (DENK), mevrouw Temmink (SP), 
mevrouw Timman (066), de heer Torn (WO), de heer Vroege (D66) en de heer Yilmaz 
(DENK) 

Afwezig: mevrouw Nanninga (Forum voor Democratie) 
Aanwezig: burgemeester mevrouw Halsema (Openbare Orde en Veiligheid, 

Algemene Zaken, Integraal Veiligheidsbeleid, Juridische Zaken, Internationale 
Samenwerking, Bestuursdienst, Regelgeving en Handhaving, Juridische Zaken, 
Communicatie), de wethouders mevrouw Dijksma (Water, Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit en stadsdeel Zuid), mevrouw Van Doorninck (Duurzaamheid en Circulaire 
Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Energietransitie en stadsdeel Oost), de 
heer Groot Wassink (Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid, Democratisering (inclusief 
Bestuurlijk Stelsel), Coördinatie Bedrijfsvoering, Inkoop, Sociale Zaken, Vluchtelingen en 
Ongedocumenteerden), de heer lvens (Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, 
Ontwikkelbuurten, Dierenwelzijn, Reiniging en stadsdeel Noord), de heer Koek (Financiën, 
Economische Zaken, Lucht- en Zeevaart, Deelnemingen, Zuidas en Marineterrein en 
stadsdeel Centrum), mevrouw Maliani (Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed, ICT en 
Digitale Stad, Dienstverlening, Personeel en Organisatie, Gemeentelijk Vastgoed en 
stadsdeel Nieuw-West), mevrouw Moorman (Onderwijs, Volwasseneneducatie, 
Laaggeletterdheid en lnburgering, Voorschool, Kinderopvang en Naschoolse 
voorzieningen, Armoede en Schuldhulpverlening en stadsdeel Zuidoost) 

Afwezig: mevrouw Kukenheim (Zorg, Jeugd(zorg), Mbo-agenda, 
Beroepsonderwijs en Toeleiding Arbeidsmarkt, Preventie Jeugdcriminaliteit, Sport en 
Recreatie, Ouderen en stadsdeel West) 
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Middagzitting op woensdag 7 november 2018 
Voorzitter. mevrouw F. Halsema, burgemeester 
Plaatsvervangend voorzitters: het raadslid de heer Torn en het raadslid de heer Groen 
Raadsgriffier. mevrouw mr. M. Pe 
Verslaglegging: mevrouw Van de Belt 

De voorzitter opent de vergadering om 13.14 uur. 

De VOORZITTER: Ik open de gemeenteraad van Amsterdam en ik heet u allen 
welkom op deze raadsvergadering die uit drie tot vier dagdelen zal bestaan. 

1 
Mededelingen 

De VOORZITTER: Mevrouw Nanninga is zojuist ziek naar huis gegaan. 
Wethouder Kukenheim is in verband met zorgverlof afwezig en zelf ben ik 
donderdagmiddag vanaf 14.30 afwezig. 

Er is bericht van overlijden van oud-raadslid mevrouw Maria Aerts-de Vries 
ontvangen. Het bericht bereikte ons twee weken geleden, dat mevrouw Aerts-de Vries op 
98-jarige leeftijd is overleden. Mevrouw Aerts maakte vanaf 1970 twaalf jaar deel uit van 
de raad, eerst voor de KVP en later voor het CDA. Ze was een bekend voorvechtster van 
vrouwenemancipatie en ze was evenzeer begaan met senioren, kinderen, thuislozen en 
mensen met een beperking. In 2006 ontvingen zij en haar man postuum de Yad 
Vashemonderscheiding voor de moed die zijn toonden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
door het vervalsen van persoonsbewijzen voor joodse onderduikers. Beiden, haar man en 
zij, waren tijdens die Tweede Wereldoorlog werkzaam bij het Bevolkingsregister. Maar 
een heldin voelde zij zich nooit. Zoals ze het zelf zei: "Ik deed gewoon wat je als goed 
christen behoort te doen." Wij gedenken haar met respect en genegenheid en ik zou u 
willen verzoeken te gaan staan en enige momenten stilte in acht te nemen. 

Voorts zullen vanaf vandaag de spreektijden automatisch worden geregistreerd 
middels het gebruik van de microfoons. De spreektijdregistratie start nadat we de agenda 
hebben doorgelopen om te zien welke punten we wel en niet gaan bespreken. 

2 
Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering op 10 en 11 oktober 2018 

Conform besloten 

3 
Vaststellen agenda 

De VOORZITTER: Dan stel ik voor dat we eerst de agenda doorlopen om te zien 
of er agendapunten zonder discussie en hoofdelijke stemming kunnen worden afgedaan. 

Conform besloten. 
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Actualiteit van het lid Flentge inzake het MC Slotervaart (Gemeenteblad afd. 1, nr. 
1212) 

Dit punt wordt even aangehouden en komt morgen aan de orde. 

15 
Vaststellen van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2019 

( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1 072) 

Dit punt wordt even aangehouden. Hierover wordt gestemd na de 
begrotingsbehandeling. 

16 
Vaststellen van het welstandskader gebiedstype 9C Stedelijk Waterfront en 

vaststellen dat dit gebiedstype van toepassing is op de Sluisbuurt op Zeeburgereiland 
( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1 073) 

Dit punt is gehamerd. 

De voordracht wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming 
goedgekeurd; de raad neemt mitsdien het besluit, vermeld onder nr. 1073 van afd. 1 van 
het Gemeenteblad. 

17 
Instemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten 

behoeve van de infrastructurele aanpassing in het Hamerkwartier in Amsterdam Noord 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1074) 

Dit punt wordt even aangehouden. 

18 
Vaststellen van de Tijdelijke Beheerexploitatie Riekerhaven en instemmen met 

verhoging van het investeringskrediet voor het Startblok ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1 075) 

Dit punt is gehamerd. 

De voordracht wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming 
goedgekeurd; de raad neemt mitsdien het besluit, vermeld onder nr. 1075 van afd. 1 van 
het Gemeenteblad. 

19 
Instemmen met de nota van uitgangspunten en kennisnemen van de nota van 

beantwoording inzake OV traject 5 Rivierenbuurt ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1 076) 

14 
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Gemeente 
Amsterdam 

Retouradres: Postbus 2758, :1oooCT Amsterdam 

RVE Grond en Ontwikkeling 

t .a.v. Pierre van Rossum 
Postbus no4 
1oooBC Amsterdam 

Datum 22 december 2017 
Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Behandeld door Eric Snoeck (M: 06-83633505, E: e.snoeck@amsterdam.nl) 
Adviseurs Hans van der Made, Hester Aardse (MenA) 
Kopie aan 

Bijlage 

Bezoekadres 

Weesperplein 8 

:10:18 XA Amsterdam 

Postbus 2758 

:1000 CT Amsterdam 

Telefoon :14 020 

amsterdam.nl 

Onderwerp Advies MenA en RenDop de Hoogbouw Effect Rapportage Sluisbuurt, d.d. 20 

november 2017 

Geachte heer Van Rossum, 

Voor u ligt een gezamenlijke reactie van Monumenten en Archeologie en Ruimte en Duurzaam

heid over de hoogbouwaspecten van het aangepaste plan Sluisbuurt. Mede naar aanleiding van 

het eerdere advies is het aantal torens verminderd, evenals de gemiddelde bouwhoogte. Hiervoor 
is een nieuwe HER opgesteld, gedateerd 20 november 2017. 

Het aangepaste plan Sluisbuurt 
Ten opzichte van de HER van 20 mei 2016 is het totaal aantal torens verminderd van 28 naar 24. 
De maximale hoogte is teruggebracht van 145 meter naar 125 meter, de gemiddelde hoogte is 
gereduceerd naar ca. 62,5 meter. Daarmee is onder meer beoogd de impact op het UNESCO we
relderfgoed te reduceren. 

Effecten hoogbouw Sluisbuurt 

Op het UNESCO werelderfgoed 
Op basis van de aangeleverde fotomontages van de bouwvolumes met een maximale hoogte van 
125 meter wordt geconcludeerd dat de gebouwen in het algemeen niet zichtbaar zijn vanuit het 
UNESCO-gebied en daarwaar dat wel het geval is, deze niet storend in of nabij de middenas van 
de grachten staan. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.ni. 



Gemeente Amsterdam Datum 22 december 20:17 

Kenmerk 

Pagina 2 van 2 

Waterfront en IJ-oevers, Metropolitaan landschap: Diemerscheg en Waterland, Bui
ten-IJ en Gebieden van bijzondere waarden. 

De gewijzigde posities van de hoogbouwelementen in het plan leiden niet tot een andere beoorde
ling van de impact van de hoogbouw op het omliggende landschap en gebieden van bijzondere 
waarde . 

Conclusies 
Op het UNESCO werelderfgoed heeft het aangepaste plan een acceptabele invloed. Met betrek
king tot de andere gebieden blijft het advies van 4 november 20~6 van kracht. 

I 

I ..----
l /---~ 

Est~~~ 
DirecteÖr Ruimte n Duurzaamheid 

...... 
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Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde 
( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1 036) 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Boomsma. 

De heer BOOMSMA: Hoge gebouwen werpen lange schaduwen en dat kan erg 
vervelend zijn, zeker als je dat niet gewend bent en tot dan toe in een laag gebouw hebt 
gewoond met veel zon. Het is dus zaak om bij de bouw van hoge gebouwen naast een 
laagbouwbuurt altijd de lichteffecten heel goed in beeld te brengen en dat ook zo objectief 
mogelijk proberen te doen. Wij hebben gezien dat in dit plan, dat ook een belangrijk punt 
was bij de inspraak, dat er in die buurt zorgen waren over de schaduwwerking. Bewoners 
hebben bijvoorbeeld verzocht om toepassing van de landelijke TNO-norm over 
bezonning. Het college heeft daarop aangegeven dat het een andere norm heeft gebruikt 
die geschikt is voor Zuidas. Overigens stelt het college dat als gevolg van deze nieuwe 
bouwhoogte, dus van wat wij hier gaan bouwen op de Zuidas, de uitbreiding van het 
WTC, dat de schaduwwerking daarvan zeer beperkt is. Dat is natuurlijk heel mooi. Mijn 
vraag is of dat nu betekent dat die bouw hier ook voldoet aan die strengere TNO-norm of 
dat hij alleen voldoet aan de lichtere variant van de TNO-norm. Er staat immers in de 
beantwoording dat wel is gekeken naar de lichtere norm. Maar waarom is dan gekozen 
voor alleen die lichtere bezonningsnorm? Verder lijkt mij in het algemeen toch verstandig, 
omdat je ziet dat hierover vaker ophef is en dat mensen zich hierover zorgen maken, om 
bij de verdere verdichting van de Zuidas bij vergelijkbare projecten toch te onderzoeken of 
je niet kunt uitgaan van een objectievere bezonningsnorm en die dan ook te differentiëren 
zoals ze in Den Haag en Rotterdam ook een eigen bezonningsnorm hebben die specifiek 
geldt voor hoogbouw of voor laagbouw of voor middenhoog. Ik heb een motie waarin ik 
het college verzoek te onderzoeken of dat nu toch iets kan toevoegen om deze discussie 
beter kunnen voeren in het vervolg . De motie dien ik samen met de heer Nuijens hierbij in . 

Daarnaast heb ik nog een andere motie. We hebben in januari de discussie 
gevoerd over een ander deel van het Strawinskygebied en over de bezonning daarvan. 
Toen hebben we ook gevraagd naar manieren te kijken om bij de verdere uitwerking van 
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De VOORZITTER: Ik wacht op een motie die formeel nog geen deel uitmaakt van 
de beraadslaging en waar de wethouder formeel nog niet op kan ingaan. Ik zou graag de 
tekst hebben. We gaan pas verder praten als er een motie op tafel ligt. Als het moet, 
wacht ik daar een paar minuten op. 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen. 

133° Motie van de raadsleden de heer Vink, de heer Boomsma, de heer 
N.T. Bakker en de heer Dijk inzake de Sluisbuurt (Ruimte voor middeninkomens) 
( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1126). 

Verzoekt het college: 
- in de raadsvoordracht Vaststellen van de lnvesteringsnota Sluisbuurt uit t 

gaan van: 
../ het middensegment ongeveer gelijke delen huur- en koopwoningen zal 

betreffen en dat voor ten minste 75% van de middeldure huurwoningen 
uitgegaan wordt van woningen van minimaal 70 m2 gbo met een 
gereduceerde grondprijs; 

../ de verhouding sociaal-middensegment-duur in de Sluisbuurt te stellen op 
40%-35%-25%; 

../ uit te gaan van 45 m2 voor de sociale woningen ten minste; 

../ waarbij het middensegment bestaat uit 15% middeldure huur en 20% 
middeldure koop en het hoogste segment van 12,5% koop 

- en verzoekt het college de voordracht en alle onderliggende stukken hierop 
aan te passen. 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Boomsma. 

De heer BOOMSMA: Heel kort. Ik denk dat dit een verstandige consensus hee 
opgeleverd. Die combinatie van 5500 woningen, en hoogbouw, en 40%-40%-20%, dat 
leidt ertoe dat de woningen te klein worden. Ik denk dat het echt verstandig is ook wat 
grotere woningen te realiseren. Daarom kunnen wij dit steunen. 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer N.T. Bakker. 

De heer N.T. BAKKER: Met deze motie is dit plan nog beter geworden. Meer 
grotere sociale huurwoningen, meer grotere middenhuurwoningen. Meer koopwoningen. 
Kortom, wij zijn blij met dit plan. 

(De heer NUIJENS: Nu meen ik toch dat we met een mooi links verbond 
voor de zomer de Woonvisie van dit college hebben aangenomen. Ik 
herinner u eraan dat er twee oppositiepartijen voor nodig waren. Nu begrijp 
ik dat we dat bij de eerste gelegenheid op een kladje nu weer gaan 
wijzigen.) 

Ik zou zeggen: kijkt u goed naar de tekst die is uitgedeeld en u zult zien dat het 
een beter voorstel is. 
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Aan de orde is de stemming over de motie-Geenen en Nuijens (Gemeenteblad 
afd. 1, nr. 1114). 

De motie-Geenen en Nuijens (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1114) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De VOORZITTER constateert dat de motie-Geenen en Nuijens (Gemeenteblad 
afd. 1, nr. 1114) is verworpen met de stemmen van de PvdA en Groenlinks voor. 

Aan de orde is de stemming over de motie-Geenen ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 
1115). 

De motie-Geenen ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1115) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De VOORZITTER constateert dat de motie-Geenen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 
1115) is aangenomen met de stemmen van de Partij van de Ouderen, de SP, Groenlinks 
en de PvdA voor. 

Aan de orde is de stemming over de motie-Boomsma en Dijk (Gemeenteblad afd. 
1, nr. 1118). 

De motie-Boomsma en Dijk ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1118) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De VOORZITTER constateert dat de motie-Boomsma en Dijk (Gemeenteblad afd . 
1, nr. 1118) met algemene stemmen is aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over de motie-Vink, Boomsma, N.T. Bakker en Dijk 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1126). 

De motie-Vink Boomsma, N.T. Bakker en Dijk (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1126) 
wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

De VOORZITTER constateert dat de motie-Vink, Boomsma, N.T. Bakker en Dijk 
( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1126) is aangenomen met de stemmen van GroenLinks en de 
PvdA tegen. 

De voordracht wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de raad neemt 
mitsdien het besluit, vermeld onder nr. 1047 van afd. 1 van het Gemeenteblad met 
inachtneming van amendement-Nuijens ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 11 00), amendement
Nuijens, Vink en Geenen ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1101 ), amendement-Nuijens, N.T. 
Bakker, Vink en Geenen ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 11 02), amendement-Nuijens, Vink, 
Geenen en N.T. Bakker ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 11 03), amendement-Nuijens, Flentge, 
Vink en Geen en ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 1104 ), amendement-Nuijens en Geen en 
( Gemeenteblad afd. 1, nr. 11 05), amendement-Geenen en Nuijens ( Gemeenteblad afd. 1, 
nr. 11 06) en amendement-Geenen en Nuijens ( Gemeenteblad afd. 1, nr. 11 08). 
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Voorschriften voor werken op IJ burg 1• fase en Zeeburgereiland 

Inleiding 

Delen van Zeeburgereiland en het grootste deel van IJburg 1e fase zijn inmiddels 
ontwikkeld. IJburg is grotendeels openbaar of openbaar toegankelijk. ·op 
Zeeburgereiland maakt de noordoostelijke hoek reeds deel uit van de openbare 
ruimte. Het overgrote deel van het eiland is nog bouwterrein of 'niet- openbaar 
gebied'. Het niet-openbare deel is in beheer bij Grond en Ontwikkeling, 
Gebiedsantwikkeling Oost; het openbare deel bij stadsdeel Oost. De gebieden 
IJburg 1e fase en Zeeburgereiland zullen verder worden aangeduid als 
'projectgebied'. Wanneer de naam 'IJburg' gebruikt wordt, wordt 'IJburg 1e fase' 
bedoeld. 

De bouwwerkzaamheden in het projectgebied, zowel in de voorbereidingsfase als 
in de feitelijke uitvoeringsfase, verlangen een zorgvuldige coördinatie en 
afstemming. De deelprojecten moeten ook in de tijd op elkaar worden afgestemd. 
Daarnaast moeten ook de effecten van de diverse deelprojecten annex 
werkzaamheden op de omgeving in beeld worden gebracht en worden afgestemd. 
In het overzicht op pagina 5 zijn de stakeholders met hun taken en rollen 
weergegeven. 

Doel 

Het doel van de in dit document beschreven voorschriften is het stroomlijnen en 
volgens gestructureerde afspraken voorbereiden en uitvoeren van 
(bouw)werkzaamheden op IJburg en Zeeburgereiland, waarbij zo min mogelijk 
hinder ontstaat voor alle gebruikers in het projectgebied en de veiligheid 
gewaarborgd blijft. 

Doelgroep 
Dit document dient als sturingsdocument en is bedoeld voor gemeente, 
ontwikkelaars, aannemers kabel- en leidingbeheerders en andere betrokkenen om 

Definitieve versie 
4 november 2015 

hun bouwwerkzaamheden volgens de voorgeschreven procedures uit te voeren. 
Dit document dient voor particulieren die zelfbouwkavels ontwikkelen en voor alle 
anderen die betrokken zijn bij zelfbouw als aanvulling op het bouwplaatsprotocol, 
dat deel uitmaakt van de erfpachtaanbieding bij zelfbouwkavels. 

In dit document wordt de uitvoeringsorganisatie toegelicht en zijn alle 
stakeholders, procedures, instrumenten, regelingen en doorlooptijden 
opgenomen. Dit alles met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden 
binnen het projectgebied. 

De inhoud van dit document is onlosmakelijk verbonden met alle contracten en 
opdrachten aangaande bouwwerkzaamheden op IJburg en Zeeburgereiland die 
door de gemeente, ontwikkelaars, kabel- en leidingbeheerders, uitvoerende 
partijen en particu liere opdrachtgevers aangegaan worden. 

Leeswijzer 
Om een beeld te geven van de belangrijkste stakeholders in het projectgebied 
begint hoofdstuk 1 met een stakeholderstabel. In hoofdstuk 2 komen de 
stakeholders en hun rollen en werkzaamheden terug in het stroomschema. De 
bijbehorende tijdlijn geeft aan welke overleggen op welk moment moeten worden 
gevoerd, wanneer onderdelen gereed moeten zijn en wie wanneer een trekkende 
,rol heeft. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de procedures die gelden voor werken 
op IJburg en Zeeburgereiland toegelicht. Hoofdstuk 4 biedt plaats aan de 
bouwvoorschriften aangaande werkterreininrichting, laden en lossen, 
vergunningen etc. In bijlage 1 worden de taken en verantwoordelijkheden van de 
personen binnen de uitvoeringsorganisatie nader toegelicht, in bijlage 2 wordt de 
overlegstructuur nader toegelicht en in bijlage 3 staan de contactgegevens van de 
personen binnen de uitvoeringsorganisatie. 



Voorschriften voor werken op U burg 1" fase en Zeeburgereiland 

1 Stakeholders bij IJ burg 1 e fase en 
Zeeburgereiland 

In het projectgebied zijn verschillende stakeholders actief. Alle stakeholders 
hebben een specifieke rol met bijhorende taken. Tabell. geeft een overzicht van 
de voor het projectgebied relevante stakeholders. 
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Gebiedsantwikkeling Oost 

Juridisch wegbeheer 
(stadsdeel Oost) 

Uitvoeringscoördinator 

Ontwikkelaar 

Aannemer 

Kabel- en leidingbeheerders 

- Assetmanager van de te ontwikkelen 
kavels op IJB + ZBE 

- Beheerder van de openbare ruimte. 

- Beheerdervan de niet-openbare ruimte 

- Coördinator van 
uitvoeringswerkzaamheden 

- Ontwikkelaar van de geplande bebouwing 
op de kavels 

- Bouwer van de geplande bebouwing op de 
kavels 

- Uitvoerder/aanlegger van kabels en 
leidingen (huisaansluitingen) 

- Opdrachtgever voor aanleg van kabels en 
leidingen 

Tabel1: Stakeholders bij IJ burg 1 • fase en Zeeburgereiland. 

Stimuleren van ontwikkelingen op IJB 
+ZBE 

- Controleren van ontwerpen 
- Toezkhthoudenop 

bouwwerkzaamheden 
- Handhaven op vergunningen 

- Ter beschikking stellen van niet
openbaar werkterrein 

- Sturen op bereikbaarheid, veiligheid 
en leefbaarheid 

- Het tot ontwikkeling brengen van 
kavels 

- Aansturen van aannemers en 
partkulieren 

- Uitvoeren werkzaamheden binnen de 
vigerende wet- en regelgeving 

- Aanleggen van kabels en leidingen 
conform recentste DT A 

- Uitgeven van gebieden 
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- Faciliteren uitvoeringscoördinator 

- Verantwoordelijk voor openbare 
ruimte met als primair doel deze 
schoon, heel en veilig te houden. 

- Aansturen en het dwingend opleggen 
van gemaakte afspraken en 
procedures 

- Beheren en onderhouden van niet
overgedragen gebieden 

- Verplichting tot afstemming met 
stakeholders 

- Bouwen volgens vigerende wet- en 
regelgeving 

- Onderhouden en schoonhouden van 
zijn bouwterrein 

- Verplichting tot aanvraag 
vergunning( en) en afstemming van 
werkzaamheden op omgeving = 

- Verplichting tot afstemming van 
werkzaamheden op omgeving 
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2 Stroomschema 

Vanaf het moment dat een ontwikkelaar (of zelfbouwer) overeenstemming tot 
ontwikkeling heeft met Gebiedsantwikkeling Oost om te gaan bouwen op IJburg 
of Zeeburgereiland, moet de ontwikkelaar een aantal stappen doorlopen om tot 
start bouw en oplevering te komen. 

Ook kabel- en leidingbeheerders die in het projectgebied werken dienen kennis te 
hebben van deze processen, overlegstructuur en procedures. Zij zijn aanwezig bij 
bepaalde overleggen en hun (onderlinge) werkzaamheden moeten worden 
afgestemd op de bouwwerkzaamheden. 

De stappen zijn tijdgebonden en gekoppeld aan een aantal afstemmomenten die 
in verschillende overleggen plaatsvinden. Het stroomschema in figuur 1 maakt 
inzichtelijk hoe een project van initiatief tot start en oplevering komt, uitgezet in 
de tijd. De bijbehorende overleggen worden nader toegelicht in bijlage 2 en de 
procedures in hoofdstuk 3· 
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--- -- "--

PSU (projectstart-up) 

Overleg ten behoeve van inzichtelijk maken 
werk en werkruimte 

Partijen: 
-aannemer 
-ontwikkelaar 
- Gebiedsantwikkeling Oost (initiator) 
- uitvoeringscoördinator 

Documenten: 
- definitief ontwerp 
- werkterreintekening (globaal) 
-planning (globaa l) 
- vergunningen 
- bouwveiligheidsplan 
- Loopbriefprocedure (ZBE) 

Bespreekpunten: 
Bovengenoemde documenten 

Start-uitvoeringsoverleg 

Overleg ten behoeve van afstemming werk 
i.r.t. andere werken 

Partijen: 
-aannemer 
- Gebiedsantwikkeling Oost 
- directievoerder maaiveld 
- uitvoeringscoördinator (initiator) 

Documenten: 
- definitief ontwerp 
- werkterreintekening 
- uitvoeringsplanning 
- (BLVC-maatregelen) 
-vergunningen 

Bespreekpunten: 
Omgevingsaspecten, doorlooptijden, 
(prognose) planning, benodigde 
vergunningen, loopbriefprocedure (ZBE), 

Geko en: 
- bouwlogistiekoverleg (vierwekelijks) 

Start bouw 
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Inrichting werkterrein en aanvang 
bouwwerkzaamheden 

Partijen: 
- aannemer (initiator) 
- uitvoeringscoördinator 

Documenten: 
- benodigde tekeningen 
- benodigde vergunningen 
- (BL VC-plan) 
- bouwveiligheidsplan 

5 maanden vóór start bouw ~ 4 weken vóór start bouw ~ 

------------~------------~-----------~ Figuur 1: Stroomschema. 
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Start openbare ruimte (n.v.t. 
voor zelfbouw) 

Bouwterrein steigervrij en aanvang 
werkzaamheden openbare ruimte 

Partijen: 
-aannemer 
- uitvoeringscoördinator {initiator) 
- directievoerder maaiveld 
- kabel- en leidingbeheerders 

Documenten: 
-DTA 
- BL VC-plannen 
- werkterreintekeningen (incl. routes) 
-vergunningen 
- bouwveiligheidsplan 

Steigervrij: 13 weken vóór start uitvoer in openbare 

Oplevering 

Oplevering bouwwerk en openbare ruimte 
grenzend aan bouwwerk 

Partijen: 
- aannemer {initiator) 
- uitvoeringscoördinator {initiator) 
-juridisch wegbeheer 
- directievoerder maaiveld 

Documenten: 
- proces-verbaal van oplevering 
- opleverdossier 

------------~------------Figuur 1: Stroomschema ~ 
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3 Procedures voor IJ burg 1 e fase en 
Zeeburgereiland 

Er is onderscheid te maken tussen procedures die gelden in de: 
• openbare ruimte; 
• niet-openbare ruimte. 

De geldende procedures voor de openbare ruimte zijn: 
3.1 WIOR-procedure (BLVC); 
3.2 opbreektoestemmingprocedure/MOOR-melding; 

3·3 objectvergunning. 

De geldende procedure voor de niet-openbare ruimte is: 
3·4 loopbriefprocedure. 

Voor bouwterreinen geldt een aparte procedure: 
3·5 procedure terbeschikkingstelling werkterreinen 

Voor alle betrokkenen bij zelfbouw geldt: 
3.6 bouwplaatsprotocol 

3.1 WIOR-procedure 

WIOR staat voor 'werken in de openbare ruimte'. Voor werken in de openbare 

ruimte waarbij de oppervlakte van de opbreking meer dan 10 m2 is of de lengte van 
de opbreking meer dan 10 m is, is een WIOR-vergunning vereist. Teneinde van het 
verkrijgen van deze WIOR-vergunning, moet een aantal stappen worden 
doorlopen worden en moet (al naar gelang van de duur en grootte van het werk) 

bepaalde informatie worden aangeleverd. Zie hiervoor de volgende link: 
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www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/stappen-wior/ 

3.2 Opbreektoestemmingprocedure 

• Voor het opbreken van ingerichte openbare ruimte dient de aannemer een 
opbreekvergunning bij stadsdeel Oost aan te vragen. Dit kan middels het 
maken van een "MOOR-melding (MOOR staat voor 'meldpunt opbrekingen 
openbare ruimte') en/of het verkrijgen van een WIOR-vergunning. 

• De MOOR-melding moet uiterlijk één week voor de start van het werk worden 
gedaan. 

• Voor het opbreken van alle overige niet-ingerichte openbare ruimte (dat wil 
zeggen: voorzien van een fundering en/of zand) dient de aannemer een 
opbreektoestemming bij de uitvoeringscoördinator aan te vragen. 

• Een beroep op buiten het projectgebied geldende afwijkingen en ontheffingen 
hierop is niet mogelijk. 

• Op eigen/verhuurde bouw- en werkterreinen is een opbreektoestemming 
vanzelfsprekend niet nodig; hier gelden de contractvoorwaarden. 

3·3 Objectvergunning 

In openbaar gebied is het niet toegestaan om zonder objectvergunning objecten 
zoals steigers en containers te plaatsen, omdat de objecten een gevaar of 
belemmering voor de openbare orde en veiligheid kunnen vormen. In de meeste 
gevallen dient er vooraf middels een aanvraagformulier een objectvergunning 
aangevraagd te worden. Hiermee kan toestemming gevraagd worden om: 

• de straat af te zetten (tijdelijke verkeersmaatregel); 
• parkeervakken te reserveren; 
• te mogen rijden met een voertuig waar dit normaal niet mag; 

• objecten te plaatsen op een parkeervak of stoep. 
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3·4 Loopbriefprocedure (alleen van toepassing op 
Zeeburgereiland) 

• Met de loopbrief verzoekt een (bouw)aannemer om aan te vangen met 
graafwerkzaamheden, het plaatsen van objecten of het inrichten van 
werkterreinen, bouwterreinen en opslagterreinen. 

• Doel van de loopbrief is afstemming in tijd en ruimte in de tijdelijke situatie 
tussen partijen die in de nabijheid ook activiteiten uitvoeren of objecten 
hebben. 

• Bij elke loopbrief wordt door Gebiedsantwikkeling Oost (de 
uitvoeringscoördinator) en de kabel- en leidingbeheerders gecontroleerd in 
hoeverre de werkzaamheden invloed hebben op de reeds aanwezige kabels en 
leidingen en op andere werken en de openbare ruimte. 

• Het loopbriefformulier is beschikbaar bij de uitvoeringscoördinator. 
• De door de uitvoeringscoördinator goedgekeurde werkterreintekening en 

bouwplanning dienen bij de loopbriefte zijn bijgevoegd. 
• Het werk mag pas starten als de loopbrief volledig is ingevuld en is 

ondertekend. 
• Als activiteiten plaatsvinden op of vanaf een openbaar (toegankelijk) gebied 

dan is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van toepassing. 
• Als activiteiten plaatsvinden op of vanaf een openbaar (toegankelijk) gebied 

dient tevens een WIOR-vergunning (zie paragraaf 3 .l.), objectvergunning en/of 
ontheffing te worden aangevraagd bij de juridisch wegbeheerder (stadsdeel 
Oost). 

3·5 Procedure terbeschikkingstelling werkterrein 

• Indien openbare ruimte aan een (bouw)aannemer beschikbaar wordt gesteld 
als werkterrein of als opslagterrein volgt een huurovereenkomst met de 
betreffende aannemer/ontwikkelaar. 

• De aannemer dient een waarborgsom te storten . 
• Voor het te huren gebied zal €26,-m2 I per jaar (prijs kan varieren) 
• De (bouw)aannemer mag pas starten met de bouw wanneer de 

huurovereenkomst is afgesloten en de waarborgsom is gestort. 
• Vergelijkbaar is de situatie voor particulieren/zelfbouwers: in dergelijke 

gevallen wordt per kavel een gebruiksovereenkomst_ met de betreffende 

Definitieve versie 
4 november 201S 

bouwaannemer aangegaan . Pas na de ondertekening van de huur- of 
gebruiksovereenkomst en de storting van de waarborgsom wordt de loopbrief 
door de uitvoeringscoördinator geparafeerd . 

• Bij de terbeschikkingstelling van het werkterrein dient de huurder zich ervan te 
overtuigen dat de hoogteligging van het terrein overeenkomt met de op de 
maaiveldhoogte tekening aangegeven hoogte en dat het terrein is verdicht tot 
een gemiddelde praetordichtheid van minimaal g8% (tenzij anders wordt 
afgesproken). 

• Bij onvoldoende verdichting dient alsnog voldoende te worden verdicht en 
dienen de kosten van de proctorproefte worden vergoed . 

• Zodra de huurder gereed is met het inrichten van het werkterrein dient dit te 
worden gemeld bij de uitvoeringscoördinator. 

• De uitvoeringscoördinator controleert samen met de directievoerder of het 
werkterrein is ingericht conform de goedgekeurde werkterreintekening bij de 
loopbrief. 

• Ten behoeve van het aanleggen van kabels en leidingen met bijbehorende 
huisaansluitingen dient de bouwaannemer het werkterrein ter plaatse van de 
tracés dertien weken voor de oplevering van de woningen vrij te geven. Hiertoe 
zal het huurcontract worden beëindigd of worden gewijzigd . 

3.6 Bouwplaatsprotocol 

Het bouwplaatsprotocol is een verzameling bepalingen omtrent zelfbouw in het 
projectgebied. Het is van toepassing op alle partijen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van zelfbouwkavels. De in dit document beschreven voorschriften 
kunnen beschouwd worden als een aanvulling op de inhoud van het 
bouwplaatsprotocol, dat als bijlage deel uitmaakt van de erfpachtaanbieding. De 
erfpachter van de zelfbouwkavels heeft de plicht het bouwplaatsprotocol in het 
bestek op te nemen en het protocol aan alle direct en indirect in zijn opdracht 
werkende bedrijven op te leggen respectievelijk te doen opleggen. 

l.O 
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4 Voorschriften voor werken op 
IJ burg 1 e fase en Zeeburgereiland 

Deze voorschriften zijn van toepassing op alle (rechts)personen en partijen die 
werkzaamheden op Uburg en Zeeburgereiland uitvoeren dan wel ondersteunen, 
begeleiden of op een andere wijze betrokken zijn. De instrumenten en regelingen 
hebben betrekking op een voortdurend veranderende situatie van bouwgebied 
naar openbaar gebied. Opgemerkt wordt dat alle publiekrechtelijke wet- en 
regelgeving van toepassing is en in geval van tegenspraak prevaleert boven de in 
dit document opgenomen bepalingen. 

4.1 Inrichting 

• Alle bouwterreinen, werkterreinen en opslagterreinen dienen volledig te zijn 
voorzien van vaste, onderling gekoppelde bouwhekken. De deugdelijkheid is 
ter beoordeling van de uitvoeringscoördinator, ongeacht de wettelijke 
verplichtingen. 

• Alle bouwactiviteiten moeten uitgevoerd worden op eigen bouwterrein en 
(gehuurd) werkterrein. 

• De poorten moeten, ten aanzien van de bouwweg/het werkgebied, naar binnen 
draaien en voorzien zijn van reflecterend materiaal. 

• Bouwwegen die gelegen zijn op het werkterrein mogen niet direct op het 
hoofdnet auto uitkomen. (Voor Amsterdamse hoofdnetten: zie website 
gemeente Amsterdam, V&OR.) 

• Ten aanzien van werkzaamheden in of nabij een waterkering zijn de 
randvoorwaarden en eisen van Waternet leidend. Zie www.agv.nl/keur/. 

4-2 Oplevering 

(Bouw)aannemer » uitvoeringscoördinator 
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Voor de formele beëindiging van de terbeschikkingstelling zal door de 
uitvoeringscoördinator een rapport worden opgesteld. Het vrij te geven gebied 
moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
• Er mogen ter plaatse van het ter beschikking gestelde gebied geen meer 

steigers aanwezig zijn. 
• Er mogen ter plaatse van het te beschikking gestelde geen obstakels meer 

aanwezig zijn. 
• De hoogteligging dient overeen te komen met de hoogte die op de 

maaiveldhoogtetekening is aangegeven. 
• (Aanvulling van ontgraven) grond dient te zijn verdicht tot een gemiddelde 

praetordichtheid van minimaal g8%. Op voldoende verdichting zal door de 
uitvoeringscoördinator streng worden gecontroleerd door het nemen van 
steekproeven. Bij onvoldoende verdichting dient alsnog voldoende te worden 
verdicht en dienen de kosten van de proctorproefte worden vergoed. 

• De openbare ruimte moet teruggeleverd worden volgens de gestelde 
voorwaarden en op de overeengekomen datum uit de huurovereenkomst. 

Uitvoeringscoördinator » kabel- en leidingbeheerders 
• De uitvoeringscoördinator meldt de beschikbaarheid van het tracé aan de 

kabel- en leiding beheerders. 
• Hiermee verkrijgen de kabel- en leidingbeheerders toestemming om te 

beginnen met de aanleg van kabels, leidingen en huisaansluitingen. 
• Indien een kabel- en leidingbedrijf constateert dat de grond ter plaatse van de 

sleufbodem van de te leggen leiding onvoldoende is verdicht, dan moet dit 
direct worden gemeld bij de uitvoeringscoördinator. 

• Kabels en leidingen worden gelegd op basis van een vastgesteld DTA met 
daarop de tracés, NAP-hoogtes en coördinaten. De beheerder houdt 
steekproeven om de ligging te controleren. 

Kabel- en leidingbeheerders » uitvoeringscoördinator 
• Na beëindiging van de werkzaamheden door de kabel- en leidingbeheerders, 

waarbij de aanvulling van de sleuf tot een gemiddelde voor minimaal g8% is 
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verdicht, dient de terbeschikkingstelling van het terrein formeel te worden 
beëindigd. 

• Van de beëindiging van de ter beschikking stelling zal door de 
uitvoeringscoördinator een rapport worden opgesteld. 

• Bij constatering van onvoldoende verdichting dient alsnog voldoende te 
worden verdicht en een rapportage te worden aangeleverd. Hierop wordt 
streng gecontroleerd. 

Uitvoeringscoördinator >> bestratingsaannemer 
• Na acceptatie door de uitvoeringscoördinator wordt het terrein overgedragen 

aan de aannemer die de maaiveldinrichting uitvoert. 
• Bij de terbeschikkingstelling dient de aannemer er zich van te overtuigen dat 

de hoogteligging van het terrein overeenkomt met de op de 
maaiveldhoogtetekening aangegeven hoogte en dat deze is verdicht tot een 
gemiddelde praetordichtheid van minimaalg8%. 

• Van de terbeschikkingstelling zal door de uitvoeringscoördinator een rapport 
worden opgesteld. 

4·3 Laden en lossen 

• Laden en lossen is niet toegestaan. Dit dient op het eigen bouwterrein, 
werkterrein of opslagterrein plaats te vinden. 

• Kortstondig laden /lossen is toegestaan (conform de verkeersregels). 
• Voor (langdurig) stremmen van de weg of het in gebruik nemen van 

parkeervakken is een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) nodig. Laden en 
lossen vanaf de openbare weg is niet toegestaan tenzij er een TVM-vergunning 
kan worden getoond. 

• Eventueel aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden 
beschermd met de betreffende kabel- en leidingenbeheerder(s) 
overeengekomen beschermingsmaatregelen. 

• Voor kraanbewegingen over bouwwegen en openbare ruimte dienen afspraken 
te worden gemaakt met de uitvoeringscoördinator Gebiedsantwikkeling Oost, 
ongeacht de wettelijke verplichtingen en het bouwveiligheidsplan behorende 
bij de bouwvergunning. 

4·4 Parkeren· 
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• Parkeren is toegestaan op eigen bouwterrein, gehuurd werkterrein of gehuurd 
opslagterrein. 

• Tegen betaling is parkeren in de openbare ruimte toegestaan. 
• Er wordt gehandhaafd op foutparkeren in de openbare ruimte. 

4·5 Afval en zwerfvuil 

• Het rondzwerven van vuil (bouwmateriaal en bouwstoffen) rondom het 
bouwterrein, werkterrein of opslagterrein moet worden voorkomen. 

• De wijze van afvoer van afval wordt op voorhand getoetst en vastgelegd. 
• Deponeren van bouwafval in reguliere afvalbakken is niet toegestaan. 
• De aannemer dient de werkomgeving schoon te houden van bouwafval. 

4.6 Lozen van (bemalings)water 

• Voor het lozen van (bemalings)water op het rioolstelsel is een vergunning 
benodigd van Waternet. Deze dient te worden aangevraagd bij Waternet, 
sector Klant, Markt en Relaties, afd. Planbeoordeling en Vergunningen. Er 
dient rekening gehouden te worden met een proceduretijd van 3 tot 6 
maanden. 

• Lozen van (bemalings)water op het buitenwater is niet toegestaan. 
• Ook voor het onttrekken van grond- en oppervlakte is een vergunning vereist. 

4·7 Werkzaamheden nabij riolering 

• Het openbaar riool bestaat uit betonbuizen en inspectieputten van metselwerk 
en moet worden beschouwd als een bouwconstructie die is gefundeerd op 
staal. 

• Bij het aanbrengen van damwanden op bouwterreinen of werkterreinen binnen 
een straal van 1.5 meter tot het hart van het openbaar riool dient de aannemer: 
o een aantoonbare, geschikte methode ten behoeve van het aanbrengen van 

damwanden,..-qe te passen zodat zorg wordt gedragen voor een 

l.2 



Voorschriften voor werken op IJ burg 1" fase en Zeeburgereiland 

ongestoorde ligging van de openbare riolering, opdat de openbare riolering 
ten tijde van droogweerafvoer conform het oorspronkelijke ontwerp kan 
functioneren; 

o de betreffende werkzaamheden voortijdig melden aan Waternet, sector 
Afvalwater. 

• Waternet Afvalwater zal voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting 
aan de betreffende aannemer verstrekken en zal voorts na afronding van de 
werkzaamheden een eindmeting uitvoeren. 

• Aantoonbare schade aan de openbare riolering die ten gevolge van 
werkzaamheden is opgetreden wordt op kosten van de veroorzaker door 
Waternet hersteld. 

4.8 Werkzaamheden nabij bomen 

Zie figuur 2, Behoud onze bomen: 1.1. vuistregels bij het uitvoeren van 
werkzaamheden nabij bomen, op de volgende pagina. 
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Bijlage 1- Uitvoeringsorganisatie met 
taken en verantwoordelijkheden 

Gebiedsantwikkeling Oost 
Binnen Gebiedsantwikkeling Oost is de projectdirecteur IJburg en 
Zeeburgereiland opdrachtgever. De projectmanager(s) IJburg en Zeeburgere iland 
zijn verantwoordelijk voor de totale voortgang van het project. De dagelijkse rol 
als opdrachtgever, met bijbehorende (gedelegeerde) verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, ligt in de uitvoeringsfase bij de uitvoeringscoördinator IJburg en 
Zeeburgereiland (gemeente Amsterdam). Opdrachtgever voor de inrichting van 
de openbare ruimte is Gebiedsantwikkeling Oost, die vertegenwoordigd is in het 
projectbureau Gebiedsantwikkeling Oost. Uitzondering hierop zijn de openbare 
binnenterreinen (opdrachtgever is hier de betreffende ontwikkelaar). 

Juridisch wegbeheer (stadsdeel Oost) 
Een deel van Zeeburgereiland en het grootste deel van IJburg zijn nieuwe 
stadswijken, gelegen in stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Het 
juridisch wegbeheer ligt bij stadsdeel Oost. Het stadsdeel verzorgt alle reguliere 
beheertaken in het openbare gebied en is partner in de alliantie . 

Uitvoeringscoördinator Uburg en Zeeburgereiland 
Binnen het projectbureau is, ten behoeve van de uitvoering van de openbare 
ruimte van IJburg en Zeeburgereiland, een uitvoeringscoördinator aangewezen. 
Deze uitvoeringscoördinator is bevoegd om ten aanzien van de bouwlogistiek, de 
fasering en de logistieke afstemming van alle uitvoeringswerkzaamheden binnen 
het projectgebied aanwijzingen te geven en deze dwingend aan partijen op te 
leggen. De uitvoeringscoördinator stuurt op aspecten bereikbaarheid, veiligheid 
en leefbaarheid. 
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De uitvoeringscoördinator is verantwoordelijk voor de loopbriefprocedure, de 
terbeschikkingstelling van werkterreinen en het verlenen van 
opbreektoestemmingen voor de bouwwegen. Ook heeft hij een signalerende 
functie ten aanzien van de openbare orde, de verkeersregels en het parkeerbeleid. 
De uitvoeringscoördinator is bevoegd om sancties op te leggen aan overtreders in 
bouwgebieden. Op de openbare gedeeltes worden sancties opgelegd in overleg 
met de politie en juridisch wegbeheerder. 

Kabel- en leidingbeheerders en gemeentelijke diensten 
Er zijn verschillende kabel- en leidingbeheerders en gemeentelijke diensten die 
werkzaamheden op Zeeburgereiland en IJburg moeten uitvoeren. Dit zijn onder 
andere: 
• Waternet, sector Afvalwater 
• Waternet, sector Drinkwater 
• Liander Elektra 
• NUON Warmte 
• 
• 

Reggefiber 
Ziggo 

Ontwikkelaar/aannemer 
De ontwikkelaar en/of aannemer zorgt voor de ontwikkeling en bouw van 
desbetreffend bouwblok. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het 
uitgegeven/verhuurde werkterrein. Ook hebben zij de verplichting hun 
werkzaamheden af te stemmen met de overige partijen die werkzaamheden 
hebben op IJburg of Zeeburgereiland en nemen hiervoor deel aan de diverse 
overleggen. 
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Bijlage 2- Overlegvormen 

1. Projectstart-up 

Doel van het overleg 
Het doel van het projectstart-up-overleg (PSU) is om werkzaamheden vijf 
maanden voor de daadwerkelijke start af te stemmen en verlangde en beschikbare 
(werk)ruimte in beeld te brengen. Dit met als doel de werken zo efficiënt mogelijk 
te realiseren. Er vindt een inventarisatie plaats van de wensen ten aanzien van 
werkterreinomvang, -gebruik en -inrichting. Verder vindt er onderlinge 
afstemming plaats van bouwactiviteiten en worden uitvoeringsplanningen 
geïnventariseerd en bijgehouden . De bouwactiviteiten worden afgestemd op de 
omgeving (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie; hierna 
BLVC), de aanleg van ondergrondse infrastructuur, de inrichting van het maaiveld 
en de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. 

Activiteiten 
• Invullen van Checklist start bouwten behoeve van het vastleggen van 

werkterreingrenzen en onderlinge verhoudingen. Denk hierbij aan de 
uitwerking van structuurafspraken en detailplanningen in de 
uitvoeringsplanningen op bouwblokniveau en de voortgang van de 
uitvoeringsplanningen. 

• Het vaststellen van de te volgen WIOR-procedure en de 'vorm' van het BLVC
plan. 

• Het vaststellen van bouwplaatsinrichting in het kader van de 
loopbriefprocedure en de start-bouwafspraken. 

Deelnemers en agendaleden 
• Vertegenwoordigers van ontwikkelaars/aannemers 

(directievoerder/uitvoerder) 
• Uitvoeringscoördinator (G&O) 
• (Assistent-)projectmanager 

Status van het overleg: 
Voorzitter: 
Frequentie: 
Verslaglegging: 

Informerend 
Uitvoeringscoördinator 
Afhankelijk van nieuwe projecten 
Notulen, actielijst en checklist start bouw 

2. Bouwlogistiekoverleg 

Doel van het overleg 
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Het doel van het bouwlogistiekoverleg is om in de voorbereiding van de diverse 
werkzaamheden informatie uit te wisselen, structuurafspraken en 
uitvoeringsplanningen vast te stellen en te zorgen dat werkzaamheden met 
betrekking tot zowel bovengrondse als ondergrondse infrastructuur goed op 
elkaar worden afgestemd. Dit om in de realisatiefase zo efficiënt mogelijk te 
kunnen werken. Wijzigingen op het definitief ontwerp of het bouwplan kunnen in 
dit overleg besproken worden, bijvoorbeeld wanneer het gevolgen kan hebben 
voor de ligging van de ondergrondse infrastructuur of de aansluiting van een blok. 
Ontwikkelaars kunnen hun plan presenteren en informatie geven over de 
benodigde aansluitingen. 

Activiteiten 
• Vaststellen van de structuurafspraken en uitvoeringsplanningen op 

bouwblokniveau. 
• Vaststellen van definitieve tracéakkoorden. 

• Bijhouden van de totaalplanning van het gebied op hoofdlijnen en vaststellen 
van de faseringstekeningen. 

• Informeren over aanvraag en voortgang van vergunningprocedures. 
• Monitoring voortgang en controle op werkzaamheden van kabel- en 

leiding beheerders. 
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Voorschri ften voor werken op IJburg 1" fase en Zeeburgereiland 

Deelnemers en agendaleden 
• Vertegenwoordigers van ontwikkelaars en aannemers (projectleiders, 

uitvoerders) 
• Vertegenwoordigers kabel- en leidingbeheerders (projectleiders, 

werkvoorbereiders) 
• Vertegenwoordigers van gemeentelijke afdelingen 
• Uitvoeringscoördinator (G&O) 
• Planbegeleider (G&O) 

Status van het overleg: Besluitvormend 
Voorzitter: 
Frequentie: 

Verslaglegging: 

Uitvoeringscoördinator 
Vierwekelijks 

Notulen en actielijst 

Definitieve versie 
4 november 2015 



Voorschriften voor werken op IJ burg 1" fase en Zeeburgereiland 

Bijlage 3- Contactgegevens 

Uitvoeringscoördinator IJ burg Harold Hazeleger 

Projectleider uitvoering IJ burg Rens Vijlbrief 

Uitvoeringscoördinator Zeeburgereiland Serge van Munster 

Projectleider uitvoering Zeeburgereiland Harold Hazeleger 

Assistent-projectleider IJburg en Thomas Reus 
Zeeburgereiland 

I Menno Theunisse Directievoerder I IJburg en 
Zeebur ereiland 

Juridisch wegbeheerder IJburg en Berno Hartgers 
(stadsdeel Oost) Zeeburgereiland 
MOOR-coördinator IJburg en Monique Stolp 

1 Zeeburgereiland 

Tabel 2: Contactgegevens. 

o6u377695 

o6 ~3539~70 

o6 u377789 

o6u377695 

o6 ~0027992 

I o6 23944083 

o6 sn42020 

o6~36377u 

h.hazeleger@amsterdam.nl 

r.vijlbrief@amsterdam.nl 

s.van.munster@amsterdam.nl 

h.hazeleger@amsterdam.nl 

t.reus@amsterdam.nl 

J m.theunisse@amsterdam.nl 

b.hartgers@amsterdam.nl 

moor@oost.amsterdam.nl 

Definitieve versie 
4 november 2015 

~a 



c 

c 



c 

c 



Raad 
vanState RASTER SCHUTBLAD R1 

Een in te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door 
het document. Wanneer het type document uit meerdere documenten bestaat (bij
voorbeeld bijlagen) kunnen er één of meerdere schutbladen toegevoegd worden 
zodat de documenten separaat opgeslagen worden en te benaderen zijn. Een 
schutblad moet altijd in combinatie met een Raster voorloopblad gebruikt worden. 



c 

c 



Stibbe 

Bijlage 9 

c 

c 



c 

c 



Monitoringsplan programma bereikbaarheid 

Zeeburgereiland en IJ burg 

December 20~8 
Programma bereikbaarheid Zeeburgereiland en IJ burg op tijd op orde 
Nelleke Stelling en Steven Puylaert 



Leeswijzer 
Dit monitoringsplan is een van de vervolgen op het mobiliteitsplan Zeeburgereiland en U burg van 

de Gemeente Amsterdam. In dit monitoringsplan wordt beschreven hoe de komende jaren de 

voorgang van het programma gemonitord wordt. 

De hoofdstuk indeling van dit plan is als volgt. De bladzijdenummers staan erachter. 

~ Aanleiding 3 
2 Wat wordt er gemonitord? 4 
3 Cyclus en producten 5 
4 Indicatoren en meetmethode 7 
5 Organisatie 9 
6 Planning 11 

7 Financiën 12 

8 Bijlage ~=specificatie meetmethode 13 
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1 Aanleiding 
1.1 Het programma bereikbaarheid Zeeburgereiland en Uburg 

Komende jaren worden er 22.ooo nieuwe woningen op Zeeburgereiland en U burg gebouwd. Het 
bestaande verkeerssysteem kan deze groei niet verwerken. Het in mei 2018 vastgestelde 
mobiliteitsplan beschrijft welke maatregelen er nodig zijn om de bereikbaarheid op peil te houden. 
De wens is om de bereikbaarheid gelijk op te laten lopen met de gebiedsontwikkeling. Het doel 
van het programma luid: "bereikbaarheid op tijd op orde". 

1.2 Onzekerheden vragen om monitoring 

In het mobiliteitsplan wordt een samenhangend maatregelenpakket gepresenteerd met 
bijbehorende strategische planning. Het programma is opgedeeld in 4 pijlers: OV, fiets, auto en 
smart mobility & gedragsmaatregelen. 

In het programma zitten een aantal onzekerheden. De belangrijkste zijn: 
• Snelheid gebiedsentwikkeling en bewoning 
• Voortgang planning van maatregelen 
• Type bewoners en hun reisgedrag (invloed smart mobility) 
• Effectiviteit van maatregelen 

Door deze onzekerheden is het mogelijk dat het maa~regelenpakket of de gebiedsentwikkeling de 
komende jaren moet worden herijkt. Hiervoor moet 'de situatie buiten' goed in beeld gebracht 
worden. Dit gebeurt door te monitoren. Deze monitoring geeft input voor een periodieke 
herijking. Dit monitoringsplan geeft aan wat er gemonitord wordt en op welke manier. 
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2 Wat wordt er gemonitord? 

Opbouw van monitoring: woningbouw, maatregelen en bereikbaarheid 
De monitoring is opgezet vanuit het doel van het programma: Bereikbaarheid op tijd op orde. Om 
dit te meten zijn er een aantal indicatoren die de uitkomst van het programma meten. Daarnaast 
zijn er een aantal verklarende indicatoren om 'waarom' -vragen te kunnen beantwoorden. 

Topdoel: 

Gehiedsontwf~.bllng 

bereikbaarheid op tijd op orde 

Programma indicatoren 

Maatregelen Bl!l1!ikbaarheld 

· ll•l' "'"9 
tu·t••kb•arheuJ 

C. ttneieu ae rr ikhdtirl n•itl 

:· . . ,,. ... 
MQDtwfl ' l 

,•f'"'JV.-l:r , .. fl" ...... ,. .. 

Verklarende indicatoren 

Wie wanen er? 

Bnochta 
bestammingen 

Omgeving 
cm.-tlos. 

_,..;"god) 
ltgenda 

. ' o ~ I . Vulciaringen 

Figuur~ Opsplitsing van de monitoring in programma indicatoren en verklarende variabelen. 

Programma indicatoren 
Het programma en de gebiedsantwikkeling kennen samen twee 'outputs': de voortgang van de 
gebiedsantwikkeling en de voortgang van de maatregelen. De 'outcome' van het programma is 
bereikbaarheid voor de eilanden. De bereikbaarheid is opgesplitst in de 4 pijlers, per pijler is in het 
hoofdstuk Indicatoren en meetmethode aangegeven hoe bereikbaarheid wordt gemeten. Er wordt 
een breed bereikbaarheidsbegrip gehanteerd. Er wordt zowel naar de beleving van de 
bereikbaarheid, als naar de gemeten bereikbaarheid gekeken. Deze beide zijn weer opgesplitst in 
een aantallosse indicatoren. 

Daarnaast wordt er maatwerk op een aantallocaties verricht. Dit zijn locaties waar pas 
maatregelen worden genomen als er uit monitoring blijkt dat ze noodzakelijk zijn, of plekken waar 
extra aandacht voor is. Hier wordt niet op het schaalniveau van het programma, maar op het 
schaalniveau van een enkel (potentieel) project gemeten. 

Verklarende indicatoren 
Ook wordt er een aantal verklarende variabelen gemonitord. Dit is om achter het 'waarom' te 
komen. Voorbeelden hiervan zin de bevolkingssamenstelling of de bezochte bestemmingen 
vanuit de eilanden. Deze helpen om een verhaal te maken en gerichter in te kunnen grijpen. 

Volgende stap: streefwaarden 
Een volgende stap in het proces is het opstellen van streefwaarden per indicator. Dit wordt gedaan 
nadat de nulmeting gereed is. 
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3 Cyclus en producten 
3.1 Tweejarige monitoringscyclus 

De monitoring wordt in een tweejarige cyclus uitgevoerd (zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.). Deze zou in principe tot het einde van het programma doorlopen1 echter kan er 

voortijdig gestopt worden als het gros van alle maatregelen zijn uitgevoerd. 

• De cyclus start met een nulmeting. 

• Elk halfjaar wordt er een 

planningsupdate gegeven (voortgang 

programma). 

• Elkjaarworden de programma- en 

verklarende variabelen gemonitord en 

samengevat in een memo en een set 

infographics (monitoring buiten) 

• Elke twee jaar wordt er ook 

vooruitgeblikt met het VMA. Dit laatste 

is een henJkmg van hd gehele 

mob litettsplan (monitoring en 

prognose) 

Figuur 2 De tweejarige cyclus met aanloop met daarin de 
nulmeting. Kleuren komen overeen met de tekst 

Monitoring als groeimodel 
Bij ad hoc gebeurtenissen (zoals politieke besluiten of inzichten uit onderzoeken) kan het nodig 

zijn om de cyclus bij te stellen. Zo kan bijvoorbeeld de VMA doorrekening naarvoren gehaald 

worden. De cyclus is de houvast1 maar kan aangepast worden waar nodig. 

Eind 2019 volgt er een update van VMA. Hierin worden de uitgangspunten en sociaaleconomische 

scenario's vernieuwd. Dit sluit aan bij de cyclus om begin 2020 een herijking van het plan te doen. 

Grote wijzigingen buiten de scope van het programma 
Als er op Zeeburgereiland1 U burg of de directe omgeving grote veranderingen zijn kan de 

monitoring kort bijgesteld worden. Als bijv. onderhoud van de Schellingwoude brug precies in de 

monitoringsmaand plaatsvindt kan de monitoring een maand uitgesteld worden. Bij langere 

wijzigingen1 bijvoorbeeld onderhoud Piet Heintunnel1 wordt er gewoon door gemonitord. Dit 

omdat het project van significante invloed is op de bereikbaarheid van de eilanden1 en dus 

meegenomen moet worden. 
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3.2 Producten 

Er worden een viertal producten opgeleverd (zie Figuur3). Deze worden hieronder individueel 

besproken. 

2Xperjaar 

Notitie programmaplanning 
Voor.OGO 

De planning van de 
maatregelen wordt gekoppeld 
aan de planning van de 
gebiedsontwikkeling. 

De memo geeft aan af het 
programma nog op schema 
loopt, wat de grootste 
planningsrisico's zijn en welke 
acties nu ondernomen zouden 
moeten worden. 

i---

1Xperjaar 

lnfographic 
Voor. OGO, bestuur 

Visuele samenvatting van de 
programma indicatoren. 

Memo monitoring 
Voor. OGO, bestuur 

Woordel~'ke samenvatting van 
de monitoring (planning en 
bereikbaarheid), met 
conclusies, risico's en acti5 .. 

1Xper 2jaar 

Herijking mobUiteitsplan I 
Voor. OGO, bestuur I 

D.m.v. monitoring en prognose 
(VMA) worden maatregelen, 
planning, financiën en risico's I 
geüpdatet. f 

J 
Rguur 3 De vier producten die worden opgeleverd met de frequenties. De nulmeting heeft het karakter van de rode 
blokken. 

Notitie programmaplanning - elk half jaar 
In de notitie programmaplanning wordt de output van het programma (de voortgang 

gebiedsantwikkeling en maatregelen) gemonitord. Hierin wordt de gerealiseerde en 

geprognotiseerde planning naast de originele planning gelegd. Hieruit wordt aangegeven welke 

projecten vertragen of versnellen en eventuele risico's voor de planning. 

Deze notitie is dus alleen een interne exercitie. De voortgang van het programma wordt hiermee 

bewaakt. De notitie verschijnt elk halfjaar en heeft als doelgroep het opdrachtgeversoverleg 

Bereikbaarheid Zeeburgereiland en U burg. De eerste versie ervan is reeds opgeleverd in oktober 

2018. 

Infographits en memo monitoring- elkjaar 
Elkjaar vindt er monitoring plaats op de programma- en verklarende variabelen. Deze worden 

samengevat in een set infographics. Dit zijn een aantal platen (veelal in de vorm van een kaart) 

waarin de belangrijkste indicatoren getoond worden. 

Ondersteunend aan de infographics wordt ook een memo monitoring geschreven. Hierin worden 

de resultaten van de monitoring samengevat. Deze memo wordt geïntegreerd met de notitie 

programmaplanning. 

De memo en infographics verschijnen elk jaar. Voor deze producten wordt dus buiten gemonitord. 

De uiteindelijke doelgroep is de commissie MLD, de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur 

van de Vervoerregio. De precieze vorm richting deze organen wordt nog gezocht. 

Herijking mobiliteitsplan- elke 2 jaar 
Elke twee jaarvindt er gelijktijdig met de andere producten een herijking van het rnobiliteitsplan 

plaats. Hierin wordt niet alleen gemonitord (teruggekeken) maar ook een prognose gemaakt 

(vooruitkijken). Het vooruitkijken gebeurd met het VMA. Aan de hand van de monitoring en de 
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informatie uit het VMA worden nieuwe kantelpunten bepaald, de maatregelen en hun planning 
bijgesteld en de financiën en risico's geüpdatet. 

Elke twee jaar wordt deze herijking gedaan. Hier wordt dus niet alleen gemonitord, maar ook 
vooruitgekeken. De uitkomst van de herijking wordt gedeeld met de commissie MLD, de 
stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuurvan de Vervoerregio. 

Nulmeting 
De nulmeting heeft hetzelfde karakter als de jaarlijkse meting: de memo monitoring met 
infographics. 

4 Indicatoren en meetmethode 
In de tabel is een kort overzicht te vinden van de indicatoren en de meetmethode. De complete 
lijst is te vinden in de bijlage. Daar volgt ook uitleg per indicator. 

Aansluiten bij bestaande monitors en bronnen 
Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij lopende monitors. Als dat niet mogelijk is wordt gebruik 
gemaakt van data die de gemeente al bezit. Er wordt dan zo veel mogelijk gebruik gemaakt van 
definities die in andere monitors gebruikt worden. Mocht er geen monitor noch data zijn wordt 
eigen data ingewonnen. 

Aanpassen monitoring 
Tijdens de uitvoering van de monitoring wordt geleerd. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd om 
bronnen en methode over de tijd gelijk te houden, maar mocht data niet het juiste resultaat geven 
zal gewisseld worden. Daarnaast kan het zijn dat er nieuwe informatie nodig of beschikbaar is. 
Deze kan later worden toegevoerd. 

Een voorbeel~ hiervan is Smart Mobility. Momenteel is nog niet duidelijk welke diensten er 
opgezet gaan worden op de eilanden·. Als dit duidelijker is zal er een specifiek smart mobility spoor 
komen. Nu worden al abonnementen op deelvervoerdiensten en bezit van e-bikes gemonitord. 
Ook zal een deel van de effecten van smart mobility terug te zien zijn in de huidige indicatoren. 

Om te testen of alle informatie er daadwekelijk is en tot uitkomsten leidt wordt er een test 
nulmeting gedaan. Alle bronnen worden hierin langsgelopen of hetjuiste resultaat eruit komt. 
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Te momtoren (wat?) Indicator (wat precies?) Bron (Hoe?) 
Gebiedsontwlkkellng Gerealiseerde en geprognotiseerde planning van de Input vanuit Plannlngsadvlseurs, olv Sanne Koolwijk 

wonlnqen 
Voortgang maatregelen Gerealiseerde en geprognotlseerde planning van de Input vanuit Planningsadviseurs, olv Sanne Koolwijk 

maatregelen 
Beleving Inwoners Tevredenheld per modaliteit Enquête 

Zaken die spelen In het gebied Interne (qemeente) workshop betrokkenen 
Een spits als Uburger (op pad In het qebfed) 

Bereikbaarheld Reistijd auto MoCo-camera's 
Reistijd fiets Plnq Jf you care 
ReistijdOV GOVJ 

Theoretische wachttijd halte 
Modalspllt Telllngen op doorsnede: Auto en vracht: VRI, lussen, camera's. OV: 

Monitor VRA A ets: tellussen. 
Bezettlng~Jlraad OV MonitorVRA 
Betrouwbaarheid OV MonltorVRA 
Parkeerdruk flets Monitor programma fiets 
Parkeerdruk auto Parkeermonitor Oost 

Externe effecten Luchtkwaliteit Monitoring GGD 
Verkeersveiligheid VlaStat 

Bestemmingen Bezochte bestemmlngen studlegebied Mezuro 
olus frequentie bezoek 

Wie wonen er? Aantallen mensen OIS 
Bevolkingsopbouw 
Bezit voertuigen Enquête 
Abonnementen 

Maatwerk Functioneren Kruising Uburglaan- Zulderzeeweg Cyclustijden VRI's 
Reistijd bus oostelijke ontsluiting Visuele waarnemenlogen 
Krulsingen Strandeiland Interne kennis (R&D operationeel management) 

Omgeving Toepassing Smart Moblllty CTO 
Wijzigingen wetgeving en beleid Interne kennis 
Andere projecten In omgeving Stadregie 
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5 Organisatie 
De monitoring wordt georganiseerd vanuit het programma Bereikbaarheid Zeeburgereiland en 
IJ burg. Om de monitoring tot stand te laten komen wordt er een monitoringsteam en een 
begeleidingsgroep monitoring opgericht. 

Monitoringsteam 
Het monitoringsteam bestaat uit: 

Steven Puylaert (adviseur mobiliteit programmateam) 
Robbert Verweij (onderzoeker V&OR onderzoek en kennis) 
Tugba Kose (onderzoeker VRA) 
Sanne Koolwijk (planningsadviseur) 

Dit team heeft als taak: 
~. De uitvragen voor de verschillende monitoringsbronnen op te stellen 
2. Het analyseren van de losse bronnen 
3· Het samenvoegen van de bronnen 
4· Het concluderen uit de bronnen en het opstellen van de rapportages. 

0 IJ 

J\0 -
Aguur 4 Taken voor het monitoringsteam. Links de losse onderzoeken. 

Begeleidingsgroep 
Verderwordt er een begeleidingsgroep voor de monitoring opgericht. Deze groep komt bij elkaar 
nadat stap (4), uit het vorige schema, is afgerond. Indien aan de orde worden met een deel van de 
groep de uitvragen voor de studies overlegd. De notitie programmaplanning wordt ter 
kennisgeving met de groep gedeeld, maar niet besproken. 

Voorstel is de groep uit het monitoringsteam en de volgende mensen te laten bestaan: 
Nelleke Stelling (Programma Manger) 
Stephan Steltman (HOV Oostflank) 
Titus Reijntjes (VRA) 
Justus Vermeulen I Marije Bierlaagh (Stadsdeel Oost) 
Jan Straub (Zeeburgereiland) 
Alfons Oude Ophuis (Strandeiland) 
Florence Bloemkolk (Verkeersmanagement) 
Roy Captijn (Stadsregie) 
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Laurens Peijs (Onderzoek en Kennis) 

Communicatie naar opdrachtgevers en bestuur 
De producten worden in eerste instantie 
opgesteld voor de ambtelijke opdrachtgevers. In 
latere fase kunnen er samenvattingen gemaakt 
worden voor het directeurenoverleg of de 
wethouder en commissie, stadsdeel en het DB 
van de VRA. Dit wordt gedaan als er aanleiding is 
om deze in te lichten of als er keuzes gemaakt 
moeten worden. 

Begeleidingsgroep 
monitoring 

I 
Monitoringsteam 

Figuur 5 Organisatie van de monftoring. 

DBVRA 
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6 Planning 
De planning voor de komende periode staat in Figuur 6. De afronding van het monitoringsplan 
staat voor half december gepland. De nulmeting wordt in maart uitgevoerd. In mei volgt dan de 
eerste rapportage. De planning voor de komende jaren is te vinden in Figuur 7· 

Komende periode 
okt 

Momtormgsplan 

Figuur 6 planning tot aan mei 20~9. 

Komendejaren 
2018 

nov 

1)0DV 

Concept in 
OGO 

2.019 

Rguur7 Planning voorde komende 2jaar. 

dec 

13dec 
Definitiefin 

OGO 

13dec 
uitvoeringsplan 

lnOGO 

jan 

Uitvragen 
metingen 

f t b ma a 

o-metlng 

2020 

apr mei 

Analyse Rapportage 

Afslag 1april memo 

-· 

ll 

OGO 

Wethouder, 
commissie MLD, 
stadsdeel 



7 Financiën 
De hier geraamde kosten zijn voor 20:1.9. De begroting bevat veel opstartkosten. Het uitwerken 

van methodes en het leggen van contacten kost het eerste jaar veel tijd. In de volgende jaren 

zullen de kosten voor de monitoring lager zijn. 

De kosten voor monitoring in de programmabegroting bedragen 4o.ooo euro. Hieronder vallen 

2o.ooo euro aan uren voor data inwinning en analyse bij Onderzoek en Kennis (V&OR). In inkoop 

en inwinning van data (:ty.ooo euro) en visualisatie (3000 euro). 

De uren van Steven Puylaert die aan monitoring worden besteed vallen onder de proceskosten in 

de programmabegroting. De uren van de planningsadviseur (Sanne Koolwijk) vallen onder de 

begroting van G&O en het HOV team. De uren van onderzoeker van Kennis en Onderzoek vallen 

onder de begroting van de VRA. 
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8 Bijlage 1: specificatie meetmethode 
8.1 Gebiedsantwikkeling en maatregelen 

De voortgang van de gebiedsantwikkeling en maatregelen is een intern monitoringsspoor. 

Voor de gebiedsantwikkeling worden wordt de voortgang van de planproducten en de prognose 
( danwel realisatie) van de gebiedsentwikkeling gemonitord. Dit gebeurd door een afslag te maken 
van het stadsbrede overzicht. De monitor sluit aan bij de laatste afslag. De laatste afslag wordt 
naast de originele planning gelegd. 

Voor de maatregelplanning worden de planproducten en daadwerkelijke realisatie van de 
maatregelen bijgehouden. Deze worden naast de oorspronkelijke planning gelegd. 

Uit de confrontatie van de nieuwe planningen met de vorige planningen wordt gekeken of er de 
maatregelen nog op de gebiedsantwikkeling aansluiten. Hieruit volgen planningsrisico's. 

8.2 Beleving inwoners 

Enquête 
Via een enquête, uitgevoerd door 015, wordt er onderzoek gedaan naar enerzijds feitelijke 
informatie (reisfrequentie, beschikking verveerswijze en abonnementen etc.) en anderzijds naar 
de beleving van de bereikbaarheid onder de inwoners van U burg en Zeeburgereiland. Vanwege 
steekproefgrootte en lage responsgraad bij dittype enquêtes wordt bij elk huishouden een brief 
met een link om de enquête in te vullen gepost. 

Komende jaren zal gekeken worden of er een solitaire enquête uitgevoerd wordt, of dat er 
aangesloten wordt bij andere onderzoeken. Voor 2019 waren er geen geschikte andere 
onderzoeken om mee te liften. 

Werksessie 
Verschillende ambtenaren van de gemeente hebben met regelmaat contact met de inwoners. In 
de monitoringsmaand wordt er een werksessie georganiseerd om al hun input op te halen en te 
clusteren. 

De beoogde groep zijn specifieke mensen uit: 
Het programma bereikbaarheid en HOV Zeeburgereiand en IJ burg 
De gebiedsontwikkelingsteams 
De projectteams van de projecten in het gebied 
Gebiedsteams Stadsdeel oost 
Gebiedsbeheerder Zeeburgereiland en U burg 

Een spits als IJbruger 
Idee is om met een team (bestaande uit een deel van de bovenstaande mensen) als 'vermomd als 
bewoners' naar U brug toe te gaan in een spits en daar de auto, OV, fiets of smart mobility diensten 
zelf te gebruiken. Zo ervaren de mensen die aan de bereikbaarheid werken 1X per jaarzelf de 
bereikbaarheid. 

Deze dag wordtvoor de werksessie georganiseerd. 
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8.3 Bereikbaarheid 

Aantallen OV, fiets en auto op doorsnedes en modal split 
Voor een aantal doorsnedes worden aantallen OV gebruikers, fietsers en automobilisten geteld. 

De CV tellingen worden gedaan met GBM data (via de VRA). Dit is OV chipkaart data. Dit 
wordt 'geleend' uit de IA OV monitor. De bezettingsgraad in de monitor IA OV betreft het 
gemiddeld aantal reizigers per richting per dag binnen een bepaald OV traject. Hieruit 
worden gemiddelden voor de ochtend- en avondspits bepaald. Ook wordt er naar 
piekmomenten gekeken (bijv. aantal 'overvolle' trams per maand). 
De fietstellingen worden mettelslangen gemeten. Een aantal hiervan liggen al in het 
wegdek, bijvoorbeeld bij verkeerslichten. Voor andere wordt gebruik gemaakt van de 
reeds lopende meetcampagne van de gemeente. Voor routes die nu niet bemeten zijn 
wordt een veldwerkbureau gevraagd om een telslang neer te leggen. 
De autotellingen gebeuren met meetlussen die nu al in de weg liggen. Hiervoor zijn geen 
extra meetpunten nodig. 

De metingen gebeuren op de 'uitgangen' van de eilanden. Een overzichtvan de meetpunten is 
te zien in Figuur 8. 

e Auto tellingen 
e OV tellingen ~ 

e Rets tellingen 1 

Figuur 8 Meetpunten op de eilanden 
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Locaties 

Multimodaal: 

- M.:1.: Uyllanderbrug 

- M.2: Entree(s) U burg 2 

- M:3: Enneus Heerrnabrug 

- M.4: Amsterdamsebrug 

- M.s: Schellingwoudebrug 

Auto/OV: 

- M.6: Piet Heintunnel 

Fiets: 

- M.7: Nescicbrug 

- M.B: Nieuwe fietsverbinding 

Met de tellingen zijn ook vervoerswijze verdelingen (modalsplits) per doorsnede te maken. De 
grootheid 'modalsplit per doorsnede' is net anders dan dat men gewend is voor de vervoerswijze. 
Dit is echter een goedkope en goed te meten maniervan de vervoerswijze keuze. Ter referentie 
kunnen ook vervoerswijze verdelingen uit het VMA gehaald worden. 

Er wordt nagedacht over het monitoren van bouwlogistiek. Niet alle tellussen zijn momenteel in 
staat om vrachtverkeer te meten. In de nulmeting wordt in ieder geval een percentage 
vrachtverkeer op de corridor door U burg gemeten en op de afritten. Deze informatie is nu 
beschikbaar. In komende jaren zal er eventueel meer gemeten worden. 

Reistijd OV 
De reistijden van OV worden op een gemiddelde dag in maart bepaald. Hiervoor wordt BGM data 
gebruikt die vanuit het GVB wordt geleverd aan de VRA. De analyses van de VRA (die zij in eerste 
instantie gebruiken voor de monitor IA OV) worden gebruikt om o.a. de reistijden van het OVte 



monitoren. De werkelijke reistijden worden afgezettegen de reistijden in de dienstregeling. Dit 
wordt gedaan voor de ochtend- en avondspits. Op beide richtingen van onderstaande trajecten. 

De trajecten zijn: 
- O.l.: Begin halte IJburg 2 <-> halte Amsterdam CS 
- 0.2: Centrumeiland 2 <->halte Rietlandpark (vergelijldngstraject) 
- 0.3: Begin halte IJburg 2 <-> BijlmerArena 
- 0.4: Begin halte Uburg 2 <-> Diemerknoop 
- 0.5: Begin halte IJburg 2 <-> Weesp 

Het traject Centrumeiland-Rietlandpark wordt als multimedaal vergelijkingstraject gebruikt. 
Voor het OV, fiets en auto zal er gezocht worden naar een zo gelijk mogelijke reis om te kunnen 
vergelijken. De exacte keuze voor het traject hangt af van de kwaliteit van de data. Dit wordt 
bepaald tijdens de nulmeting. 

Reistijd fiets 
Fietsreistijden zijn lastig te verkrijgen. Er wordt momenteel een pilot opgestart door het 
programma fiets met Ping ij you care. Via deze app kunnen mogelijk gemiddelde snelheden op 
fietspaden en wachttijden bij verkeerslichten worden afgeleid. Het is nog niet zeker of er valide 
resultaten uit deze methode komen. Alternatieven (en validatie van de data) zijn l.) vergelijking 
met goog Ie maps data, 2) een schouw of zelf inventariseren van reistijden of 3) het inhuren van 
veldwerkers om tijdmetingen op fietsroutes te doen. 

De reistijd worden op een gemiddelde werkdag in maartvoorde ochtend en avondspits berekend. 
De trajecten worden twee kanten op bemeten. 

• ---- ~ , 

' ' • 
.. 

Rguur 9 Reistijdtrajecten fiets. 

Reistijden auto 

' ... 
I 
I 

' 

-~IJ burg 2 <-> 

middenop 

Nesciabrug 

- . Centrumeiland 

2 <-> Rietlandpark 

(vergeüjkingstraject) 

-[ij IJ burg 2 <-> 

middenop de 

Schellingwoudebrug 

2 <-> 

Uyllanderbrug 

- · Silo 
Zeeburgereiland <-> 

Insulineweg 

Voor de auto worden op een aantal trajecten reistijden gemeten. Dit wordt gedaan vanuit de 
MoCo camera's die de gemeente heeft hangen. Als dit niet blijkt te werken kan er eventueel 
floating car data ingekocht worden. 
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In de monitor wordt de reistijd op een rustige dag (J.o-percetiel), gemiddelde dag (gem), drukke 
dag (go-percentiel) op werkdagen voor ochtend/avondspits in maart gemeten. 

.. .. .. 
' ... 

Figuur 1.0 Reistijdtrajecten voor de auto 

Betrouwbaarheid OV 
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De trajecten die bemeten 
worden zijn: 
-Al.: 78M en 79M 
(Lumierestraat <-> 

Overdiemerweg) 

- A2: 76M en 77M 
(Lu mierestraat <-> Al.o) 

-A3: 28L en 27A/8 (Al.o <-> 

Rietland park) 

De betrouwbaarheid in de monitor IA OV worden gemeten aan de hand van BGM data, 
aangeleverd door GVB. In de monitor wordt dezelfde definitie als in de IA OV monitor gehanteerd. 
Hierin wordt de onbetrouwbaarheid uitgedrukt als: 
onbetrouwbaarheidsgetal = (gemiddelde rijtijd+ standaarddeviatie rijtijden)/(gemiddelde rijtijd) 
Een traject wordt als betrouwbaar aangemerkt wanneer het onbetrouwbaarheidsgetallager dan 

1,15 is. 

Parkeerdruk fiets 

In de monitorfiets wordtfietsparkeerdruk op bepaalde locaties gemeten. In deze monitorwordt 
de relevante data voor IJ burg gepresenteerd. 

Parkeerdruk auto 

Om de parkeerdruk in beeld te krijgen wordt aangesloten bij de parkeerdrukmetervan de RVE 
parkeren. Deze monitor loopt jaarlijks in het voorjaar. Voor stadsdeel Oost zijn de resultaten in 
mei of juli van hetjaar beschikbaar. Dit kan betekenen dat de resultaten te laat zijn. Als dat het 
geval is worden ze niet meegenomen, een eigen onderzoek opstellen wordt is overdreven voor 
deze informatie. 

8.4 Externe effecten 

Luchtkwaliteit 
De GGD heeft een fijnstof monitor. In deze monitor maken wij gebruik van de resultaten van deze 
monitor. 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid wordt gemonitord met Via Stat. Op deze website staan ongevallen met 
dodelijke afloop of met ernstig gewonden samengevat. Eventueel wordt deze data aangevuld met 
data van de werkgroep Blackspots. 



Ook zal in de werksessies waarin de 'beleving' van de bewoners wordt geclusterd gevraagd naar de 
verkeersveiligheid. 

8.5 Bestemmingen 

Onder het mobiliteitsplan liggen onderzoeken die gedaan zijn met het VMA. Dit geeft een 
voorspelling van waar de inwoners van het gebied heen willen reizen. Met Vodafone data kunnen 
deze aannames gecontroleerd worden. Mezuro verkoopt Vodafone data die geschikt is voor 
verkeerskundige analyses. Op basis van deze data kan een vergelijking gemaakt worden met het 
VMA. 

l 
I / .' 

• Fiets 

0 Auto • 
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Figuur l.:1. Links een kaart met bestemmingen vanuit het VMA (uit het mobiliteitsplan), rechts een voorbeeld van een 
visualisatie van Mezuro data. In dit project voor gebruikers van de Piet HeintunneL 

8.6 Wie wonen er? 

Uit de wijkrapportages van 015 worden de sociaaleconomische gegevens van de wijk gehaald. 
Deze worden vergeleken met de uitgangspunten van de studies. Deze gegevens worden 
aangevuld met (feitelijke) informatie, zoals e-bike bezit of deelabonnementen, vanuit de enquêtes 
(zie ook paragraaf 8.2). 

8.7 Maatwerk 

Er zijn een aantallocaties waar specifieke monitoring plaatsvindt. Voor de komende monitoring is 
dat op drie locaties: 

:1.. Kruising IJ burglaan-Zuiderzeeweg 
In het mobiliteitsplan wordt het ongelijkvloers maken van de kruising U burglaan
Zuiderzeeweg genoemd als 'te monitoren maatregel'. Deze monitoring bestaat uit het 
analyseren van de wachttijden en wachtrijen bij de kruising. Dit gebeurtvoor al het verkeer op 
de kruising: auto, fiets, voetgangers en OV. Er wordt gebruik gemaakt van tellussen en 
eventueel aanvullende data voor het langzaam verkeer. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt 
van interne kennis bij R&D. Eventueel wordt er ook visueel geïnspecteerd in een ochtend- of 
avondspits. 

2. Kruisingen centrumeiland 
Op Centrumeiland, Strandeiland en U burg :1. zijn een aantal kruisingen die in de 
verkeersdoorrekeningen mogelijktot lange wachttijden kunnen leiden. Als de kruisingen zijn 
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aangelegd zal er monitoring plaats gaan vinden. Voor auto, OVen langzaam verkeer zullen de 
wachttijden en eventueel wachtrijlengtes worden gemonitord. 

3· Bus bij Nuonweg en Fort Diemerdamweg 
De verwachting is dat als er meerverkeer de oostelijke ontsluiting gaat nemen, de reistijden 
op die as stijgen. Dit betekend dat ook de bus vertraagd zal kunnen worden. De busreistijden 
op deze weg zullen komende jaren in de gate gehouden worden. Dit gebeurd op de manier 
zoals beschreven onder'reistijden OV'. 

8.8 Omgeving 

Onder de omgeving van het programma worden zaken bedoeld die invloed hebben op het 
programma, maar waar het programma geen invloed op heeft. Het eerste jaar wordt er gekeken 
naar: 

Smart mobi/ity. Hierbij wordt in eerste instantie aangesloten bij de monitor van de VRA. Er 
zal daarnaast kort aanvullen onderzoek komen specifiek voor zaken die in het programma 
spelen. 
Wijzigingen beleid, regelgeving en economie. Hiervoorwordt een inteme werksessie 
gehouden binnen V& OR en G&O. Hier wordt gekeken welke trends er nu spelen en of die 
invloed hebben. 
Andere projecten in de stad. Met Stadsregie wordt gekeken wat de planningen van andere 
(grote) projecten zijn in de stad en of die invloed hebben op de programmaplanning. 

l.B 



Raad 
vanState RASTER SCHUTBLAD R1 

Een in te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door 
het document. Wanneer het type document uit meerdere documenten bestaat (bij
voorbeeld bijlagen) kunnen er één of meerdere schutbladen toegevoegd worden 
zodat de documenten separaat opgeslagen worden en te benaderen zijn. Een 
schutblad moet altijd in combinatie met een Raster voorloopblad gebruikt worden. 



c 

c 



Stibbe 

Bijlage 10 

c 

c 



c 



)( Gemeente 
)( Amsterdam 

)( GEMEENTEBLAD 
Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 

Amsterdams Geluidbeleid 2016, hogere waarde Wet Geluidhinder 

Amsterdams Geluidbeleid 2016, hogere waarde Wet Geluidhinder 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 12 juli 2016 hebben besloten: 

1. Het Amsterdams geluidbeleid 2016, hogere waarde Wet geluidhinder vast te stellen; 
2. Het beleid 'Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Amsterdams 

beleid' (2007) in te trekken. 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van GiJs, secretaris 

Amsterdams Geluidbeleid 

Hogere waarde Wet geluidhinder 

2016 

Inhoud 

Inhoudsopgave 

Inhoud 2 

1. Aanleiding 4 
2. Doel4 
3. Bevoegd gezag 6 
4. Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder 6 
4. 1 Wet geluidhinder 6 
4. 2 Cumulatie van verschillende soorten lawaai 7 
5. Uitgangspunten Amsterdams geluidbeleid 8 
5. 1 Stille zijde 8 
5. 2 Stille buitenruimte 9 
5. 3 Overschrijding voorkeursgrenswaarde bij stille zijde 10 
5. 4 Transformatie van gebouwen 10 
5. 5 Doelgroepwoningen 11 
5. 6 Onzelfstandige woonruimte 11 
5. 7 Dove gevel 11 

5.7.1 Onderbreken van een dove gevel met verglaasde balkons, loggia's en serres 12 

5.7.2 Vliesgevel en onderbreken dove gevel met vliesgevel 13 

5.7.3 Coulissenscherm 13 

5.7.4 Tweede gevel bij transformatie 13 

5.7.5 Onderbreken dove gevel met (voor)deur 14 

5.8 Buitenluchtkwaliteit en capaciteitsbepaling 14 

5.8.1 Buitenluchtkwaliteit 14 

5.8.2 Capaciteitsbepaling 14 

6. Akoestisch onderzoek, berekeningswijzen en - methoden 15 

Gemeenteblad 2016 nr. 127711 16 september 2016 

Nr. 127711 
16 september 

2016 



~Gemeente 
~Amsterdam 

~ 
7. Interpretatie en afwijken van beleid 17 
7. 1 Interpretatie van beleid 17 
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1. Aanleiding 

Het Amsterdams geluidbeleid wordt toegepast bij de ontwikkeling van woningen en andere geluidge
voelige objecten op locaties met een hoge(re) geluidbelasting. 

Naar aanleiding van een wijziging in de Wet geluidhinder is het Amsterdams beleid "Vaststelling hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder" vastgesteld in 2007. Naast dat beleid worden in de uitvoeringspraktijk 
verschillende regels en afspraken toegepast. Gebleken is dat het beleid en de uitvoeringsafspraken niet 
altijd voldoende duidelijk waren zodat er discussie kon ontstaan over de interpretatie van regelgeving. 
Daarnaast bood het beleid niet (expliciet) de mogelijkheid om rekening te houden met situaties die niet 
strikt in het beleid passen maar wel zou kunnen voldoen aan de doelstelling van het beleid, namelijk 
het realiseren van een akoestisch aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit heeft ertoe geleid dat het 
bestuur meermalen bij individuele gevallen afweek van het beleid en de in de bouwbrieven neergelegde 
interpretatie van geluid regelgeving. De knelpunten zijn geïnventariseerd en een analyse van de knel
punten maakte duidelijk dat het merendeel samenhangt met de vraag welk doel met het beleid wordt 
nagestreefd. 

Voorliggend beleidsdocument voegt het Amsterdams beleid "Vaststelling hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder'; en de verschillende uitvoeringsregels en -afspraken samen en vervangt deze stukken. ( 
Het Amsterdams geluidbeleid 2015 maakt het geluidbeleid kenbaar, beschrijft het doel van het beleid 
en geeft de mogelijkheid rekening te houden met nieuwe situaties en nieuwe maatregelen. 

2.Doel 

Het doel van het geluidbeleid is het borgen van een akoestisch aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij 
het bouwen van woningen (inclusief plaatsen voor woonwagens/woonschepen) en andere geluidge
voelige functies op geluidbelaste locaties. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan een te hoge geluidsbelasting invloed 
heeft op de gezondheid. Geluidsoverlast kan slaapverstoring, stress en ergernis veroorzaken en bij 
hogere geluidniveaus ook hart- en vaatziekten, leerachterstand en sociale verstoring. De beleving van 
geluid is echter ook subjectief, dat wil zeggen het heeft niet bij een ieder hetzelfde effect. Doel van de 
centrale wet- en regelgeving als ook het Amsterdams geluidbeleid is, zoals hierboven aangegeven, een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hierbij wordt opgemerkt dat het doel niet het uitbannen van geluid 
is, maar wel een (ongezond) teveel aan lawaai voorkomen. Opgemerkt wordt dat bij de maximaal toe
laatbare (wettelijke) waarde van stedelijk wegverkeer ca. 20% van de burgers ernstig is gehinderd en 
bij 10% de slaap ernstig wordt verstoord . Voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is in elk geval 
nachtrust van essentieel belang. In dat verband is belangrijk dat geslapen kan worden met geopend 
raam bij een aanvaardbare geluidbelasting. Het merendeel van de bevolking wil, vooral in de zomer 
(ca. 80%), met open raam slapen. Dit wordt met de warmere zomers steeds meer van belang. Hierbij( 
wordt in mede ogenschouw genomen dat de keuze van een bewoner om een raam wel of niette kunne 
openen- en daarbij de mogelijkheid heeft om met open raam te slapen- bijdraagt aan het vergroten 
van het wooncomfort en het verlagen van de hinder (door meer eigen controle) en ook aan een positief 
effect heeft op praktische zaken, zoals glasbewassing. 

Uitgangspunt van het Amsterdams geluidbeleid is dus dat iedere woning een stille zijde heeft. Dit uit
gangspunt geldt alleen voor een woonfunctie, niet voor andere functies. Een stille of geluidluwe zijde 
(de termen zijn synoniem) is een (deel van een) gevel waar de geluidbelasting gelijk is aan de voorkeurs
grenswaarde of lager. De voorkeursgrenswaarde is de geluidsbelasting die altijd toelaatbaar is op de 
gevel van de geluidsgevoelige bestemming. Wanneer de stille zijde tevens beschikt over een buiten
ruimte heeft ook deze buitenruimte bij voorkeur een aanvaardbaar geluidniveau. 

Aan de stille zijde worden bij voorkeur de slaapkamers gesitueerd zodat met open raam of deur geslapen 
kan worden. Woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld dienen in principe te beschikken 
over een stille zijde. Van dit principe mag slechts worden afgeweken als het realiseren van een stille 
zijde overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
financiële aard (criteria opgenomen in artikel 110g Wgh). 

Een woning die moet worden uitgevoerd met een dove gevel (kort gezegd, een gevel zonder te openen 
ramen en deuren) dient te allen tijde te zijn voorzien van een stille zijde (behoudens uitzonderlijke ge
vallen, in een tijdelijke situaties of bij woningen voor een bijzondere groep). 
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Het Amsterdams geluidbeleid richt zich op het realiseren van geluidgevoelige functies binnen de zones 
zoals genoemd in de Wet geluidhinder. Ondanks dat de stedelijke omgeving van Amsterdam met zich 
meebrengt dat op veel plaatsen een hoge geluidbelasting aanwezig is, moeten ruimtelijke ontwikkelingen 
mogelijk blijven. Een hogere waarde kan niet altijd vermeden worden en zelfs een stille zijde is niet altijd 
mogelijk, maar wel blijft de bescherming van het woon- en leefklimaat van belang. Bij het ontwerpen 
van een bouwplan dient dat al te worden meegenomen. Als dat redelijkerwijs niet haalbaar is, is een 
goede motivatie van groot belang, des te meer naarmate de geluidbelasting hoger is. 

Het Amsterdams geluidbeleid biedt de basis en het gereedschap voor het maken van een evenwichtige 
afweging van belangen. In het beleid zijn mogelijke maatregelen beschreven die kunnen worden geno
men om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te bereiken. Deze maatregelen zijn niet uitputtend 
bedoeld. Andere oplossingen zijn mogelijk mits aangetoond wordt dat het doel, rustig slapen met open 
raam, wordt behaald. 

3.Bevoegd gezag 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden. Voor 
zover een besluit tot het vaststellen van een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde (tot ten 
hoogste de maximaal toegestane ontheffingswaarde) hoort bij een ruimtelijk besluit waar de bevoegdheid 
gemandateerd of gedelegeerd is aan een bestuurscommissie (hierna: BCO) of stadsdeelsecreta ris, ligt 
ook de bevoegdheid tot vaststellen van hogere waarden bij die BCO of stadsdeelsecreta ris. Voordat 
hogere waarden worden vastgesteld is het conceptbesluit hogere waarden ter advisering voorgelegd 
aan het Technisch Ambtelijk Vooroverleg Geluid Amsterdam (TAVGA). Het advies van het TAVGA wordt 
betrokken bij de besluitvorming en genoemd in het besluit. 

4. Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder 
4. 1 Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder regelt de beheersing van geluidhindervanwege wegverkeerlawaai, spoorweglawaai 
en van gezoneerde industrieterreinen. De wet geeft regels en grenswaarden bij de bouw van geluidge
voelige gebouwen binnen de in de wet bepaalde zones. Hierbij wordt opgemerkt dat de wet onderscheid 
maakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Bij nieuwe situaties, zoals nieuwe woningen in een be
staande zone, gelden in het algemeen strengere eisen. 

In de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder is aangegeven welke gebouwen en terreinen (objecten) 
bescherming nodig hebben tegen geluid. Geluidgevoelige objecten zijn bestemmingen met de functies 
wonen, zorg en onderwijs, ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens. Voor 
het gemak wordt in dit document gesproken van woningen waar ook deze andere bestemmingen bedoeld 
zijn, tenzij anders aangegeven. 

Rond de geluidbronnen, zoals een spoor- of verkeersweg, liggen volgens de wet geluidzones. Binnen 
deze zones is de wet van toepassing en dient aan de normen uit de wet te worden voldaan. Voor de 
verschillende geluidbronnen gelden verschillende normen. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen 
de voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare waarde. Zoals eerder aangegeven, is een ge
luidsbelasting niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde altijd toelaatbaar op de gevel van de geluids
gevoelige bestemming. De maximaal toelaatbare waarde is de bij wet bepaalde maximale ontheffings
waarde. 

Het streven is om geluidgevoelige objecten te realiseren met een belasting niet hoger dan de voorkeurs
grenswaarde. De voorkeursgrenswaarde is echter niet altijd haalbaar, met name niet in een stedelijke 
omgeving. De wet geeft daarom de mogelijkheid om voor nieuwe geluidgevoelige objecten een hogere 
waarde vast te stellen. Er kunnen voorwaarden worden verbonden als hogere waarden worden vastge
steld (bijvoorbeeld een stille gevel ter compensatie van de geluidbelaste gevel). De voorwaarden 
moeten in lokaal geluidbeleid worden vastgesteld. 

Voordat een hogere waarde wordt vastgesteld, moet eerst zijn onderzocht of maatregelen 

kunnen worden getroffen om een lagere geluidsbelasting te realiseren. In de Wet 

geluidhinder wordt hierbij volgens artikel110g, een voorkeursvolgorde gehanteerd, te weten: 

1. maatregelen aan de bron; 
2. overdrachtsmaatregelen; 
3. maatregelen bij de ontvanger. 
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Maatregelen aan de bron kunnen onder meer zijn: 

• beperking van het autoverkeer; 

• beperking van de rijsnelheid; 

• de aanleg van geluidsreducerend asfalt; 

• inzet van stillertrammateriaal; 

• geluidsbeperkende maatregelen aan spoor; 

• maatregelen bij bedrijven zoals stillere toestellen, inpakken geluidbronnen of verplaatsen bedrijven. 

Maatregelen in het overgangsgebied kunnen onder meer zijn: 

• plaatsing van schermen of wallen; 

• de realisatie van afschermende niet-geluidgevoelige gebouwen zoals kantoren; 

• vergroting van de afstand tussen woningen en bron; 

• vliesgevels en coulissenscherm (zie paragraaf 5.7.2 en 5.7.3) 

Maatregelen bij de ontvanger kunnen onder meer zijn: 

• gevelisolatie; 

• een andere woning indeling. 

4.2 Cumulatie van verschillende soorten lawaai 

Wanneer een locatie door verschillende geluidsbronnen wordt belasttot boven de voorkeursgrenswaar
de, dient cumulatie van alle geluid in de beoordeling te worden betrokken. 

Volgens het bepaalde in artikel110a Wet geluidhinder mag alleen een hogere waarde worden vastgesteld 
als de gecumuleerde geluidbelastingen niet leiden tot een onaanvaardbare geluidbelasting. Op grond 
van artikel 110f dient aangegeven te worden hoe met de samenloop van de verschillende geluidbelas
tingen (cumulatie) rekening is gehouden bij de te treffen maatregelen. 

Indien voor een woning een hogere waarde nodig is en diezelfde woning ondervindt een geluidbelasting 
door een andere geluidbron die boven de voorkeursgrenswaarde ligt dan wordt de cumulatieve geluid
belasting bepaald. In het hogere waarde besluit zal gemotiveerd moeten worden op welke wijze met 
deze samenloop rekening is gehouden bij de te treffen maatregelen. ( 

Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarde vaststellen als de gecumuleerde geluidbelastingen (na 
correctie volgens de Wgh) niet leiden tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidbelasting. De 
wet geeft geen maximale waarde bij cumulatie van geluidbelastingen. 

Er treedt een onaanvaardbare geluidbelasting op als de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger 
is dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarden; 3 dB komt overeen met een ver
hoging van de geluidbelasting die als significant hogerwordt ervaren. In die gevallen kan of niet gebouwd 
worden of er worden oplossingen gezocht met dove gevels. Naar verwachting is dit een situatie die 
zich in de praktijk zelden zal voordoen. 

Volgens het Bouwbesluit 2012 (AMvB bij Woningwet) in samenhang met de Wet geluidhinder gelden 
aanvullende eisen voor de geluidbelasting binnen woningen (of andere geluidgevoelige gebouwen) 
als voor de woning een hogere waarde is verleend. De karakteristieke geluidwerking moet dan zodanig 
zijn dat de betreffende binnenwaarde wordt gehaald. Als de gecumuleerde geluidbelasting tenminste 
2 dB hoger is dan de niet gecumuleerde geluidbelasting wordt aanbevolen de gevel zodanig te dimen
sioneren dat het akoestisch binnenklimaat van 33dB of 35 dB(A) wordt behouden. Dit kan reden zijn 
voor extra gevelisolatie. 

5. Uitgangspunten Amsterdams geluidbeleid 
5. 1 Stille zijde 
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Het Amsterdamse geluidbeleid neemt als uitgangspunt dat een woning moet beschikken over een 
stille zijde wanneer er een hogere waarde vastgesteld wordt. Middels berekeningen wordt aangetoond 
dat een stille zijde aanwezig is, ook in de situatie van een alzijdig geslot~n bouwblok. Immers, ook in 
de situatie van een alzijdig gesloten bouwblok kan het voorkomen dat de geluidbelasting op de zijde 
aan de binnentuin/plaats belast is door bijvoorbeeld reflecties vanwege een variatie in bouwhoogten. 
Een stille zijde is alleen vereist bij woningen. 

De focus van het Amsterdams geluidbeleid ligt bij de bescherming van de bewoners tegen geluid en 
dus bij de delen van de gevel waar bewoners buiten verblijven of het geluid de woningen naar binnen 
kan komen. Voorgaande betekent dat sprake is van een stille zijde in de situatie dat op te openen delen 
(ramen of deuren) van één van de woninggevels aan de voorkeurgrenswaarde wordt voldaan. Eventu 
ele maatregelen zullen dus minimaal die geveldelen afdoende dienen afte schermen, zodat deze aan 
de voorkeursgrenswaarde voldoen. Wanneer per woning ten minste één geluidgevoelige ruimtebeschikt 
over een raam waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en dit raam over zoda
nige spuiventilatie beschikt dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2012, 
dan wordt in minimale zin aan de eis van een stille zijde voldaan. Er wordt in maximale zin aan voldaan 
als de gehele gevel stil is. 

Wanneer de geluidbelasting op te openen delen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde kunnen op 
en/of aan de gevel maatregelen worden getroffen waardoor alsnog een stille zijde gerealiseerd wordt. 
Ook hier geldt dat eventuele maatregelen minimaal de te openen delen geveldelen afdoende af te 
schermen, zodat aldaar aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Als er een buitenruimte aanwezig 
is, kan hiervoor ook de eis van een stille zijde gelden (zie 5.2). 

In hoofdstuk 6 is beschreven op welke wijze de geluidbelasting berekend wordt. 

5.2 Stille buitenruimte 

Volgens het Bouwbesluit 2012 voorziet een buitenruimte bij een woning in de fundamentele menselijke 
behoefte om in contact te kunnen staan met de omgeving. Wanneer de stille zijde naast ramen en 
deuren ook een buitenruimte kent, zoals een balkon, is deze bij voorkeur stil, zodat bewoners daar 'stil' 
kunnen verblijven. Hierbij wordt het niveau van het geluid bepaald dat invalt op de gevel op een 
hoogtetot 1,5 meter (gemeten vanaf de vloer van de buitenruimte en op de gevel, zonder geluidreflectie 
op de gevel). Indien daar wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde (eventueel na afscherming met 
balustrade, met een minimale hoogte van 1,2 meter,) is er sprake van een stille buitenruimte. Een stille 
buitenruimte draagt bij aan een verbetering van het woonklimaat en wordt onafhankelijk van de stille 
zijde gemotiveerd en getoetst. 

Indien ramen en deuren achter het balkon een stille zijde vormen, wordt de geluidbelasting hierop be
rekend, zoals beschreven in hoofdstuk 6. 

5.3 Overschrijding voorkeursgrenswaarde bij stille zijde 

Wanneer gemotiveerd kan worden dat het bij een enkele weg redelijkerwijs niet mogelijk is om maat
regelen te treffen om de geluidsbelasting te verlagen, is geringe overschrijding van de voorkeursgrens
waarde acceptabel en wordt geacht sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Deze 
verhoging bedraagt maximaal3 dB naar analogie van de verhoging die wordt gehanteerd bij cumulatie 
van het geluid van meerdere bronnen als beschreven in paragraaf 4.2. Deze gevallen gelden als uitzon
dering en dienen te allen tijde te worden voorzien van een deugdelijke motivering waar een belangen
afweging onderdeel van uitmaakt. Vanzelfsprekend dient voor deze gevel ook een hogere waarde te 
worden vastgesteld volgens wettelijke bepalingen en daarbij wordt in het besluit het ontbreken van de 
stille zijde gemotiveerd. 

Bij de motivering van deze overschrijding worden de volgende aspecten als genoemd in artikel 110a 
Wet geluidhinder betrokken. Een geringe overschrijding is slechts aanvaardbaar bij overwegende be
zwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 
aard. Aspecten zoals de aanwezigheid van een stille buitenruimte bij de woning, een stil park, ander 
groen op loopafstand of andere kwaliteiten van de woning en/of de nabije woonomgeving kunnen 
hierbij betrokken worden. 

5.4 Transformatie van gebouwen 

Bij transformatie van gebouwen van een niet geluidgevoelige functie naar een geluidgevoelige functie 
blijkt het niet altijd mogelijk een stille zijde te realiseren. Gebouwen, bijvoorbeeld kantoren zijn vaak 
langs wegen en spoorwegen gelegen waardoor deze gebouwen vaak een hogere geluidbelasting 
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hebben. Wanneer het redelijkerwijs niet mogelijk is een stille zijde te realiseren vervalt het uitgangspunt 
dat woningen bij transformatie dienen te beschikken over een stille zijde bij het vaststellen van hogere 
waarden . In het besluit tot vaststellen van hogere waarden dient dit te worden gemotiveerd. 

5.5 Doelgroepwoningen 

Uit onderzoek is gebleken dat jongeren en jong volwassenen minder hinder ervaren van lawaai dan 
oudere volwassenen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de verhuisgeneigdheid bij deze (doel)groep 
groter is dan bij oudere volwassenen. 

Bij huisvesting specifiek gericht op jongeren/studenten gaat het vaak om kleine eenheden (al dan niet 
zelfstandig) die eenzijdig op een gevel georiënteerd zijn. Als deze op een geluidbelaste locatie worden 
gerealiseerd, is het vaak niet goed mogelijk om de (enige) buitengevel stil te maken. In deze situaties 
kunnen de kosten van het nemen van maatregelen voor het terugbrengen van de geluidbelasting one
venredig hoog zijn. In dat geval kan worden afgezien van het realiseren van een stille zijde. In het besluit 
tot het vaststellen van hogere waarden dient dit nader gemotiveerd te worden. Hierbij dient aan de 
orde te komen hoe de doorstroom van jongeren/studenten geborgd wordt: bijvoorbeeld door het sluiten 
van zogenaamde campuscontracten, jongerencontracten, tijdelijke huurovereenkomsten etc. 

5.6 Onzelfstandige woonruimte 

Bij onzelfstandige woningen wordt het voordeurbeginsel toegepast. Dit betekent dat bij onzelfstandig 
woningen de woonheden niet afzonderlijk van elkaar op een stille zijde worden beoordeeld. In dergelijk 
situaties is leidend of deze onzelfstandige wooneenheden samen een voordeur delen. Alle onzelfstan
dige wooneenheden die samen een voordeur delen worden als één woning beschouwd. 

5.7 Dove gevel 

In de Wet geluidhinder wordt een gevel gedefinieerd als een bouwkundige constructie die een ruimte 
in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. Een zogenaamde 
dove gevel is géén gevel in de zin van de Wet geluidhinder indien aan het volgende wordt voldaan: 

1. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en een zodanig goede 
geluidwering heeft dat het binnenniveau achter die gevel ten minste gelijk is aan of lager is dan 
33 dB Lden vanwege weg- en spoorwegverkeerlawaai en 35 dB(A) vanwege industrielawaai, of 

2. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits 
de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

De toelichting op de Wet geluidhinder noemt de nooduitgang als voorbeeld van een bij uitzondering 
te openen deel. 

Wanneer een woning wordt uitgevoerd met een dove gevel dient deze altijd te beschikken over een 
stille zijde . Een stille zijde is hierbij niet georiënteerd op dezelfde geluidbron als de dove gevel tenzij 
deze dove gevel daartoe onderbroken wordt op een wijze als beschreven in de hierna volgende varianten( 
paragraaf 5.7.1 tot en met paragraaf 5.7.5 of vergelijkbare wijze. Vervolgens wordt in 5.8 verder ingegaan 
op buitenluchtkwaliteit (paragraaf 5.8.1) en capaciteitsberekening (paragraaf 5.8.2). 

5.7.1 Onderbreken van een dove gevel met verglaasde balkons, loggia's en serres 

Amsterdam staat toe dat dove gevels worden onderbroken door geveldelen als verglaasde balkons, 
loggia's en serres of vergelijkbare voorzieningen. Op de aldus afgeschermde gevel wordt de geluidbe
lasting teruggebracht tot bij voorkeur de voorkeursgrenswaarde, zodat in de gevel te openen ramen 
en deuren kunnen worden geplaatst. Een hogere waarde is hier alleen mogelijk als elders een (verplichte) 
stille zijde aanwezig is. Deze voorzieningen worden aangemerkt als een geluidwerende maatregel in 
het overdrachtsgebied (tussen bron en ontvanger). 

Ter verduidelijking wordt het volgende nog opgemerkt: 

• Afgeschermde buitenruimtes (verglaasde balkons, serres en loggia's) dienen een oppervlakte van 
tenminste 3 m2 te hebben, met een diepte van tenminste 1,3 meter; 

• De afgeschermde buitenruimtes moeten geheel buiten de thermische schil van de woning liggen; 

• In de afgeschermde buitenruimte heerst buitenluchtkwaliteit, waardoor spuien of ventileren van de 
daaraan grenzende geluidgevoelige ruimte hierop mogelijk is, volgens eisen die volgen uit het Bouw-
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besluit 2012 (gelijk als de eis bij de ruimte tussen vlies en gevel). Bij de berekening van de ventilatie 
wordt ervan uitgegaan datte openen delen in de loggia/serre/verglaasd balkon gesloten zijn. Het begrip 
'buitenluchtkwaliteit' wordt hieronder (paragraaf 5.8) nader toegelicht; 

• Afgeschermde buitenruimtes zijn buitenruimtes die volledig afgesloten kunnen worden. Bij de bere
kening van de geluidbelasting op de gevel wordt ervan uitgegaan dat de te openen delen in de log
gia/serre/verglaasd balkon gesloten zijn. 

• Wegschuifbare panelen of andere te openen delen (ramen of deuren) zijn toegestaan tot maximaal 
50% van de oppervlakte van de buitenzijde van de loggia/serre/verglaasd balkon); 

• Bij een serre of verglaasd balkon, bedoeld om een te openen raam in een overigens dove gevel te 
kunnen maken geldt als uitgangspunt dat de geluidbelasting wordt teruggebracht tot de voorkeurs
grenswaarde. Wanneer de voorkeurgrenswaarde niet gehaald kan worden, kan worden volstaan met 
een hoger geluidniveau aan de gevel voor zover het Amsterdams geluidbeleid daarvoor de ruimte 
geeft. Vanzelfsprekend moet in dit geval worden aangetoond dat (verdere) maatregelen onvoldoende 
doelmatig zijn of belangrijke andere nadelige effecten geven. Dat houdt in dat er elders een geluidluwe 
gevel moet zijn (als eis bij een dove gevel). De vast te stellen hogere waarde aan de kant van de dove 
gevel zal moeten worden gemotiveerd aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de Wet geluid
hinder (artikel110g Wgh); 

• Voor berekeningen van geluidbelasting wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van dit beleid. 

5.7.2 Vliesgevel en onderbreken dove gevel met vliesgevel 

Een vliesgevel is een gebouwgebonden geluidwarend scherm dat is aangebracht vóór (de thermische 
schil van) een gebouw. Een vliesgevel wordt aangemerkt als een geluidwerende maatregel in het 
overdrachtsgebied (tussen bron en ontvanger). Met deze voorziening wordt de geluidbelasting op de 
gevel teruggebracht tot bij voorkeur de voorkeursgrenswaarde, zodat in de gevel te openen ramen en 
deuren kunnen worden geplaatst. Een vliesgevel overlapt in principe de gehele gevel van een woning. 

Van belang voor de toepassing van een vliesgevel is de waarborg van buitenluchtkwaliteit tussen 
vliesgevel en gevel. Nadere invulling van het begrip 'buitenlucht' is omschreven in paragraaf 5.8. 

5.7.3 Coulissenscherm 

Een scherm kan ook in de vorm van een coulissenscherm haaks op de gevel worden aangebracht. De 
geluidwerende schermen haaks op de gevel zorgen ervoor dat op de gevel achter het scherm een 'ge
luidschaduw' ontstaat. Bij berekeningen kan worden uitgegaan van de geluidbelasting in de schaduw 
van het scherm. 

5.7.4 Tweede gevel bij transformatie 

Bij transformatie van gebouwen is hettoepassen van een dove gevel problematisch en is ook het maken 
van loggia's en serres niet altijd toepasbaar. Ook het realiseren van een vlies voor de bestaande buiten
gevel kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld als het pand een monumentale status heeft. In die gevallen 
is het toegestaan om aan de binnenzijde van het gebouw, achter de bestaande gevel een tweede gevel 
te maken, waarbij de te plaatsen gevel aangemerkt wordt als de gevel volgens de Wet geluidhinder en 
de oorspronkelijke gevel opgevat wordt als vliesgeveL Er moet dan zorg worden gedragen dat deze 
voorziening ook als zodanig uitgevoerd en gebruikt gaat worden. Hiertoe dient tussen de twee gevels 
buitenluchtte heersen, dit betekent dat permanente openingen in de oorspronkelijke buitengevel gemaakt 
moeten worden. Een aandachtspunt bij de uitvoering is de geluidisolatie van de tweede gevel. 

5.7.5 Onderbreken dove gevel met (voor)deur 

Aangaande de met uitzondering te openen delen (als hiervoor aangegeven in 5.7 onder 2) kan worden 
gedacht aan een nooduitgang volgens de toelichting op de Wet geluidhinder. Een (voor)deur in een 
dove gevel is niet toegestaan. Het gebruik van deze woningontsluiting wordt niet aangemerkt als bij 
uitzondering ("incidenteel") te openen deel. Echter, als direct achter de (voor)deur geen sprake is van 
een ruimtewaarop de toegangsdeuren op de geluidgevoelige ruimte uitkomen staat Amsterdams beleid 
het onderbreken van een dove gevel met een (voor)deurtoe bij bestaande bouw/transformatie. Hierbij 
kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een (voor)deur met daarachter een van de verblijfsruimten afge
sloten entree/gang/tochtportaal, zodat tussen buitenlucht en geluidgevoelige ruimte ten minste twee 
deuren aanwezig zijn. Hierbij moet het geluidniveau op de tweede deur (bij voorkeur) voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarde. 
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Bij nieuwbouw geldt dat in principe geen voordeur in een dove gevel wordt toegestaan. In uitzondering 
hierop is een voordeur acceptabel als deze deur niet op (een deel van) de woning uitkomt. De deur 
komt bijvoorbeeld uit in een gemeenschappelijk trappenhuis. De woningscheidende deur bevindt zich 
in deze gemeenschappelijke ruimte. 

5.8 Buitenluchtkwaliteit en capaciteitsbepaling 

5.8.1 Buitenluchtkwaliteit 

Zoals hiervoor aangegeven mag een dove gevel worden onderbroken zodat ramen en deuren in de 
gevel gerealiseerd kunnen worden. De luchtkwaliteit achter de afscherming (vliesgevel, loggia, verglaasd 
balkon, serre) dient gelijk te zijn aan die van buitenlucht. Om dit te bewerkstelligen, zorgen openingen 
in en rond de afscherming voor voldoende toevoer van verse lucht naar de ruimte tussen afscherming 
en de gevel. De luchtbuffer tussen woning( en) en scherm moet voldoende zijn om de desbetreffende 
woning( en) op de luchtbuffertussen vlies en gevel te kunnen spuien, d.w.z. snel ventileren van vervuilde 
of in de zomer te warme binnenlucht. Aan de waarborg van buitenluchtkwaliteit bij een vliesgevel wordt 
voldaan als de afstand tussen vlies en gevel tenminste 0,5 meter bedraagt. Bij deze afstand wordt 
aangenomen dat er voldoende luchtbuffer is waarmee veranderingen in het luchtevenwichtten gevolge 
van luchtwervelingen en het openen van ramen of deuren worden opgevangen. Hierbij geldt dat de 
(toe/afvoer)openingen in het scherm gelijkmatig verdeeld zijn en permanent geopend (dus niet afsluit
baar). Tussen het vlies en de gevel zijn geen luchtvervuilende installaties/functies of activiteiten gesitu
eerd. 

5.8.2 Capaciteitsbepaling 

Bij de beoordeling van de capaciteit van de ruimte tussen afscherming en de gevel, wordt rekening 
gehouden met de benodigde toevoercapaciteit voor de woningen via de schermopeningen voor venti
latie dan wel spuien. De openingen in het scherm worden gedimensioneerd op basis van de maatge
vende capaciteit voor het spuien of voor het ventileren van de woningen. De grootte van de openingen 
in het scherm worden dus (mede) bepaald op basis van de maatgevende capaciteit voor het spuien 
van het verblijfsgebied alsmede voor het achterliggend vertrek en ventileren van de woning. 

Het doel van spuien is het in korte tijd verversen van vervuilde lucht in een ruimte in een woning. Voor 
het snel kunnen afvoeren van verontreinigde binnenlucht stelt het Bouwbesluit 2012 in afdeling 3.7 eisen 
en aan deze eisen moet worden voldaan. 

Voor de luchtsnelheid in de openingen dient 0,1 m/s aangehouden te worden, tenzij het betreffend 
verblijfsgebied of separaat vertrek van de woning op een andere zijde van het woningblok ook een spui 
mogelijkheid heeft ( dan is een snelheid van 0,4 m/s toelaatbaar). Het deels buiten beschouwing laten 
van een deel van de woning/verblijfsgebied via z.g. krijtstreepmethode is niet toegestaan. 

6.Akoestisch onderzoek, berekeningswijzen en -methoden 

In de Wet geluidhinder en het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 is geregeld met welke methode 
gerekend moet worden. Deze methoden zijn verder (deels) uitgewerkt in rekenmodellen. Gelet op het 
doel van het Amsterdams geluid beleid, wordt de geluidbelasting berekend op die (gevel)delen van de 
woning die geopend kunnen worden (ramen en deuren) of waar een bewoner (buiten voor de gevel) 
verblijft. 

Voor het bepalen van de geluidbelasting voor de verschillende situaties moeten berekeningswijzen/me
thoden worden gehanteerd. Ten einde eenduidigheid te te verkrijgen worden voor weg- en railverkeer 
de volgende berekeningsmetheden voorgesteld: 

1.Kale gevel (bestemmingsplansituatie) 

• Er wordt gerekend met de Standaard Rekenmethode I (SRMI) of 11 (SRMII) overeenkomstig het bepaalde 
in het Reken- en meetvoorschrift. Er kan worden gerekend met elke berekeningsmethode die is gebaseerd 
op SRMI/SRMII met één gevelreflectie. Gebruikelijk is het rekenmodel Geomilieu ofWinhavik, echter 
andere modellen zijn ook toegestaan mits deze gebaseerd zijn op SR MI of SR Mil. 

• De geluidsbelasting kan worden berekend op elk willekeurig punt, maar bij voorkeur op het midden 
van de gevel. 

2.Niet kale gevel (bouwplansituatie) 
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• Er wordt gerekend met de Standaard Rekenmethode 11 (SRMII) overeenkomstig het bepaalde in het 
Reken- en meetvoorschrift. Er kan worden gerekend met elke berekeningsmethode die is gebaseerd 
op SRMII met één gevelreflectie. Gebruikelijk is het rekenmodel Geomilieu ofWinhavik, echter andere 
modellen zijn ook toegestaan mits deze gebaseerd zijn op SRMII. 

• In uitzonderlijke situaties kan worden aangeven dat met meerdere reflecties gerekend moet worden, 
bijvoorbeeld bij complexe bouwvormen of in situaties waar het gereflecteerde geluid een significante 
bijdrage levert. TAVGA adviseert over het gehanteerde rekenmodel en toepassing van aantal reflecties. 
Indien gewenst kunnen de uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek (of een concept akoestisch 
onderzoek) in vroegtijdig stadium aan TAVGA ter advisering worden voorgelegd. 

• De geluidbelasting wordt berekend op te openen geveldelen zoals de ramen en deuren. Bij gedeelte
lijke afscherming van te openen delen, mag van energetische middeling worden uitgegaan (zie onder 
5). 

• Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor moeilijk te berekenen gevallen zoals: 

o een te bepalen geluidbelasting op een opening in een vlies die onder een (scherpe) hoek met dat 
vlies staat 

o bij bouwplannen waarbij coulisse dempers (zie paragraaf 5.7.3) zijn toegepast 

o daar waar een geluidscherm, afschermend object zich zeer dicht bij te beoordelen punt bevindt, 

in deze gevallen is de nauwkeurigheid van de standaardrekenmethoden/rekenprogramma's beperkt 
beperkt en valt de berekening via deze methode buiten het bereik van deze standaard methode. In 
dergelijke uiterst kritische gevallen dienen de rekenresultaten te worden verifieerd met behulp van 
daarvoor meer geëigende (specialistische) overdrachtsrekenmodellen. Deze modellen moeten in het 
geluidonderzoek onderbouwd zijn. 

• De geluidbelasting bij een stille buitenruimte als bedoeld in paragraaf 5.2, wordt berekend op de gevel 
tot op 1,5 meter hoogte vanaf de vloervan de buitenruimte (zonder geluidreflectie via de achtergelegen 
gevel). 

3.(Gedeeltelijk) verglaasd balkon, loggia of serre 

• Er wordt gerekend met modellen gebaseerd op NPR 5272, zoals BOA. Andere modellen dan BOA, die 
zijn gebaseerd op NPR 5272 zijn toegestaan; 

• In het geval er sprake is van ten minste één geluidsabsorberend wand/plafond kan de correctiefactor 
3 dB voor de overgang van diffuus geluidveld naar het invallende niveau op de gevel invallende niveau 
gehanteerd worden (dat wil zeggen een aftrek op het verkregen nagalmniveau in een verglaasd balkon, 
loggia of serre, ter verkrijging van de geluidbelasting op de achtergelegen gevel). Een andere correctie
factor kan ook gehanteerd worden mits deze toepassing benoemd en onderbouwd wordt in het 
akoestisch onderzoek. 

4.Gedeeltelijke vlies(afscherming) bij een stille zijde (bijvoorbeeld beperkt tot een raam) 

• Deze wordt óf doorgemeten in een model óf berekend met een eindige elementenmethode dan wel 
op een andere geschikte wijze/vergelijkbare methode, bijvoorbeeld ODEON. 

5.Energetisch gemiddelde 

• Wanneer de te openen ramen en/of deuren gedeeltelijk zijn afgeschermd mag uitgegaan worden van 
het energetisch gemiddelde geluidniveau op de te openen ramen/deuren . 

6.Rekenmodellen akoestisch onderzoek algemeen. 

• Het spreekt voor zich dat bij het opstellen van een akoestisch onderzoek ten behoeve van het vaststellen 
van hogere waarden (en stille zijden) een actueel rekenmodel wordt gebruikt en het toegepast reken
model past binnen het vigerende landelijk rekenbesluit. In het akoestisch onderzoek dient de rekenme
thode en het gebruikte model te worden benoemd als ook aangetoond te worden dat de betreffende 
situatie valt binnen het toepassingsbereik van de gebruikte methode. In dit kader wordt opgemerkt dat 
mogelijk in 2017 een Europese rekenmethode van kracht wordt waarbij het mogelijk is andere en meer 
criteria moeten worden ingevoerd. 
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•In het akoestisch onderzoek dient gemotiveerd te worden van welke methode en van welk model gebruik 
gemaakt is. Ook wordt vermeld van welke verkeersintensiteiten is uitgegaan (bij wegverkeerslawaai) 
en welke brongegevens zijn gehanteerd en wat de rekenresultaten zijn. 

• De hiervoor beschreven modellen zijn hierbij een hulpmiddel en niet als verplichting voorgeschreven. 
TAVGA kan op voordracht adviseren over een afwijkende rekenmethode. 

De rekennauwkeurigheid van de standaard rekenmethode/rekenprogramma's kan in bijzondere situaties 
niet toereikend zijn en valt de berekening van deze situaties buiten het bereik van de standaardmethode, 
zoals bijvoorbeeld bij; 

de berekening van de geluidbelasting op een opening in een vlies die onder een (scherpe) hoek met 
dat vlies staat; 

de berekening van de geluidbelasting op de gevel bij de toepassing van coulissendempers; 

op punten waarbij het afschermend object zeer dicht bij het te beoordelen punt staat, 

in deze kritische gevallen kan gevraagd worden de rekenresultaten te verifiëren met behulp van daarvoor 
geëigende (specialistische) overdrachtsmodellen. Deze modellen worden in het geluidsonderzoek be
schreven en onderbouwd. 

7. 
7. 

Interpretatie en afwijken van beleid 
1 Interpretatie van beleid 

c 
Uit de analyse is gebleken dat de knelpunten bij het eerder geldende beleid voor het belangrijkste deel 
de interpretatie van het beleid in de uitvoeringspraktijk betroffen. Omdat de praktijk altijd weerbarstig 
is, worden mogelijke nieuwe knelpunten over de interpretatie van zaken met betrekking tot geluid in 
relatie tot ruimtelijke ordening en bouwplannen, voorgelegd aan de RVE R&D (zie ook onder 7.2). Deze 
geeft een bindend advies. Dit advies kan luiden dat een derde deskundige wordt ingeschakeld en/of 
dat het knelpunt aan het bestuur zal worden voorgelegd. 

Ten aanzien van de kosten die met deze advisering zijn gemoeid wordt opgemerkt dat kosten die in 
redelijkheid worden gemaakt met het interpreteren van beleid voor rekening komen van de RVE 
Ruimte & Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. 

Bij kosten die verband houden met het inschakelen van een derde deskundige dan wel kosten die geen 
verband houden met de interpretatie van het beleid, draagt in principe de verzoekende partij deze 
kosten. 

7.2 Afwijken van beleid 

Het Amsterdams Geluidbeleid is een stedelijk beleidskader. Ondanks het gegeven dat de stedelijke 
omgeving van Amsterdam met zich meebrengt dat op veel plaatsen een hoge geluidbelasting aanwezig 
is, moeten stedelijke ontwikkelingen mogelijk blijven. Bij stedelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt, 
dat overeenkomstig het Amsterdams geluidbeleid wordt gehandeld. 

In het beleid zijn mogelijke maatregelen beschreven die kunnen worden genomen om een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat te kunnen bereiken. De toepassing van de stille zijde geeft meer mogelijkheden 
voor het treffen van maatregelen. Dit laat onverlet dat het op zwaar dan wel complexe geluidbelaste 
locaties, zoals bijvoorbeeld de Zuidas of bij transformaties niet uitgesloten is dat toch een afwijking 
van beleid noodzakelijk is. Van een afwijking van Amsterdams Geluidbeleid is sprake als TAVGA negatief 
adviseert (niet akkoord) over het vaststellen van hogere waarden of anderszins voorbij wordt gegaan 
of geen uitvoering is gegeven aan het advies van TAVGA. 

In een dergelijke situatie kan het bevoegd gezag gebruiken maken van haar inherente afwijkingsbe
voegdheid. Hierbij wordt opgemerkt dat het afwijken van een stedelijk kader te allen tijde moet worden 
afgestemd met het oorspronkelijk bevoegd gezag. Voor het afwijken van beleid is een advies van de 
RVE R&D noodzakelijk. 
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