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1 Inleiding 
In opdracht van Amvest en APF International BV heeft Mees Ruimte & Milieu een ruimtelijk plan opgesteld 
voor de gewenste ontwikkeling van circa 461 woningen, met in de plint 4.800 m² aan commerciële 
voorzieningen en een maatschappelijke functie in de vorm van zorg van circa 3.200 m2 ter plaatse van de 
H.J.E. Wenckebachweg 144-148 te Amsterdam-Duivendrecht. In dit ruimtelijk plan wordt de gewenste 
ontwikkeling beschreven en getoetst aan het diverse ruimtelijk beleid en de omgevingsaspecten die een 
rol spelen bij de transformatie van het plot van onderwijs naar wonen. Dit ruimtelijk plan geeft inzicht in de 
planologische haalbaarheid van het plan en biedt daarnaast de bouwstenen voor het nog op te stellen 
bestemmingsplan om deze voorliggende ontwikkeling ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de planlocatie, wordt het plan beschreven en getoetst aan het 
vigerende bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 wordt het plan getoetst aan het beleid. Hier wordt ingegaan 
op het rijksbeleid, provinciaal beleid en het gemeentelijk beleid, waaronder de richtlijnen voor ontwikkeling 
Werkstad Overamstel. Hoofdstuk 4 toetst het plan aan de diverse omgevingsaspecten die een relatie 
hebben met deze ontwikkeling. Zowel de ruimtelijke aspecten (verkeer, archeologie, water, planologie, 
bezonning etc.) als de milieuaspecten (milieuzonering, externe veiligheid, bodem, geluid, ecologie etc.) 
komen in dit hoofdstuk aan bod.  
In hoofdstuk 5 wordt uiteindelijk een conclusie gegeven over de planologische haalbaarheid van het plan 
en de eventuele nadere onderzoeken die nog opgepakt moeten worden.  
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2 Planbeschrijving 

2.1 Ligging plangebied 
De planlocatie is gelegen aan de H.J.E. Wenckenbachweg 144-148, waar voorheen het oude pand van 
de Hogeschool van Amsterdam (HvA) was gevestigd. De planlocatie valt bestuurlijk onder de gemeente 
Ouder-Amstel. Het gebied rondom de planlocatie bestaat vooral uit een werkgebied, maar dit gebied 
moet veranderen naar een gemengd stedelijk gebied waar wonen mogelijk is. De planlocatie is vlakbij 
gelegen aan de snelweg A10 en gelegen tussen de metrostation Spaklerweg en Van der Madeweg.  
 
figuur 1. luchtfoto planlocatie 

 
figuur 2. huidige situatie (bron: google.nl/maps)  
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2.2 Projectplan en actueel programma 
Programma 
Het doel is om de locatie te transformeren met een woongebouw met een commerciële plint. Deze plint 
bestaat uit in totaal 4.800 m² BVO aan oppervlakte. De insteek is hier voornamelijk te richten op 
maatschappelijke voorzieningen. Zo wordt gedacht aan een gemeenschappelijke keuken/ huis-/ eetkamer 
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en familie / bekenden kunnen ontvangen. In de plint past, naast 
een supermarkt, ook een gezondheidscentrum waar fysio, huisarts en andere hulpverleners, door middel 
van dubbelgebruik, gebruik kunnen maken van dezelfde ruimte op verschillende tijdstippen.  
 
Deze voorzieningen zullen benodigd zijn voor de realisatie van maatschappelijke functie  (circa 3.200 m2 
BVO) in de vorm van een Gastenhuis met circa 40 wooneenheden: zorghuisvesting voor demente 
ouderen (met een zorgindicatie, zie ook: www.hetgastenhuis.nl).  
 
Het Gastenhuis is een kleinschalige zorgformule voor mensen met dementie. De aanpak is lokaal. Zorg dicht om de 
mensen heen georganiseerd. Zorg aan huis, dagactiviteiten en wonen in het Gastenhuis zijn één geheel.  

 
Tevens zullen, naar verwachting, binnen de te realiseren 461 woningen verschillende middensegment en 
sociale woningen worden gebouwd voor oudere mensen met een lichte zorgindicatie.  
Met het plan wordt een bijdrage geleverd aan de groei binnen de regio en aan het terugdringen van het 
tekort in huurwoningen in het middensegment. Over het totaal wordt 30% sociale huur, 40% middeldure 
huur en 30% vrije sector huur. De groottes zullen voor sociaal, midden en vrije sector variëren tussen de 
31m² en 71m², waarbij de  richtlijnen van ABPZ zo nauwkeurig mogelijk worden aangehouden.  
 
figuur 3. Programma woningen / BVO’s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouwplan 
Het nieuwe gebouw zal uit twee torens aan de uitzijden bestaan, één toren van circa 70 meter en één 
toren van circa 50 meter. De tussenliggende delen zullen bestaan uit 50, 35 en 18 meter om een 
dynamisch effect te creëren. Alle ruimtes boven de plint zullen bestaan uit maximaal 461 woningen. 
Daarnaast wordt een centrale fietsenstalling gerealiseerd van circa 1.200 m2 BVO groot. 
 

Het ontwerpteam (van de ontwikkelende partij) heeft de volgende ambities gesteld: 
 Ruimtelijk en programmatisch: een duurzaam hoogstedelijk woongebied vormgegeven als 

community. 
 Bereikbaarheid: zorg voor een goede aansluiting op de directe omgeving en de stad. 
 Openbare ruimte: een aantrekkelijke openbare voor een attractief leefmilieu 
 Een dynamisch stuk stad waar zowel gewoond als gewerkt wordt. 
 Een community met woon- en werkzone op een, na transformatie, cruciale overgangspositie.  

 
Als verbindend woongebouw biedt het plan aantrekkelijke gemeenschappelijke ruimtes: uitnodigende 
plekken binnen en buiten het gebouw waar bewoners en omgeving kunnen ontmoeten, werken en 
ontspannen. Waar bijvoorbeeld ook regelmatig events worden georganiseerd. Zo ontstaat een verbindend 
gebouw dat interactie faciliteert en stimuleert. Aantrekkelijk en gastvrij, waar mensen prettig wonen én 
graag verblijven. 
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figuur 4. impressies toekomstige situatie  

 
 

 
 
Groene verbinding 
Het plan biedt een prettig leef- en verblijfklimaat. Tussen de torens ligt een openbaar groen binnenplein. 
Een royale opening in de plint van het gebouw leidt naar deze half verhoogde gemeenschappelijke tuin. 
Een brede trap nodigt uit om van buiten naar binnen te komen. Het gebouw verbindt zich daarnaast met  
het openbare groen in de omgeving. Aan de zuidzijde van het gebouw wordt een park gecreëerd welke  
vanuit het binnenplein verbonden wordt door een brede trap, wat, beide kanten op, uitnodigend werkt. 
Verwachting is dat in het park open water komt en onderzocht wordt of door infiltratiekratten ingezet 
kunnen worden voor waterberging. In dit park kan worden gerecreëerd en ontmoet. Het gebouw sluit 
onder meer aan op de wandel- en fietsverbinding naar het nieuwe Bajes Kwartier. 
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figuur 5. impressie park zuidzijde zonder waterpartij  

 
In bijlage 1 is het volledige plan en programma terug te vinden in de presentatie ‘Dialogue, new living’.  

2.3 Vigerend bestemmingsplan 
Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan “Duivendrecht”, vastgesteld op 20 juni 2013. De 
planlocatie heeft de bestemming ‘Kantoor - 1’, met de functieaanduiding ‘onderwijs’. Er geldt een 
bouwvlak, waarbinnen gebouwd mag worden met een bouwhoogte van 3- meter. De planlocatie bevindt 
zich binnen de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’.  
 
figuur 6. uitsnede bestemmingsplankaart (www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd op 4 oktober 2019) 
 

 
 
Binnen de bestemming ‘Kantoor - 1’ worden kantoren toegestaan, maar ook bedrijven, showrooms en 
onderwijsvoorzieningen.  
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7.1 Bestemmingsomschrijving 
 

De voor 'Kantoor - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. kantoren, met dien verstande dat per bouwperceel het bruto vloeroppervlak ten behoeve van kantoren ten minste 35% 

bedraagt en maximaal 70% bedraagt, tenzij op de verbeelding het maximum bruto vloeropperlakte is opgenomen, dan 
geldt het maximum bruto vloeroppervlakte zoals is opgenomen op de verbeelding; 

b. een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorieën 1 t/m 3 van de Lijst van 
bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in de bijlage; 

c. showrooms en verkoop aan particulieren van auto's, boten en caravans; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs', tevens voor onderwijsvoorzieningen; 

 
met de daarbij behorende: 

e. tuinen, erven en terreinen; 
f. wegen en paden; 
g. groenvoorzieningen; 
h. parkeervoorzieningen; 
i. portiersloges; 
j. waterhuishoudkundige voorzieningen. 
 

23.1 Geluidzone – Industrie 
 
Binnen de als 'Geluidzone - Industrie' aangegeven gronden mogen geen nieuwe woningen of andere geluidgevoelige functies 
worden gebouwd, tenzij de geluidbelasting vanwege het industrieterrein 'Zone industrielawaai Amstel II' van de gevels van deze 
geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere 
grenswaarde. 
 
 

 
Omdat de voorgenomen ontwikkeling strijdig is met het bestemmingsplan, moet een nieuwe planologische 
procedure gevoerd worden middels een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan om de realisatie 
van dit woningbouwplan mogelijk te maken. Hierbij moet het plan getoetst worden aan het relevante 
beleid en de diverse omgevingsaspecten. In de komende twee hoofdstukken wordt hier al een eerste 
toetst uitgevoerd in het kader van de planologische haalbaarheid van het plan.   
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3 Ruimtelijk beleid 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Dit besluit legt nationale ruimtelijke belangen vast. Het beleid is erop gericht om het aantal regels terug te 
dringen. De ruimtelijke onderwerpen van nationaal belang zijn daardoor beperkt.  Het Rijk maakt 
bijvoorbeeld geen landsdekkende woningbouwafspraken meer, alleen nog in de Noord- en Zuidvleugel 
van de Randstad. Het Rijk benoemt alleen nog landelijke doelstellingen om de woningmarkt goed te laten 
werken. 
 
Op dit moment legt het Barro geen restricties op voor de onderhavige locatie. 

3.1.2 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, maart 2012) heeft verschillende nota’s vervangen, zoals 
de Nota Ruimte, Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak, de structuurvisie 
voor de Snelwegomgeving, de agenda Landschap, de agenda Vitaal Platteland en de Pieken in de Delta.  
 
In de structuurvisie zijn dertien nationale belangen benoemd. De nationale belangen, die worden 
benoemd, betreffen de internationale concurrentiepositie, het gebruik van de ondergrond, het behouden 
en versterken van vervoer- en transportsystemen, de milieukwaliteit, de waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening en behoud en versterken van natuur en cultuurhistorische waarden. Geen van deze 
nationale belangen zijn van toepassing op dit plan en daarmee wordt beleid hierover overgelaten aan de 
provincie en de gemeente. 

3.1.2.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

De Ladder is als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen. Het doel van de 
Ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de Ladder wordt een zorgvuldige afweging en 
transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd.  
 
Relatie tot het plan 
Voor de planlocatie geldt dat het gaat om de toevoeging van circa 461 woningen en 4.800 m² BVO aan 
commerciële en maatschappelijke voorzieningen in de vorm van een Gastenhuis (zorg). De Ladder voor 
duurzame verstedelijking wordt gemotiveerd in paragraaf 4.1. 

3.2 Provinciaal beleid 
 

3.2.1 Omgevingsvisie NH2050  
De Omgevingsvisie NH2050 is vastgesteld door de Provinciale Staten van Noord-Holland op 19 november 
2018. De leidende hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en 
leefbaarheid. De Omgevingsvisie richt zich op lange termijn ambities en –doelen, met oog voor kwaliteiten 
die de provincie langjarig wil koesteren en die proberen in te spelen op veranderingen en transities die tijd 
nodig hebben. De visie spreekt zich dus uit over het Waarom en ten dele over het Wat. Onder de hoofd-
ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’, zijn samenhangende ambities geformuleerd. 
De ambities zijn uitgewerkt in zogenaamde samenhangende bewegingen naar de toekomst. In die 
bewegingen worden meerdere ontwikkelprincipes gehanteerd. Alle ontwikkelprincipes hangen met elkaar 
samen. 
 
De visie laat in algemene zin zien wat onze ontwikkelprincipes zijn voor de hele provincie om een hoge 
leefomgevingskwaliteit te bieden. Deze principes zijn overkoepelend: ze gelden voor de hele provincie. 
Hierbij komen de thema’s gezondheid, veiligheid, klimaatadaptatie en landschap aan bod, alsook een 
aantal generieke principes voor het gebruik van de fysieke leefomgeving. Daarnaast schetst de provincie 
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vijf samenhangende bewegingen. Bewegingen die laten zien hoe wordt omgegaan met opgaven die op de 
samenleving afkomen en die de provincie wil faciliteren. Dat wordt gedaan door een aantal ontwikkel-
principes en randvoorwaarden mee te geven om de beweging naar de toekomst te kunnen maken. Het 
gaat om de volgende vijf bewegingen:  
 

 Dynamisch schiereiland – hier is het benutten van de unieke ligging leidend waarbij de 
kustverdediging voorop staat en waar toeristische en recreatieve kansen benut kunnen worden 
en natuurwaarden worden toegevoegd.  

 Metropool in ontwikkeling – hierin wordt beschreven hoe de Metropoolregio Amsterdam steeds 
meer als één stad gaat functioneren en dat de reikwijdte van de metropool groter wordt. Door het 
ontwikkelen van een samenhangend metropolitaans systeem wordt de agglomeratiekracht 
vergroot.  

 Sterke kernen, sterke regio’s – deze beweging gaat over de ontwikkeling van centrumgemeenten 
die daarmee het voorzieningenniveau in de gehele regio waarin ze liggen vitaal houden en de 
kernen hun herkenbare identiteit behouden.  

 Nieuwe energie – in deze beweging gaat het over het benutten van de economische kansen van 
de energietransitie en circulaire economie.  

 Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving – deze beweging gaat over het ontwikkelen van 
natuurwaarden in combinatie met het versterken van de (duurzame) agrifoodsector.  

 
Alle vijf bewegingen hebben een economische drijver. 
 
Relatie tot het plan 
In de eerste fase van de omgevingsvisie, zijn verkenningen uitgevoerd. Deze verkenningen maken nu 
onderdeel uit van de omgevingsvisie. In de Verkenningen NH2050 zijn acht hoofdthema's van trends en 
ontwikkelingen, met hun kernopgaven, geformuleerd. Een van deze acht hoofdthema's is verstedelijking. 
Hierin wordt aangegeven dat de woningbehoefte voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid in de 
toekomst nog steeds toeneemt. De prognoses laten ook in lage scenario's nog groei zien in de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Ook in Noord-Holland Noord is er een groei vergelijkbaar met het 
Nederlands gemiddelde, waarbij een deel van Noord-Holland Noord langzamerhand meer in beeld komt 
bij woningzoekenden in het zuidelijk deel van de provincie. Migratie, vooral van expats, heeft in 
toenemende mate invloed op de woningbehoefte. Tegelijkertijd is er steeds meer structureel leegstaand 
vastgoed en kunnen er leefbaarheidsproblemen in verouderde nieuwbouwwijken ontstaan. De 
woningbehoefte binnen de gemeente is op de korte termijn is groot en neemt de komende jaren alleen 
maar toe.  
 
De ambitie ten aanzien van woningbouw is dat vraag en aanbod van woon- en werklocatie, zowel 
kwantitatief als kwalitatief, beter met elkaar in overeenstemming zijn. De woningbouw wordt vooral in en 
aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden gepland, in overeenstemming met de kwalitatieve 
behoeftes en trends. Duurzaamheid van de totale voorraad is uitgangspunt.  
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling is in lijn met de voornoemde ambitie van de provincie om woningbouw 
vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden in te plannen. Het plangebied is gelegen 
binnen bestaand stedelijk gebied en er wordt voorzien in zowel een kwalitatieve als kwantitatieve 
behoefte. 
 
3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening / Omgevingsverordening 
De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden verankerd in de nieuwe 
Omgevingsverordening Noord-Holland. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking 
hebben op de leefomgeving zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale 
Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening. De Omgevingsverordening is op dit 
moment nog in procedure en is derhalve nog niet van kracht. Wel is een ambtelijk concept vrijgegeven. 
Dit biedt inzage in de onderwerpen die zullen worden geregeld in de toekomstige Omgevingsverordening.  
 
Omdat de Omgevingsverordening nog niet van kracht is, is op dit moment nog de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV) vigerend. De laatste wijziging van de PRV is op 27 mei 2019 door Provinciale Staten 
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vastgesteld. De gewijzigde PRV is op 7 juni 2019 in werking getreden. De regels gaan onder andere over 
stedelijke ontwikkeling in het buitengebied en de daaraan te stellen ruimtelijke kwaliteitseisen, de Ruimte 
voor Ruimte-regeling en de mogelijkheden voor verbrede landbouw.  
 
Relatie tot ontwikkeling  
De genoemde onderwerpen zijn voor voorliggend project niet aan de orde, omdat de projectlocatie 
onderdeel uit maakt het ‘Bestaand Bebouwd Gebied’. Wel relevant voor de beoogde ontwikkeling is het 
bepaalde ten aanzien van nieuwe stedelijke ontwikkeling, hetgeen geldt voor het gehele provinciale 
grondgebied. Artikel 5a van de PRV geeft aan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling in overeenstemming 
dient te zijn met binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken daaromtrent. Gelet op de aard van de 
ontwikkeling zijn regionale afspraken ten aanzien van woningbouw relevant. Hierop wordt ingegaan in 
paragraaf 4.1 van voorliggende ruimtelijk plan. Kortheidshalve wordt hier vermeld dat de ontwikkeling past 
binnen de regionale visie ten aanzien van woningbouw en het daarin opgenomen 
woningbouwprogramma.  
 
Conclusie 
In paragraaf 4.1 wordt de Ladder voor duurzame verstedelijking gemotiveerd in relatie tot het plan. 
Andere beperkingen op basis van de Omgevingsvisie en PRV zijn niet van toepassing.  
 
3.2.3 Provinciale Woonvisie 2010 – 2020  'Goed Wonen in Noord-Holland' 
De provincie heeft op 25 mei 2010 de woonvisie ‘Goed wonen in Noord-Holland’ vastgesteld. De 
woonvisie beschrijft drie speerpunten: 

1. Afstemming vraag en aanbod; 
2. Voorzieningen in de woonomgeving; 
3. Duurzaamheid en transformatie. 

 
De provinciale woonvisie komt voort uit de provinciale structuurvisie (welke inmiddels is vervangen door 
de Omgevingsvisie). Op basis van de woonvisie wil de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten 
en corporaties en andere woonpartners afspraken maken over de aantallen en het soort woningen dat 
moet worden gerealiseerd. Deze afspraken zijn vastgelegd in bestuurlijke overeenkomsten, in de vorm van 
Regionale Actieprogramma's (RAP's). De RAP’s Wonen geven hiermee uitvoering aan de Provinciale 
Woonvisie 2010-2020 'Goed Wonen in Noord-Holland'. Voor de planlocatie is de regio Amstelland - 
Meerlanden en het daarbij behorende RAP Wonen 2016 t/m 2020 van toepassing. 
 
Relatie tot het plan 
Uit de woonvisie blijkt dat de realisatie van nieuwe woningen goed moet aansluiten bij de behoefte 
daarvan. In paragraaf 4.1 wordt voor wat betreft de Ladder voor duurzame verstelijking gemotiveerd dat 
er behoefte is aan nieuwe woningen en commerciële voorzieningen. Daarnaast blijkt uit het RAP 2016 t/m 
2020 Regio Amsterdam dat er voor de deelregio Amstelland - Meerlanden nog 19.550 woningen moeten 
worden bijgebouwd om aan de woningbehoefte in 2025 te voldoen. De provinciale woonvisie vormt geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  
 
Conclusie  
Aan de regels zoals opgenomen in de PRV wordt, voor zover relevant in het kader van voorliggende 
ontwikkeling, voldaan.  

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Visie 2030 Ouder-Amstel: verbindend, uniek en divers 

Met een combinatie van grootstedelijkheid en landelijkheid vormt Ouder-Amstel een unieke en diverse 
gemeente met een centrale positie in de regio. De gemeente kent verschillende leefgebieden met elk hun 
eigen unieke karakter waarbij de verbinding tussen de leefgebieden op sociaal en fysiek niveau goed is. 
 



 

Mees Ruimte & Milieu | 19278.02  Pagina | 14 
 

De gemeente wil woon-en leef mogelijkheden creëren voor alle generaties. Bij nieuwe ontwikkelingen is 
woningbouw voor jeugd een speerpunt. Ook in het aanbod van voorzieningen wil Ouder-Amstel een 
aantrekkelijke gemeente voor jongeren zijn. In 2030 is de vergrijzing een feit, mensen leven langer en 
blijven ook langer zelfstandig wonen. Dit heeft consequenties op allerlei gebieden. Voor wat betreft wonen 
betekent dit dat er voldoende geschikte (woon) voorzieningen voor ouderen moeten zijn zodat zij ook zo 
lang mogelijk in staat zullen zijn zelfstandig te wonen. Ook dit is een speerpunt bij de 
woningbouwontwikkelingen. De gemeente stimuleert intergenerationeel (combinatie van verschillende 
generaties binnen 1 woongebouw) en levensloopbestendig wonen. Dit bevordert het contact tussen jong 
en oud en maakt de bevolkingssamenstelling van Ouder-Amstel evenwichtiger. 
 
Ouder-Amstel wil actief inspelen op wat de stad en de omgeving nodig hebben en waarin Ouder-Amstel 
kan voorzien, o.a. op het gebied van economie maar ook op het gebied van toerisme. Samenwerking 
binnen o.a. Amstelland-Meerlanden, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Vervoerregio biedt die 
kansen en mogelijkheden om de ambities van de gemeente Ouder-Amstel te verwezenlijken waartoe de 
gemeente zonder deze samenwerking niet in staat zou zijn. 
 
Duurzaamheid is een belangrijk thema en in 2030 wordt nog meer de verbinding gelegd tussen 
duurzaamheid en de andere ontwikkelingen c.q thema’s in de gemeente. Bij nieuwbouw zijn en worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: energieneutraal en gasloos, toekomstbestendig en innovatief. Deze 
uitgangspunten worden ook gehanteerd bij mogelijke zelfbouw. Er wordt meer energie opgewekt met zon 
en wind. We werken toe naar een aardgasvrij Ouder-Amstel in 2040-2050. Een energie neutrale 
gemeente in uiterlijk 2040 is het uitgangspunt. 
 
Relatie tot het plan 
Met de realisatie van circa 461 woningen gedifferentieerd naar sociaal, middenhuur en vrije sector, het 
Gastenhuis met zorgwoningen en commerciële voorzieningen, zullen er voor elke leeftijdsgroep 
mogelijkheden zijn. Van de circa 461 woningen, wordt 30% in de sociale huursector gerealiseerd, 40% in 
de middenhuur en 30% in de vrije sector. Op deze manier zal er een gemengde groep inwoners in de 
Dialogue komen te wonen. Voor wat betreft de duurzaamheidsaspecten verwijzen wij naar paragraaf 4.9.  
 

3.3.2 Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 

Ouder-Amstel zet in op versterking van de economische positie en het optimaal benutten van de 
economische potentie van de gemeente op het gebied van toerisme (in kernen en in het buitengebied), de 
versterking van bestaande bedrijventerreinen en winkelkernen en door actief aan te haken op regionale 
economische initiatieven in de MRA en invulling te geven aan de specifieke positie die Ouder-Amstel 
daarin kan innemen.  
 
De grootste kansen voor Ouder-Amstel -in termen van economie en onderscheidend vermogen- schuilen 
in de sectoren toerisme & recreatie, verbreding in de landbouw en het bieden van concurrerende 
vestigingslocaties op Amstel Business Park. Met deze ambitie onderstreept Ouder-Amstel het belang van 
samenwerking in de regio, in het kader van de MRA. Vanwege de bescheiden omvang van de gemeente 
is de directe invloed in de grote MRA beperkt. De kansen schuilen erin om mee te liften op initiatieven van 
de grote partners en daarin een onderscheidende rol en plek voor Ouder-Amstel te realiseren. 
 
Relatie met het plan 
De economische positie van Ouder-Amstel zal versterkt worden door de commerciële functies in de plint. 
Daarnaast zal de Dialogue een gewilde woonlocatie zijn doordat de planlocatie zich op de grens met 
Amsterdam bevindt. Bovendien is het de ambitie om een nieuw metrostation tussen de Spaklerweg en de 
Van der Madeweeg te realiseren, wat een stevige bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer.  
 

3.3.3 Woonvisie Ouder-Amstel 2016 

De woonvisie Ouder-Amstel vormt het kader voor de woonambities van de gemeente Ouder-Amstel. Deze 
woonambities zijn: stimuleren van de realisatie van voldoende, kwalitatief goed, levensloopbestendig en 
gedifferentieerd aanbod om passend en duurzaam wonen te realiseren, waarbij doorstroming wordt 
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bevorderd, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en jongeren/(koop)starters kunnen 
instromen. Belangrijke aspect is dat de Woonvisie, om dit doel te realiseren, reguleert dat bij 
nieuwbouwprojecten tenminste 30% in het sociale segment gerealiseerd wordt.  
 
Wonen in Duivendrecht 
In Duivendrecht wisselen hoog- en laagbouw elkaar af. De woningen zijn relatief nieuw en groot. De 
woningvoorraad bestaat voor een groot deel (38%) uit appartementen in de huursector. 34% van de 
woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. Dit zijn vooral koopwoningen. Het aantal vrijstaande 
woningen of twee onder eenkappers is 3%. Ruim 61% van de woningvoorraad bestaat in Duivendrecht uit 
huurwoningen.  
 
De ligging nabij Amsterdam kan een belangrijke beweegreden zijn voor verschillende doelgroepen om 
zich hier te vestigen. Daarbij zal speciale aandacht nodig zijn voor de doelgroep ouderen. De verwachting 
is, dat er vanuit die doelgroep voldoende belangstelling zal zijn om zich in dit gebied te vestigen. De 
(toekomstige) nabijheid van (zorg)voorzieningen en een programma dat voorziet in zorg- en 
levensloopbestendige woningen geeft hier aanleiding voor. Daarnaast is het vanwege diversifiëring ook 
belangrijk om mogelijkheden te gaan bieden voor doorstromers én voor starters. Dat vergroot diversiteit 
en de levendigheid van het gebied. 
 
Relatie met het plan 
De planlocatie bevindt zich op de grens van Amsterdam en Duivendrecht, wat een belangrijke 
beweegreden kan zijn voor mensen om zich hier te huisvesten. Eén op de drie toekomstige woningen van 
de Dialoque zal uit sociale huurwoningen bestaan. De overige woningen bevinden zich in het 
middensegment (40%) en vrije sector (30%), waardoor een gedifferentieerd aanbod gerealiseerd wordt. 
Daarnaast wordt met het Gastenhuis invulling gegeven aan het toevoegen van zorgwoningen in het 
gebouw.  

3.3.4 Werkstad Overamstel: Ruimtelijk-Economische Visie Amstel Business Park Zuid 2017 

Er zijn veel nieuwe initiatieven in en om het Amstel Business Park. In het Amstelkwartier is een nieuwe 
woonwijk ontwikkeld en in het noordelijk deel van Amstel Business Park spelen ontwikkelingen met onder 
meer de komst van creatieve industrie. Ook in Amstel Business Park Zuid (ABP-Zuid) spelen de nodige 
ontwikkelingen. De ruimtelijk-economische visie analyseert de positie van ABP-Zuid, beschrijft 
toekomstscenario’s en schetst mogelijke richtingen waarlangs ABP-Zuid kan doorontwikkelen en 
transformeren van een bedrijventerrein naar een ‘werkstad’. Bovendien hebben ondernemers aangegeven 
dat er op korte termijn verbeteringen nodig zijn aan de openbare ruimte en de uitstraling. De horizon voor 
de visie is 2040: de komende 25 jaar zal er veel gaan veranderen.  
 
De ambitie is om het bedrijventerrein deel van de stad te maken: de Werkstad Overamstel. De betreffende 
visie is opgesteld door de gemeente Ouder-Amstel in samenwerking met de gemeente Amsterdam en 
ondernemers. Voor het Amstel Business Park Zuid bestaat de ambitie om als werkstad meer een 
samenhangend ecosysteem te gaan worden. Door het toevoegen van horeca en leisure neemt de 
interactie van bedrijven toe en wordt het prettiger om in het gebied te verblijven. Hierdoor gaat de 
dynamiek richting een 16 uurseconomie, wordt het leuker en veiliger in het gebied en versterkt de binding 
van de gebruiker met het gebied.  
De ontwikkeling van ABP-Zuid naar een werkstad vraagt om intensivering van het ruimtegebruik, meer 
ontmoetingsmogelijkheden, hogere ruimtelijke kwaliteit en meer menging met andere functies. Wonen 
wordt op bepaalde plekken onder voorwaarden mogelijk. 
 
De dynamiek in ABP-Zuid is zeer verschillend. Er zijn vijf deelgebieden te onderscheiden die niet alleen 
verschillen in ruimtelijk-programmatische opzet, maar ook in dynamiek. 
De deelgebieden Weespertrekvaart Zuid en Entrada vormen samen het Balkon aan de A10. Met het 
vrijkomen van de naastgelegen voormalige Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel (Bijlmerbajes), 
de leegstand en verhuizing van andere functies nemen de mogelijkheden voor transformatie en 
functieverandering in deze gebieden toe. Gezien de goede bereikbaarheid van het gebied blijft de potentie 
voor zakelijke dienstverlening bestaan.  
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Relatie met het plan 
De kavel aan de Wenckebachweg valt binnen het deelgebied Balkon aan de A10 en is derhalve ook 
aangemerkt als locatie waar transformatie en functieverandering naar onder andere wonen gewenst is. 
Met de realisatie van de woningbouw en commerciële plint wordt een bijdrage geleverd aan de wens een 
meer dynamisch woon-werkgebied te realiseren.  

3.3.5 Richtlijnen voor ontwikkeling Werkstad Overamstel 2019 

Op 15 mei 2019 heeft de gemeente Ouder-Amstel de richtlijnen voor ontwikkeling Werkstad Overamstel 
gepubliceerd. Deze richtljinen geven handvatten voor de economische visie Werkstad Overamstel oktober 
2017. Amstel Business Park Zuid moet fungeren als schakel in het economische stelsel. Bedrijven voor 
wie de stad onbetaalbaar of onbegaanbaar is geworden worden hier gecombineerd met creatieve 
industrie en ICT. Deze mix kan ten noorden van de A10 worden verrijkt met wonen, zo stelt de visie. 
Werkstad Overamstel wordt een gebied waarin openbaar vervoer en fiets centraal staan. De stedelijke 
context biedt daarvoor genoeg aanleiding: metrohaltes op loopafstand en aantrekkelijke woon- en 
groengebieden op fietsafstand. 
 
Binnen Weespertrekvaart is de transformatie gericht op een woongebied. Echter moet werken er ook 
mogelijk zijn en zal de verdeling bestaan uit minimaal 20% werken en 40% wonen. Voor de specifieke 
locatie van de hogeschool is er een verdeling van minimaal 50% wonen tot maximaal 80% wonen. De 
overige functies mogen bestaan uit bedrijven, horeca en maatschappelijk. Het totale oppervlak van de te 
realiseren gebouwen mag uit maximaal 45.000 m² bestaan. De verdere richtlijnen voor de 
Weespertrekvaart bestaan uit:  

 Blokmaat is maximaal tweehonderd meter.  
 Extra straten zijn welkom.  
 Om wateroverlast te voorkomen kan de openbare ruimte bij nieuwe ontwikkelingen tenminste 75 

mm regenwater per uur verwerken en kunnen nieuwe gebouwen minimaal 60 mm regenwater per 
uur verwerken.  

 Op iedere kavel is ruimte voor groen op volle grond. Aanvullend kan het noodzakelijk zijn om 
groen-blauwe daken toe te voegen ten behoeve van waterberging. 

 
Op plekken die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer wordt gezocht naar optimalisering van het 
ruimtegebruik. In de Werkstad gaat het daarbij om de locaties rond de metrohaltes. Niet alle functies zijn 
geschikt om gestapeld te bouwen. Met name wonen, kantoren en hotels kunnen de lucht in. Bijna de 
gehele planlocatie heeft een bouwhoogte van maximaal 50 meter hoogte. Enkel het meest westelijke deel 
van de planlocatie mag een bouwhoogte van 70 meter voeren. Torens tussen de 35 en 50 meter hoogte 
mogen een footprint van maximaal 800 m² hebben, torens tussen de 50 en 70 meter hoogte mogen een 
footprint van maximaal 600 m² hebben. Minimaal 50% van de gevel is maximaal de basishoogte van 18 
meter hoogte aan de straten.  
 
Daarnaast zijn er zes richtlijnen met betrekking tot het duurzaam werk- en leefklimaat waaraan moet 
worden voldaan:  

1. Activeer de straat en organiseer interactie 
2. Werk aan innovatieve mobiliteit 
3. Werk aan fossielvrije energievoorziening 
4. Maak leefbare en klimaatadaptieve openbare ruimte 
5. Bouw aan een leesbare en afwisselende stad 
6. Ontwikkel flexibele en robuuste gebouwen 

 
Relatie met het plan 
De beoogde ontwikkeling zal in de plint voorzien in commerciële voorzieningen, die op zowel bewoners als 
niet-bewoners zijn gericht. Alle andere bouwlagen zullen voorzien in de woonbehoefte. 
 
Programma  
Richtlijn: 45.000 m2 waarvan max. 36.000 m2 wonen 
Van deze 45.000 m2 is 5.000 m2 het huidige programma naast de kavel van de HvA. Voor de te 
ontwikkelen kavel is het maximum programma 40.000 m2 boven maaiveld, waarvan maximaal 80% 
wonen, dat wil zeggen 32.000 m2. De modellen voldoen hier nog niet volledig aan. Echter zijn de 
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richtlijnen opgesteld voor de gehele Weespertrektvaart. De verwachting is dat de overige locaties een 
lager woningbouwpercentage zullen hanteren. Dit vanwege de verwachting dat woningbouw dicht langs 
snelwegen en spoor milieutechnisch moeilijk uitvoerbaar is en daardoor op deze locatie de nadruk meer 
op werken zal liggen. Hierdoor kan gesteld worden dat de afwijking op dit onderdeel acceptabel is.  
 
Raamwerk openbare ruimte  
Richtlijn: stadsstraat Wenckebachweg met actieve plint aan de straat 
Op het moment ligt er een waterpartij voor het gebouw van de HvA. De ambitie is om deze waterloop om 
te leggen zodat het water beter beleefbaar wordt en de relatie tussen gebouw en straat verbetert. Voor 
deze wijzigingen zijn we afhankelijk van de gemeente Amsterdam om samen te komen tot de breedte van 
de straat en de positie van het water. In de huidige variant wordt het water weggetekend en dient het te 
dempen deel gecompenseerd te worden. Hiervoor wordt een oplossing gezocht in samenspraak met 
gemeente Amsterdam en Waternet.  
 
Hoogteopbouw 
Richtlijn: 2 torens, max 70 m aan de Wenckebachweg, max 50 meter op de tweede linie; 50% van de 
gevel aan de straat heeft een maximale hoogte van 18 meter. Torens hebben een setback van min. 10 m 
aan de Wenckebachweg. Een setback van een toren telt niet als basishoogte. 
Torens 35-50 meter footprint max 800m2; Torens tussen 50 en 70 m footprint max 600m2. 
Het plan voldoet aan deze richtlijnen, alleen aan de achterzijde is de regel van 50% basishoogte lastig 
uitvoerbaar als de laagbouw voor de toren niet mee mag worden gerekend. Stedenbouwkundig is dit 
echter acceptabel.  
 

3.3.6 Beleidsnotitie duurzaamheid 2017 - 2021 

In de Beleidsnotitie duurzaamheid heeft Ouder-Amstel haar duurzaamheidsambities geformuleerd. 
Volgend op de nationale en regionale doelstellingen, stelt de gemeente Ouder-Amstel zich als stip op 
de horizon de ambitie om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Voor de looptijd van deze nota (tot 
2021) volgt Ouder-Amstel de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord: 
 
 een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; 
 een toename van het aantal duurzame energie naar 14% in 2020 en 16% in 2023. 
 
Met een aandeel van 3,1% duurzame energieopwekking (stand van zaken 2015) en een gerealiseerde 
energiebesparing van 2% vanuit onder andere samenwerking met de regiogemeenten, is een 
eerste stap gezet. Maar als de gemeente Ouder-Amstel de gestelde nationale en regionale doelstellingen 
wil halen, is een versnelling nodig en zal er fors ingezet moeten worden op de volgende uitdagingen: 

1. Energie besparen door het verbruik sterk terug te dringen; 
2. Duurzame energie opwekken met bijvoorbeeld zon en wind; 
3. Energietransitie, zoals uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas; 
4. Verduurzaming van de mobiliteit, met bijvoorbeeld elektrische auto’s. 

 
Speerpunt van het gemeentelijk beleid binnen deze energieambitie is allereerst de verduurzaming 
(energiebesparing en duurzame energieopwekking) van de bestaande gebouwde omgeving. Hierbinnen 
worden de volgende sectoren/doelgroepen onderscheiden: 

 particuliere woningeigenaren; 
 VvE’s; 
 (sociale) huurders; 
 bedrijven; 
 scholen; 
 sportverenigingen. 

 
Daarnaast wordt bij nieuwbouw maximaal ingezet op duurzaamheid. Wat betreft het thema Energie 
gaat het dan om de volgende uitgangspunten: 

 een energie neutrale leefomgeving/woonwijk; 
 een duurzame energievoorziening zonder gasaansluiting (restwarmte/all-electric); 
 benutting van duurzame bronnen en opwek (warmte- en koudenet, zonne-energie); 
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 alleen no regret maatregelen. 
 

En tenslotte wordt vanuit het thema energie ingezet op duurzame mobiliteit. Focus in deze nota ligt 
hierbij op elektrisch vervoer en laadpunten. Voor andere mobiliteitsonderwerpen wordt verwezen naar 
onder andere het Fietsstimuleringsplan. 
 
Conclusie 
De duurzaamheidsambities worden in het nieuw te bouwen project geïmplementeerd. Gasloos bouwen, 
klimaatadaptief bouwen en duurzame mobiliteit zijn hier voorbeelden van. In paragraaf 4.9 wordt hier 
nader op ingegaan.  

3.4 Overig relevant beleid 

3.4.1 Structuurvisie Amsterdam 2040 

De structuurvisie Amsterdam 2040 is vastgesteld op 17 februari 2011. De gemeente Amsterdam heeft 
twee absolute voorwaarden gesteld voor de toekomstbestendigheid van de stad Amsterdam. De eerste 
voorwaarde is dat Amsterdam een vooraanstaande positie blijft innemen in de wereldeconomie en de 
tweede voorwaarde betreft de intensieve zorg voor het leefmilieu in de stad. Uit deze twee voorwaarden 
vloeit het motto van de structuurvisie voort: Amsterdam: economisch sterk en duurzaam. De centrale 
ambitie van de structuurvisie is: Amsterdam ontwikkelt zich verder als kernstad van een internationaal 
concurrerende, duurzame, Europese metropool. Dit doet zij door middel van: 
• een intensiever gebruik van de bestaande stad en het openhouden van het landschap; 
• een systeemsprong in het regionaal openbaar vervoer; 
• een hoogwaardiger inrichting openbare ruimte; 
• het investeren in recreatief gebruik groen en water; 
• het zich opmaken voor het post fossiele brandstoftijdperk. 
 
De structuurvisie vormt de basis van alle ruimtelijke plannen die de komende jaren tot ontwikkeling 
komen. De juridisch-planologische plannen en stedenbouwkundige plannen van stad en stadsdelen 
worden dan ook getoetst aan de structuurvisie. 
 
Relatie met het plan 
Onderhavige ontwikkeling zorgt intensiever gebruik van de Metropool Regio Amsterdam. De beoogde 
ontwikkeling voorziet in zowel commerciële voorzieningen als woningen. De ruimte wordt beter benut 
doordat de Dialogue deels hoogbouw krijgt. De ontwikkeling is daarmee in lijn met de Structuurvisie 
Amsterdam 2040.   
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4 Omgevingsaspecten 

4.1 Ladder voor duurzame verstedelijking  
In deze paragraaf wordt de Ladder voor duurzame verstedelijking toegelicht. Indien sprake is van een 
enigszins substantiële toename van bouwmogelijkheden of van nieuwbouw en een functiewijziging na 
sloop, is doorgaans sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.  
 
Relatie tot het plangebied 
Uit jurisprudentie blijkt dat wanneer een ruimtelijk plan voorziet in niet meer dan elf woningen of een 
gebouw met een bruto vloeroppervlakte kleiner dan 500 m², die gelet op hun onderlinge afstand als één 
woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Bro kunnen worden aangemerkt, deze 
ontwikkeling in beginsel niet als een stedelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt (bron: uitspraak 
201608869/1/R3, kenmerk: ECLI:NL:RVS:2017:1724). 
 
Gezien de ontwikkeling bestaat uit het realiseren van circa 461 woningen, een maatschappelijke 
voorziening met zorgwoningen en 4.800 m² BVO commerciële ruimte, is er sprake van een stedelijke 
ontwikkeling. De ladder dient doorlopen te worden door de omvang van het plan en de behoefte van de 
voorgenomen ontwikkeling dient aangetoond te worden.  
 
De planlocatie bevindt zich in de Metropoolregio Amsterdam. Om aan de woningbehoefte in dit gebied te 
kunnen voldoen, moet er over een periode van 2017 tot 2025 een flinke hoeveelheid woningen aan de 
woningvoorraad worden toegevoegd. In de regio Amstel-Meerlanden is op basis van de RAP Wonen 2016 
- 2020 behoefte aan in totaal 19.550 woningen over de periode van 2015 tot 2025. Met de toevoeging 
van de circa 461 woningen en de maatschappelijke zorgwoningen van het Gastenhuis wordt hier een 
bijdrage aan geleverd. Ook kwalitatief wordt ingespeeld op de gewenste behoefte aan een 
gedifferentieerd woningbouwplan door zowel sociaal, middenhuur en vrije sectorwoningen te realiseren.  
 
In de ‘startnotitie aanpak opgaven maatschappelijke voorzieningen’ wordt er gesproken over een 
verdubbeling van het aantal inwoners binnen tien jaar in de gemeente Ouder-Amstel. Door deze 
verdubbeling is er ook meer behoefte aan voorzieningen. Bewoners hebben (maatschappelijke) 
voorzieningen nodig, voor hun ontwikkeling, gezondheid, ter ontspanning of als vangnet. Uit ‘Richtlijnen 
voor ontwikkeling Werkstad Overamstel’ wordt duidelijk dat deze voorzieningen vooral gevestigd moeten 
worden in de open en actieve plint. De te realiseren commerciële en maatschappelijke voorzieningen zijn 
derhalve een aanvulling op het woonprogramma en bedienen de toekomstige bewoners.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarnaast is de 
vraag naar woningen groot in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Amstel-Meerlanden. De 
toevoeging van circa 461 woningen in de gemeente Ouder-Amstel en is in lijn met de behoefte aan 
nieuwe woningen in de regio. Gezien de bevolking in de gemeente verdubbeld, is er ook behoefte aan 
nieuwe commerciële en maatschappelijke voorzieningen in de plint van het gebouw.  

4.2 Verkeer en parkeren 
In het kader van de herontwikkeling moet gekeken worden wat de verkeersgeneratie is, wat de 
parkeerbehoefte is en hoe de ontsluiting geregeld wordt van de nieuwe functie om voldoende 
parkeerplaatsen te waarborgen en ongewenste verkeerssituaties tegen te gaan.  
 
Verkeersgeneratie 
Peutz heeft in april 2018 reeds een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersgeneratie voor de realisatie van 
de beoogde ontwikkeling. Hierbij is uitgegaan van een oude situatie waarbij 5000 studenten aanwezig 
waren op de Hogeschool van Amsterdam. De verkeersgeneratie op een gemiddelde weekdag bestond 
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dan uit 900 verkeersbewegingen per dag. In de nieuwe situatie, met de realisatie van het woningbouwplan 
wordt een verkeersgeneratie van circa 2791 verkeersbewegingen per gemiddelde weekdag verwacht1.  
 
Ontsluiting 
De ingang van de te realiseren parkeergarage zal gesitueerd worden ter hoogte van de H.J.E. 
Wenckebachweg 148. Het meeste verkeer zal worden afgewikkeld via de Johannes Blookerweg (S111), 
welke aansluit op de Ringweg Zuid (A10). De verwachting is dat er weinig voertuigen de route over de 
H.J.E. Wenckebachweg zullen vervolgen, gezien deze route richting bedrijvigheid wordt voortgezet.  
 
figuur 7. Ontsluiting H.J.E. Wenckebachweg naar de S111 en A10 (overgenomen uit onderzoek Peutz) 

 
 
Afwikkeling verkeer 
Om te beoordelen of dit project, maar ook de gehele ontwikkeling van het gebied goed op het bestaande 
verkeersnetwerk afgewikkeld kan worden, is door gemeente Amsterdam in opdracht van gemeente 
Ouder-Amstel een verkeersonderzoek uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat er een toename is van het 
aantal verkeersbewegingen, maar dat dit vooralsnog past binnen de huidige wegenstructuur. Wel wordt in 
opdracht van gemeente Ouder-Amstel nader onderzocht welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen 
worden om de doorstroom te verbeteren.  
 
Parkeren auto 
De Richtlijnen Ontwikkeling Werkstad Overamstel geeft aan dat er aan een maximale parkeerbehoefte van 
0,5 parkeerplaatsen per woning moet worden voldaan. Een minimale parkeernorm is niet vastgesteld. 
Vooralsnog zitten er 114 parkeerplaatsen in het plan, waardoor de parkeernorm rond 0,35 zal liggen. 
In het plan komt een gastenhuis en zullen naar alle waarschijnlijkheid een deel van de woningen worden 
gebouwd voor mensen met een lichte zorgindicatie. In een groot aandeel van de woningen wordt ook 
rekening gehouden met inpandige stalling van een scootmobiel. Dit betekent dat de behoefte aan een 
parkeerplek afneemt. In dit plan wordt dan ook gezocht naar een nieuwe mobiliteitsbehoefte, anders dan 
enkel de traditionele parkeerbehoefte. 
 
Nieuwe mobiliteitsinitiatieven zetten diensten centraal en niet het bezit van middelen. Met nieuwe 
technologie kunnen betere proposities worden gedaan aan de mobilist met bijkomend voordeel dat er ook 
ruimte ontstaat om ruimte- en klimaatclaims door auto’s op de omgeving te beperken. Op de 

  

1 Onderzoek is uit april 2018 met een programma van ca. 416 woningen en 3.694m2 commercieel. De uitkomst is echter wel 
representatief. Bij uitwerking van de plannen wordt het verkeersonderzoek geactualiseerd. 
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Wenckebachweg wordt fietsen gestimuleerd door onder andere de fietsenstalling van 1.200 m2 BVO die 
zal worden gerealiseerd in het gebouw. Tevens is het metrostation Sparklerweg op 3 minuten fietsen 
afstand gelegen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de volgende mobiliteitsstrategieën: 
  
Parkeerplaats-optimalisatie 
Amvest is met twee mogelijke providers in gesprek over een systeem om het gebruik van parkeerplaatsen 
te optimaliseren. Dit gebeurt vaker in mixed-use gebouwen, waar de combinatie tussen gebruik door 
kantoormedewerkers en bewoners wordt gezocht. Door de voorspellende capaciteit van dit soort 
systemen is het goed mogelijk om bijvoorbeeld op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 
kantoormedewerkers te laten parkeren en daarbuiten juist te bewoners, zonder dat bewoners ooit voor 
een bezette parkeerplaats staan en andersom. Voor de Wenckebachweg zou contact met omliggende 
kantoorpanden gezocht kunnen worden, die veelal aanwezig zijn rondom het pand. Ook gebruik maken 
van reeds bestaande apps zoals ParkBee zou een optie kunnen zijn. 
  
Provider 1: CEGEKA 
Provider 2: Toogethr  
  
Deelmobiliteit 
De mogelijkheden, het gebruiksgemak en het gebruik van deelmobiliteit vertoont een stijgende lijn, zeker 
in- en rondom Amsterdam, lees: Ouder-Amstel. Met deelmobiliteit bedoelen we de verzameling van 
vervoersmiddelen en -vormen, van e-bike tot e-scooter tot e-car, die voor verschillende doelen en 
afstanden gebruikt kunnen worden. We zien wel dat deelmobiliteit geen alternatief is voor dagelijks 
gebruik (vanwege de kosten), maar een deel van de mobiliteitsvraag kan hiermee ondervangen worden. 
Voor de kortere afstanden de e-bike, voor de middellange afstanden (naar bijvoorbeeld de 
Ouderkerkerplas) de e-scooter en voor de langere afstanden de auto (en natuurlijk het OV, wat bijzonder 
gunstig gelegen is in dit geval).  
 
Community sharing 
We zien in onze gebouwen (Amvest), waar we (community) apps hebben gelanceerd, dat bewoners 
onderling hun parkeerplaatsen ter beschikking stellen als zij deze zelf tijdelijk niet gebruiken. Bij vakanties, 
bijvoorbeeld, wordt zo’n parkeerplaats ter beschikking gesteld aan bezoek van medebewoners, tegen een 
geringe vergoeding. Deze mini-verdienmodelletjes zijn we ook voornemens verder te onderzoeken en de 
ruimte te geven met Mason, de community app van Amvest.  
  
Deze mogelijkheden zullen verder uitgewerkt moeten worden in een later stadium. 
 
Parkeren fiets  
De gemeente Ouder-Amstel hecht veel waarden aan het vervoer per fiets. Zo wordt er ook gestreefd naar 
het verbeteren van de kwaliteit van de fietsroutes en het stimuleren van het gebruik van de fiets. De 
parkeernormen voor de fiets worden berekend aan de hand van fietsparkeertool van het Fietsberaad. 
Voor appartementen met fietsenberging geldt een minimum van twee fietsparkeerplaatsen per woning. 
Het aantal fietsparkeerplaatsen voor appartementen zonder fietsbergingen betreft 0,5 tot 1,0  
fietsparkeerplaatsen per woning. De fietsparkeervoorzieningen worden op gemeenschappelijk niveau 
gerealiseerd in een fietsenparkeerplaats van circa 1.200 m2 groot. 
 
Openbaar vervoer  
De planlocatie bevindt zich op circa 10 minuten lopen en 3 minuten fietsen van de metrostations 
Spaklerweg en van der Madeweg. Via deze stations is onder andere Amsterdam Centraal te bereiken. 
Ook rijdt nachtbus 285 over de S111 tussen Amsterdam Centraal en Gein. Er zal bekeken en onderzocht 
moeten worden met de gemeente Ouder- Amstel of er een streekbus, people mover of extra OV-punt 
gecreëerd kan worden. Mogelijk kan in het te ontwikkelen mobiliteitsconcept naast de inzet van deelauto’s 
ook de inzet van busjes voor bewoners en omwonenden als service worden aangeboden. 
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Conclusie 
De verkeersgeneratie neemt met circa 2791 verkeersbewegingen per gemiddelde weekdag toe2. De 
ontsluiting verloopt vooral via de Johannes Blookerweg en het extra verkeer is hier goed op te vangen. Er 
wordt door gemeente Amsterdam een nader verkeersonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 
knelpunten bij de integrale ontwikkeling van het gebied. Het parkeren van de fiets en de auto wordt op 
eigen terrein gerealiseerd. Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling.  

4.3 Archeologie en cultuurhistorie 
Het Verdrag van Valletta was geïmplementeerd in de Monumentenwet 1988 en de Wet op de 
monumentenzorg, tot de inwerkingtreding van de Erfgoedwet op 1 juli 2016. De Erfgoedwet bundelt 
bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. De wet 
regelt tevens  de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem. De uitvoering van de Erfgoedwet 
en de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening is een primair gemeentelijke opgave. 
 
In het proces van ruimtelijke ordening moet tijdig rekening worden gehouden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor de overweging van 
archeologievriendelijke alternatieven. Rijk, provincies en gemeenten (laten) bepalen welke archeologische 
waarden bedreigd worden bij ruimtelijke plannen. Tijdens de voorbereiding van deze plannen is 
(vroeg)tijdig archeologisch (voor)onderzoek belangrijk. 
 
De keuze voor een andere bouwlocatie voorkomt de verstoring van belangrijke bodemvondsten. Als dit 
geen optie is, bestaat de mogelijkheid om binnen de bouwlocatie zelf naar een archeologievriendelijke 
aanpak te streven. In het uiterste geval wordt een archeologische opgraving uitgevoerd. 
 
Situatie plangebied archeologie 
De bestemming kent geen archeologische waarden volgens het bestemmingsplan ‘Duivendrecht’. Ouder-
Amstel kent nog geen archeologische waardenkaart, om deze reden wordt enkel van het 
bestemmingsplan uitgegaan. 
 
Situatie plangebied cultuurhistorie 
Uit de rapportage ‘Erfgoed op de kaart’ uit 2013 blijkt dat de gemeente Ouder-Amstel meerdere 
rijksmonumenten en ander cultureel erfgoed bezit. De planlocatie is geen gebied met cultuurhistorische 
waarden. 
 
Conclusie 
Het aspect archeologie en cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.4 Water 
Sinds 2003 is het doorlopen van de watertoets wettelijk verplicht voor alle ruimtelijke plannen en besluiten. 
Het doel van de watertoets is, om in overleg tussen de initiatiefnemer en de waterbeheerder aandacht te 
besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de waterhuishoudkundige doelstellingen worden 
gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersysteem dienen op een juiste wijze in het plan te worden 
verwerkt.  
 
Beleid  
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Nationaal Waterplan 2016-2021, WB21, 
Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke punt 
uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. Water 

  

2 Op basis van het onderzoek uit 2018 met een ander, maar wel een representatief programma. Bij uitwerking van de plannen wordt 
dit onderzoek geactualiseerd. 
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legt een ruimteclaim op het (stads)landschap waaraan voldaan moet worden. De bekende 
drietrapsstrategieën zijn leidend: 

 Vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit); 
 Voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 

 
Het beheer van het water is in handen van Waternet, namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV). Het plangebied maakt deel uit van de Integrale Keur van AGV. Het hoogheemraadschap 
heeft het 'Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2016-2021' vastgesteld. In dit document 
staat het beleid op hoofdlijnen beschreven voor alle verantwoordelijkheden van het hoogheemraadschap. 
Het gaat dan om het zorgen voor voldoende, schoon water en veiligheid achter de dijken. Ook komen 
maatschappelijke (neven)taken aan bod: zorgen voor goede en veilige vaarwegen, verbeteren van 
recreatie- en natuurgebieden en onderhouden van het cultuurhistorisch landschap.  
 
Situatie plangebied  
Bij toename van meer dan 1.000 m2 aan verharding in bestaand stedelijk gebied, dient bij ontwikkelingen 
een compensatie van 15% plaats te vinden om de effecten van de versnelde afvoer van regenwater te 
kunnen opvangen. Het plangebied bestaat uit een volledig verhard deel waar nu de hogeschool aanwezig 
is en een waterpartij die grenst aan het gebouw.  
In de nieuwe situatie wordt het overgrote deel van het plangebied eveneens verhard aangelegd en wordt 
een deel van de waterpartij gedempt en verhard. Het deel dat gedempt wordt, dient één op één 
teruggebracht te worden. De mogelijkheid bestaat om de waterloop te verleggen naar de zuidkant van het 
plangebied.  
 
figuur 8. Ontsluiting H.J.E. Wenckebachweg naar de S111 en A10 (overgenomen uit onderzoek Peutz) 

 
In overleg met gemeente Amsterdam en Waternet wordt de benodigde compensatie in dit zuidelijk deel 
(onderdeel van park ‘De Slinger’) nader onderzocht. Voor het concrete voorstel van nieuw te graven water 
en het dempen van het bestaande water zal een watervergunning worden aangevraagd.  
 
Schoon- en vuilwaterstromen worden gescheiden. Schoon hemelwater wordt waar mogelijk opgevangen 
en hergebruikt. Schoon hemelwater van daken en gevels mag rechtstreeks worden afgevoerd op het 
aanwezige oppervlaktewater. Daarnaast wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende materialen die 
invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het grondwater. Het aspect water vormt vooralsnog geen 
belemmering voor het plan.  
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4.5 Bedrijven en milieuzonering  
Om ervoor te zorgen dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven  
gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen, is 
de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
opgesteld. Hierdoor wordt in een vroeg stadium bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden met de 
belangen van bedrijven en woningen. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat woningen hinder en gevaar 
ondervinden van bedrijven en dat bedrijven in hun milieugebruiksruimte worden beperkt door de komst 
van nieuwe woningen. 
 
Milieuzonering is een hulpmiddel bij ruimtelijke planvorming. Het is een instrument dat helpt bij het 
afwegen en verantwoorden van keuzes aangaande nieuwe woningbouw- en bedrijvenlocaties. 
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie. Het gaat hierbij om de 
milieuaspecten: geluid, geur, stof en gevaar, waarbij de belasting afneemt naarmate de afstand tot de 
bron toeneemt. 
 
In de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn richtafstanden opgenomen voor een scala aan 
milieubelastende activiteiten, opslagen en installaties. Hierbij worden richtafstanden  
gegeven per milieutechnisch aspect (geur, stof, geluid en gevaar), waarbij de grootste afstand bepalend is 
voor de indeling in een milieucategorie. 
 
tabel 1. Richtafstanden bedrijven en milieuzonering 

 
 
Volgens de VNG-publicatie is de definitie van het omgevingstype gemengd gebied als volgt: 
'Een gemengd gebied is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven'. Gebieden die direct langs 
hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Het plangebied 
behoort tot dit omgevingstype.  
Rondom de planlocatie zijn meerdere bedrijven gevestigd die maximaal milieucategorie 3.2 mogen 
voeren, waarbij een richtafstand van 50 meter geldt in een gemengd gebied. De planlocatie bevindt zich 
binnen 50 meter van deze bedrijven en voldoet daarom niet aan de richtafstand.  
 
Peutz heeft onderzocht of de nabije bedrijven daadwerkelijk milieucategorie 3.2 voeren. Ten oosten van 
de planlocatie bevinden zich webwinkels en kleinschalige detailhandel met een milieucategorie 1, waarbij 
een richtafstand van 0 meter geldt. Daarnaast bevindt zich er een lab en een datacenter met 
milieucategorie 2 en een richtafstand van 10 meter. Ten westen van de planlocatie is een sporthal 
gelegen met milieucategorie 3.1 en een richtafstand van 30 meter. Uit onderstaande figuur blijkt dat de 
planlocatie zich niet binnen bovengenoemde richtafstanden bevindt.  
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figuur 6. Bedrijven en bijbehorende richtafstanden rondom de planlocatie (overgenomen uit onderzoek Peutz) 

 
 
Conclusie 
De planlocatie bevindt zich binnen de mogelijke richtafstanden van de te voeren milieucategorie 3.2. 
Echter bevindt de planlocatie zich niet binnen de daadwerkelijk te voeren richtafstanden. De 
voorgenomen ontwikkeling vormt geen belemmering voor het aspect bedrijven en milieuzonering.  

4.6 Externe veiligheid 
Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in de 
directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.  
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of 
bewerkt, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. 
De aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. 
 
Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Normen voor ondergrondse 
buisleidingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 
 
Plaatsgebonden risico (PR): 
Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Aan het PR is een 
wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR wordt ‘vertaald’ als een 
risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijvoorbeeld 
woningen) mogen liggen. 
 
Groepsrisico (GR): 
Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg 
van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die 
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied 
gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het maximaal aanvaardbaar aantal personen, de 
zogenaamde oriëntatiewaarde (OW). Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende 
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gemotiveerd door middel van een verantwoordingsplicht, kan afwijken. De verantwoordingsplicht geldt 
voor elke toename van het GR. 
 
Het Ipo (Interprovinciaal overleg) heeft een risicokaart ontwikkeld waarop verschillende risicobronnen en 
risico-ontvangers zijn aangegeven. Op de risicokaart staan gegevens die met risico te maken hebben, 
zoals risico veroorzakende bedrijven (inrichtingen) die gevaarlijke stoffen gebruiken, produceren of 
opslaan en ook het vervoer/transport van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn 
in dit geval stoffen die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu. 
 
Op de risicokaart is te zien dat de planlocatie is gelegen nabij een risicocontour van een in de nabijheid 
gelegen inrichting en transportroutes. Het voorgenomen initiatief zelf is geen risicovolle activiteit. Echter 
dienen de volgende inrichting en transportroutes nader besproken te worden door middel van het 
onderzoek van Peutz: 

1. Transport van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A10;  
2. Transport van gevaarlijke stoffen over het nabijgelegen spoortraject ‘Duivendrecht– Amsterdam’;  
3. Transport van gevaarlijke stoffen via aardgasbuisleidingen;  
4. Transport van gevaarlijke stoffen via aardgasbuisleidingen;  
5. LPG-tankstation aan de Verlengde Van Marwijk Kooystraat. 

 
figuur 7. Uitsnede risicokaart (bron:  www.nederland.risicokaart.nl) 

 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A10 
Ten zuiden van de beoogde ontwikkelingen is de Rijksweg A10 gelegen. Deze weg valt onder de 
werkingssfeer van het Basisnet en wordt benoemd in bijlage II van de Regeling Basisnet. Hieruit volgt dat 
deze weg een plasbrandaandachtsgebied kent. Conform het Besluit externe veiligheid transportroutes 
(Bevt) en de bijbehorende Regeling Basisnet kan het zijn dat er beperkingen worden gesteld aan 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen een zone van 200 meter aan weerszijden van een transportroute. De 
A10 bevindt zich echter op meer dan 200 meter afstand van de beoogde ontwikkelingen, hetgeen 
betekent dat er geen belemmeringen aan de orde zijn voor de beoogde ontwikkelingen. Geconcludeerd 
kan worden dat de nabijgelegen rijksweg A10 geen belemmeringen vormt voor de beoogde 
ontwikkelingen. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over het nabijgelegen spoortraject ‘Duivendrecht– Amsterdam’ 
De beoogde ontwikkeling aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148 is op circa 290 meter van het 
spoortraject ‘Duivendrecht-Amsterdam’ gelegen. Het spoortraject is gelegen aan de westzijde van de 
beoogde ontwikkelingen en valt onder de werkingssfeer van het Basisnet. Gezien de geruime afstand van 
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de ontwikkeling aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148 (meer dan 200 meter) tot het spoortraject vraagt 
deze transportroute niet om nader onderzoek.  
 
LPG-tankstation aan de Verlengde Van Marwijk Kooystraat 
Nabij de beoogde ontwikkelingen is een Total LPG-tankstation gesitueerd. Het plaatsgebonden risico van 
10-6 per jaar volgt uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en is niet gelegen over de 
beoogde ontwikkelingen. Voor respectievelijk het vulpunt, het ondergronds reservoir en de 
afleverinstallatie zijn deze afstanden 35 meter, 25 meter en 15 meter. Het tankstation kent echter een 
invloedsgebied van 150 meter, waar de planlocatie zich buiten bevindt.  
 
Transport van gevaarlijke stoffen via aardgasbuisleidingen 
Nabij de beoogde ontwikkelingen is een tweetal aardgasbuisleidingen gesitueerd waar gevaarlijke stoffen 
door worden getransporteerd. De buis met kenmerk W-534-20 heeft een inventarisatieafstand van 70 
meter, maar bevindt zich op zes meter van de planlocatie. De buis met kenmerk W-534-01 heeft een 
inventarisatieafstand van 170 meter, maar deze bevindt zich op 40 meter afstand. Aangezien de beoogde 
ontwikkelingen, te weten de realisatie van kwetsbare objecten, binnen de inventarisatieafstanden van 
deze aardgasbuisleidingen zijn gelegen dienen, conform het Bevt, de externe veiligheidsrisico’s nader 
inzichtelijk gemaakt te worden middels een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). 
 
QRA 
Uit de QRA van Peutz blijkt dat het groepsrisico met meer dan 10% wordt overschreden voor de H.J.E. 
Wenkebachweg 144-148 door de aardgasbuisleiding W-534-20. In de oude situatie waren 5000 
studenten overdag aanwezig op de locatie. In de nieuwe situatie zullen overdag 503 mensen thuis zijn en 
121 mensen aanwezig in de commerciële functies. Echter zullen er in de nacht 1006 mensen thuis zijn en 
geen mensen in de commerciële functies aanwezig zijn. Gedurende de nacht zal er geen onderhoud aan 
buisleiding plaatsvinden, waardoor de kans op een ongeluk minimaal is. Overdag neemt het groepsrisico 
af met 4376 personen, waardoor de situatie veiliger zal zijn dan in de oude situatie.  
 
Echter blijft er een groepsrisico bestaan en dit zal verantwoord moeten worden, waarbij het bevoegd 
gezag beslissingen kan nemen tot het reduceren van het risico. Daarnaast kunnen er maatregelen worden 
getroffen die de zelfredzaamheid en ontvluchting bevorderen, maar ook de bereikbaarheid en 
hulpverlening verbeteren.  
 
Conclusie 
Het transport van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A10, het transport van gevaarlijke stoffen over het 
spoortraject Amsterdam – Duivendrecht en het LPG-tankstation vormen geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling. Echter bevindt de planlocatie zich wel binnen de inventarisatieafstand van 
aardgasbuisleidingen. Het groepsrisico op de planlocatie zal toenemen door de realisatie van het 
voorliggend plan. Echter zal het aantal aanwezige personen overdag afnemen. De verantwoording van het 
groepsrisico is primair een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.  
Door ontwikkelaar wordt een groepsrisico verantwoording opgesteld die dan aan de gemeente wordt 
voorgelegd. De gemeente zal in dit kader advies vragen aan de veiligheidsregio.  

4.7 Bodem 
Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. 
Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor de gebruikers 
van de bodem. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. Voor alle 
bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting wordt voorzien, dient de bodemkwaliteit door 
middel van een bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. 
Voor bodem en bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb) inclusief de aanvullende 
besluiten leidend. In de Wbb wordt een algemeen beschermingsniveau ingesteld voor de bodem ten 
aanzien van het voorkomen van nieuwe verontreiniging van de bodem.  
 
Relatie met het plan 
Van oorsprong zijn de gronden in gebruik ten behoeve van de kantoorfunctie en later als 
onderwijsgebouw. Het initiatief (woningbouw en commercieel) omvat geen bodemverstorende 
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werkzaamheden. Daarbij hebben er geen bodemverstorende werkzaamheden plaatsgevonden sinds de 
ontwikkeling van de bebouwing. Met het voornemen worden geen woningen met tuin gerealiseerd, 
waardoor de toekomstige bewoners niet in aanraking komen met de grond.  
 
In het kader van de sloop- en nieuwbouw en het eventueel afvoeren van grond is wel een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door Ramboll. De doelstellingen van het onderzoek waren het beoordelen 
van het potentieel voor bodem- of grondwaterverontreiniging en het bepalen van de mogelijke 
beperkingen van de bodem ten aanzien van de herontwikkeling van het projectgebied naar woningbouw.  
Op basis van de bevindingen van het onderzoek concludeert Ramboll dat de verwachting van een 
aanzienlijke verontreiniging van de bodem (en mogelijk ondiep grondwater) als gevolg van 
eerdere activiteiten (d.w.z. aanbrengen van de opvullaag), aanwezig is. Dit geldt echter ook voor een 
groot deel van de omliggende percelen en dat beperkt over het algemeen het gebruik niet. Er zijn dan ook 
geen ernstige bodemverontreinigingen aangetroffen die onmiddellijke actie verlangen. De grond is 
daarmee geschikt voor de functie wonen en dus het voorliggende bouwplan.  
 
Conclusie 
Het aspect bodem vormt, gezien de mate van mogelijke verontreiniging en het bouwplan (gestapelde 
bouw zonder tuinen), geen belemmering en is geschikt voor de herontwikkeling van het terrein naar 
woningbouw.  

4.8 Geluid 
De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer en/of door industrie, onder andere het 
woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). In het bestemmingsplan moet 
volgens de Wgh worden aangetoond dat gevoelige functies, zoals een woning, een aanvaardbare 
geluidsbelasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Indien nieuwe 
geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting akoestisch onderzoek te 
verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. 
 
Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) zijn woningen geluidgevoelige bestemmingen. Volgens artikel 77 van 
de Wet geluidhinder is het nodig akoestisch onderzoek te verrichten naar woningen die in een geluidszone 
vallen. In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen geluidszones, met 
uitzondering van woonerven en 30 km/uur-gebieden. 
 
Wegverkeerslawaai 
Het plangebied is gelegen binnen de geluidzones van de rijksweg A10 en de volgende 50 km/uur wegen: 
de H.J.E. Wenckebachweg, de Duivendrechtsekade, de Joop Geesinkweg en de Johannes Blookerweg. 
Uit akoestisch onderzoek door Peutz volgt dat de voorkeursgrenswaarde (48 dB) op meerdere posities ter 
plaatse van de gevels van het bouwplan ten gevolge van wegverkeer over de omliggende wegen wordt 
overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor de rijksweg A10 wordt bovendien 
overschreden (maximale overschrijding: 7 dB). 
 
Er treden ten gevolge van wegverkeer over de Joop Geesinkweg, H.J.E. Wenckebachweg, H.J.E. 
Wenckebachweg, Johannes Blookerweg en de Duivendrechtsekade ter plaatse van de gevels van de 
beoogde ontwikkeling geluidbelastingen op tot ten hoogste respectievelijk 50, 62, 59, 49 en 49 dB 
(inclusief aftrek conform artikel 110 g Wgh). Ten gevolge van wegverkeer over de rijksweg A10 treden ter 
plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling geluidbelastingen op tot ten hoogste 60 dB (inclusief 
aftrek conform artikel 110 g Wgh). 
 
Om de geluidsbelasting op de gevels te verlagen zullen maatregelen getroffen moeten worden. Voor de 
planlocatie is het zeer waarschijnlijk niet haalbaar om bron- of overdachtsmaatregelen te treffen, daarom 
zullen er bouwkundige maatregelen bij de ontvanger getroffen moeten worden. Het plan zou kunnen gaan 
beschikken over loggia’s of dove gevels. 
 
Industrielawaai 
De locatie bevindt zich binnen de geluidzone van het industrieterrein Amstel Business Park. De 
geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein Amstel Business Park bedraagt maximaal 49 dB(A). 
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De ten hoogst toegelaten geluidbelasting van 50 dB(A) wordt aldus niet overschreden ten gevolge van het 
industrieterrein Amstel Business Park.  
 
Railverkeerslawaai 
In het Besluit geluidhinder spoorwegen zijn de geluidszones langs spoorwegen vermeld. Door of nabij het 
plangebied loopt wel een spoorweg, maar de planlocatie valt niet binnen de geluidszone van het 
nabijgelegen spoortraject.  
 
Conclusie 
Uit het onderzoek van Peutz blijkt dat op basis van het wegverkeerslawaai er maatregelen getroffen 
moeten worden aan het gebouw om zorg te dragen voor een goed woon- en leefklimaat voor de 
toekomstige bewoners. Voor wat betreft het industrielawaai en railverkeerslawaai geldt dat de toegelaten 
geluidsbelasting (industrie) en voorkeursgrenswaarde (rail) niet overschreden worden. Er vanuit gaande 
dat deze maatregelen getroffen worden, vormt het aspect geluid geen belemmering voor de realisatie van 
het gewenste bouwplan.   

4.9 Duurzaamheid 
In hoofdstuk 3 is het beleid ten aanzien van duurzaamheid reeds besproken. In deze paragraaf wordt 
aangegeven welke duurzaamheidsmaatregelen en ambities in voorliggend plan zitten.  
 
 
Relatie met het plan  
Uit het beleid van de gemeente Ouder-Amstel blijkt dat nieuwbouw volledig duurzaam moet gaan worden 
om aan de doelstellingen op nationaal niveau te voldoen, namelijk BENG. Naar verwachting zal deze per 1 
januari 2021 worden ingesteld. Het gebouw wordt gasloos uitgevoerd en er worden zonnepanelen 
gerealiseerd.  
 
Toekomstbestendig bouwen is bouwen met kwaliteit. In het hart van het gebouw bevindt zich een 
zorgvuldig ontworpen binnentuin, die direct grenst aan de levendige activiteiten in de plint. De grote 
verdiepingshoogte van de plint zorgt voor een goed doorzicht naar de binnentuin, waardoor deze kwaliteit 
ook vanaf het park en de straat kan worden gezien en visa versa. 
 
Toekomstbestendig bouwen, is ook denken aan de invloed van het klimaat. Het regent in Nederland 
minder vaak, maar als het regent is de intensiteit een stuk groter. Waterbuffering voor deze piekbuien is 
daarom van groot belang. We zullen daarom binnen en net buiten onze plankaders invulling geven aan 
waterbuffering. 
 
Het gebouw is schoon en gezond. Dat wil zeggen, een gezond binnenklimaat, geen verbranding van 
fossiele brandstoffen en kent eigen opslag van warmte en koude in de bodem. Het terugdringen van de 
energiebehoefte is leidend bij onze ontwerpkeuzes. In het ontwerp worden isolatiewaarden, 
glaskwaliteiten, zontoetreding en de luchtdichtheid geoptimaliseerd. 
 
Daar waar mogelijk zal bij de ontwikkeling van het plan gewerkt worden met circulaire materialen en zal 
gebruik worden gemaakt van een materialenpaspoort. Onderzoek wijst uit welk sloopmateriaal van het 
bestaande gebouw hergebruikt kan worden en tijdens de bouw werken we volgens de principes van 
Bewuste Bouwers waarbij we de buurt zoveel mogelijk betrekken in het proces en overlast minimaliseren. 
 
Amvest is nog bezig met een definitief duurzaamheidsvisie, maar dit zijn de drie (concept)richtlijnen waar 
ze verder op gaan borduren: 
 

1. Amvest minimaliseert haar milieu-impact door haar portefeuille duurzaam te ontwikkelen en 
beheren over de gehele levensduur van een project.  
Dit door duurzaam en circulair materiaalgebruik. Materialen met zo’n laag mogelijk milieu 
impact. Minimaliseren van de watervraag in de gebruikersfase, het minimaliseren van de 
energievraag en uitstoten van broeikasgassen in de gebruikersfase.  
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2. Amvest ontwerpt en ontwikkelt haar portefeuille zo dat ze een veilige en gezonde 
leefomgeving creëert voor haar bewoners en omwonenden.  
Duurzame waterberging en bestendig zijn tegen extreme weersomstandigheden. Bij dragen 
aan mitigatie van hittestress en klimaatadaptief, bij dragen aan de flora en fauna in de 
stedelijke omgeving door deze op een structurele manier te vestigen en ondersteunen 

3. Amvest draagt structureel bij aan biodiversiteit en toekomstbestendigheid van de stad.  
Dit door het ontwerpen van een gezonde leefomgeving voor omwonenden, het stimuleren 
van sociale cohesie door bewoners te betrekken in het bouwproces, het creëren van 
betaalbare woningen waar mogelijk. (elke bewoner heeft toegang tot openbaar groen/water 
op 300 meter afstand, liggen op loopbare afstand van essentiële voorzieningen, fijnstof en 
stikstof gereduceerd, lokale voedselproductie en stimuleert bewegen in het ontwerp).  

In de presentatie die aan Ouder-Amstel is gegeven (zie ook bijlage 1), begin maart 2020, hebben we met 
name ingezet op de volgende punten: Slim dak, duurzaam verwarmen en koelen, ontmoetingsruimte, 
mobiliteit, groen en zonnepanelen. Daarnaast wordt onderzocht of uitruil mogelijk is met bijvoorbeeld de 
duurzaamheidsmaatregelen in het Bajeskwartier.  

4.10 Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) 
Het wettelijke toetsingskader voor ruimtelijke plannen in de nabijheid van luchthaven Schiphol wordt 
gevormd door het 'Luchthavenindelingsbesluit Schiphol' (LIB). Kortweg is in dit besluit een aantal bijlagen 
opgenomen waarin beperkingen voor ontwikkelingen gelden. 
In deze bijlagen wordt aangegeven waar welke beperkingen gelden. Per zone gelden andere 
beperkingen. De beoogde ontwikkeling is binnen het beperkingengebied van Schiphol gelegen, conform 
bijlage 2 van het LIB. De beperkingen kunnen te maken hebben met geluidhinder, externe veiligheid of 
vliegveiligheid (vanwege de hoogte of vogelaantrekkende werking).  
 
Relatie tot het plan 
Peutz heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het plan op het LIB. In het kader van de beoogde 
ontwikkeling is bijlage 4 (maatgevende kaart toetshoogtes) van het 'Luchthavenindelingsbesluit Schiphol' 
relevant. Er gelden ter plaatse van het plangebied beperkingen ten aanzien van de bouwhoogte.   
 
Beperking radaraparatuur 
Ter plaatse van het plangebied is sprake van een hoogtebeperking in verband met de correcte werking 
van radarapparatuur. Aangezien de beoogde ontwikkeling de maximale hoogte van 61-62, die geldt in 
verband met de radarwerking, overschrijdt dient het bouwplan getoetst te worden door de 
Luchtverkeersleiding Nederland om zodoende te bepalen of de beoogde ontwikkeling niet leidt tot de 
verstoring van radarapparatuur.  
 
Beperking bouwhoogte ivm veiligheid 
Uit het Luchthavenindelingsbesluit volgt tevens dat er beperkingen gelden ten aanzien van de 
bouwhoogte in verband met veiligheid (aanvliegroutes). Ter plaatse van het plangebied geldt een 
maximale bouwhoogte van 146 meter ten opzichte van NAP. Deze hoogte zal middels de beoogde 
ontwikkeling niet worden overschreden. 
 
Conclusie 
De maatgevende bouwhoogte in verband met veiligheid van 146 meter wordt niet overschreden. De 
maatgevende hoogte van 61-62 meter voor radarapparatuur wordt wel door de hoogste te realiseren 
toren overschreden (70 meter). Daardoor geldt de beperking zoals gesteld in artikel 2.2.2.a van het LIB. 
Het plan/object kan worden uitgevoerd, mits er een (bindend) positief advies van de ILT is verkregen. De 
gemeente Ouder-Amstel heeft in februari 2019 een advies gevraagd aan het ILT en op 18 februari 2019 is 
hiervoor een positief advies afgegeven.   
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4.11 Bezonning 
Er zijn geen wettelijke vastgestelde eisen voor de bezonning van openbare ruimten, woningen en 
dergelijke. In het Bouwbesluit zijn wel eisen opgenomen ten aanzien van het benodigde equivalente 
daglichtoppervlak. Hierbij wordt echter beoogd de toetreding van daglicht (en niet van direct zonlicht) te 
reguleren. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de invloed van belemmeringen en dergelijke welke 
zijn gelegen op andere percelen. 
 
De commissie woningwaardering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hanteert een 
beoordelingssysteem wat in grote lijnen neerkomt op: 
 De bezonning in een vertrek is als ‘matig’ te karakteriseren indien er gedurende 11 maanden van het 

jaar sprake is van ten minste twee mogelijke bezonningsuren. 
 De bezonning in een vertrek is als ‘goed’ te karakteriseren indien er gedurende 11 maanden van het 

jaar sprake is van ten minste drie mogelijke bezonningsuren. 
Voor zover van toepassing is voor deze periode van 11 maanden uitgegaan van de dagen tussen 5 januari 
en 5 december. 
 
Het is mogelijk dat gemeenten hieraan gerelateerde normen hanteren. In de gemeente Den Haag wordt 
bijvoorbeeld bij de beoordeling van de bestemming- en bouwplannen veelal gebruik gemaakt van een 
vergelijkbare norm. Hierbij wordt uitgegaan van het criterium van ten minste twee mogelijke 
bezonningsuren per dag voor de gevels van woningen gedurende de periode van 19 februari tot en met 
21 oktober (op 0.75 meter boven de vloer van de laagst gelegen verdieping van de woonfunctie). Hierbij is 
het toegestaan de bezonningsuren van de voor- en achtergevels bij elkaar op te tellen. De uren dat de zon 
minder dan 10° boven de horizon staat mogen hierbij niet worden meegerekend. Daarnaast geldt dat het 
aantal mogelijke bezonningsuren ten gevolge van de nieuwe bebouwing met maximaal de helft af mag 
nemen.  
 
Conclusie 
Op basis van het potentiële schaduwbereik van de geplande hoogbouw, is op toetsingsdatum 19 februari 
het invloedsgebied zichtbaar gemaakt in een figuur. Aangezien in het invloedsgebied slechts een beperkt 
aantal woningen is gelegen, zal dit aspect naar verwachting geen voor belemmering vormen voor de 
beoogde ontwikkeling. Bij de definitieve bouwplannen kan een actualisatie worden uitgevoerd.  
 
figuur 8. Bezonningstudie Peutz: Invloedsgebied op 19 februari uitgaande van een gebouw van 70 meter hoog 
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4.12 Windhinder 
In Nederland bestaat geen wetgeving ter voorkoming van windhinder of windgevaar. Dit betekent niet dat 
windhinder of windgevaar niet hoeft te worden meegenomen bij ruimtelijke plannen. In het kader van een 
goede ruimtelijke ordening is het aspect windhinder van belang.  
De beoordeling van het windklimaat met betrekking tot windhinder en windgevaar, is in Nederland 
vastgelegd in de norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving. Om te 
bepalen of windhinder en/of windgevaar te verwachten is kan in eerste instantie gebruik worden gemaakt 
van het beslismodel in de NEN 8100. Hierin wordt onder meer beschreven in welke situaties een 
windklimaatonderzoek nodig is. Voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter, zoals in de geplande 
nieuwbouwsituatie, wordt nader onderzoek met CFD- of windtunnelsimulatie als noodzakelijk gezien. 
 
Windhinder is iets wat in geen geval geheel te voorkomen is: als het stormt, is de wind hinderlijk, wat voor 
maatregelen er ook getroffen worden. Het is daarom ook de kans op windhinder die maatgevend 
gehouden wordt voor de beoordeling van het windklimaat.  
 
Relatie tot het plan 
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van woontorens van circa 70 meter hoog, waardoor 
aandacht voor het windklimaat bij deze ontwikkeling erg belangrijk is. In een vroeg stadium kunnen 
immers nog aanpassingen worden gedaan om daarmee het windklimaat te optimaliseren. 
Aan de hand van tekeningen van Cruz y Ortiz Arquitectos is door Peutz een eerste inschatting van de te 
verwachten windhinder gemaakt. Hieruit komt naar voren dat het ontwerp windtechnisch gezien enkele 
aandachtspunten kent. Ten eerste is geen sprake van een laagbouwvoet, wat hoge windsnelheden als 
gevolg heeft door valwinden die niet worden afgeschermd. Ook is het niet zeer bevorderlijk voor het 
windklimaat om een brede gevel op het zuidwesten te realiseren. Deze gevel vangt immers veel wind, en 
zal niet tot een optimaal windklimaat leiden. Tot slot is het niet ideaal om de woontorens op de hoeken van 
het bouwplan te situeren. 
Valwinden van de zuidwest en de zuidgevel zullen bij zuiden tot westen wind (de windrichtingen waarbij de 
hoogste snelheden optreden) tot hoge windsnelheden bij de noordwesthoek en de zuidoosthoek leiden. 
Dit leidt naar verwachting minimaal tot een matig en zeer waarschijnlijk tot een slecht windklimaat bij de 
noordwesthoek en op het terrein ten oosten van het gebouw. Ter plaatse van de zuidwesthoek van het 
gebouw zal het windklimaat minder ongunstig zijn, maar ook daar wordt een matig windklimaat verwacht. 
Aan de noordzijde van het gebouw zullen naar verwachting minder problemen betreffende het windklimaat 
optreden. Om het effect van de beoogde ontwikkeling op het windklimaat echter nauwkeurig in kaart te 
brengen wordt nader onderzoek met CFD- of windtunnelsimulatie als noodzakelijk gezien. 
 
Conclusie 
Naar verwachting leidt het aspect windhinder niet tot een belemmering voor de ontwikkeling van het 
project. Aangezien sprake is van hoogbouw zijn de aspecten bezonning en windklimaat echter wel van 
belang in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De beoogde bebouwing moet immers niet leiden 
tot hinder in de omgeving. Geadviseerd wordt om het thans beoogde volume te optimaliseren 
bezien vanuit het aspect windhinder.  

4.13 Luchtkwaliteit 
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de luchtkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er 
luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit niet in betekende mate bijdragen (Besluit NIBM) en de 
bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekende mate bijdragen (Regeling NIBM). 
 
AMvB ‘niet in betekenende mate’ 
In het Besluit  NIBM en de bijbehorende ministeriële Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd 
die betrekking hebben op het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen 
(inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan 
de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 
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luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door 
berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande plan NIBM bijdraagt, kan toetsing van de 
luchtkwaliteit achterwege blijven.  
 
De definitie van ‘niet in betekende mate’ is 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. De 3% komt 
overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3). Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan 
verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling niet in 
betekenende waarde uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:  
 woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee ontsluitende 

wegen; 
 kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 

brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen. 
 
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van circa 461 woningen en het Gastenhuis (circa 40 
zorgeenheden), aldus kan worden verwacht dat de ontwikkeling NIBM is. Het aspect luchtkwaliteit voldoet 
met betrekking tot de beoogde woningen aan het NIBM-criterium en levert geen beperkingen op voor de 
beoogde ontwikkeling. 
 
In aanvulling op het bovenstaande wordt opgemerkt dat binnen de ontwikkeling geen gevoelige 
bestemmingen als bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) mogelijk worden 
gemaakt. Ook om deze reden is een aanvullend luchtkwaliteitsonderzoek niet nodig. 
 
Goed woon- en leefklimaat 
Op de NSL-monitoringstool (geraadpleegd op 10 juni 2020) is te zien dat ter hoogte van rekenpunt 
15578650 de grootschalige achtergrondconcentraties in 2020 van stikstofdioxide NO2 28,1 µg/m3, van 
fijnstof PM10 19,2 µg/m3 en van fijnstof PM2,5 11,0 µg/m3 zijn. De grenswaarde voor toetsing voor 
stikstofdioxide NO2 is 40 µg/m3, voor fijnstof PM10 is 40 µg/m3 en voor fijnstof PM2,5 is 25 µg/m3 de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie. Wanneer de maximale bijdrage van het extra verkeer 
hierbij wordt opgeteld, zal de concentraties van zowel fijn stof als stikstofdioxide ruim onder de 
grenswaarden blijven. Daarnaast is te zien dat de waarden in 2030 nog flink omlaag gaan en nog verder 
onder de grenswaarden komen te liggen. 
 
tabel 4. achtergrondconcentraties NO2, PM10 en PM2,5 ter plaatse van het plangebied 
 

Jaar GCN-achtergrondconcentratie rekenpunt 15578650  
NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

2020 28,1 19,2 11,0 
2030 16,7 16,8 8,8 

Grenswaarden 40 40 25 

 
Voor de te realiseren woningen kan derhalve een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd worden.  
 
Commerciële functies 
Aangezien de beoogde ontwikkeling alsmede commerciële en maatschappelijke functies betreft, dient het 
effect op de luchtkwaliteit echter nader beschouwd te worden. Deze functies zullen naar verwachting niet 
voor belemmeringen in relatie tot de luchtkwaliteit zorgen. De heersende achtergrondconcentraties van 
luchtkwaliteitsbepalende stoffen zijn immers ruimschoots onder de grenswaarden gelegen ter plaatse van 
het plangebied. Bovendien zal de bijdrage van de commerciële en maatschappelijke functies slechts een 
beperkte invloed op de luchtkwaliteit hebben door de relatief beperkte omvang van de functies en het feit 
dat deze functies voor het overgrote deel ten behoeve van de bewoners gerealiseerd gaat worden en dit 
niet direct voor extra verkeersbewegingen zorgt.  
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. 
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4.14 Ecologie 
Sinds 1 januari 2017 is één wet van toepassing die de natuurwetgeving in Nederland regelt: de Wet 
natuurbescherming. De wet ligt in de lijn van Europese wetgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. De Wet natuurbescherming vervangt de Boswet, de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Beleid en normstelling 
Wet natuurbescherming 
Via de Wet natuurbescherming wordt de soortenbescherming en gebiedsbescherming geregeld. De 
soortenbescherming heeft betrekking op alle, in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min 
of meer zeldzame ongewervelde diersoorten en op een honderdtal vaatplanten. Gebiedsbescherming 
wordt geregeld middels de Natura 2000-gebieden. Daarnaast kan de provincie ervoor kiezen om een 
gebied aan te wijzen als bijzonder nationaal natuurgebied- of landschap of als Nationaal Natuurnetwerk 
(NNN). Welke soorten planten en dieren wettelijke bescherming genieten, is vastgelegd in de bijlage van 
de Wet natuurbescherming. Dat houdt in dat, bij planvorming, uitdrukkelijk rekening gehouden moet 
worden met gevolgen, die ruimtelijke ingrepen hebben, voor instandhouding van de beschermde soort. 
  
Nationaal Natuurnetwerk  
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2013 veranderde de naam van Ecologische Hoofdstructuur 
naar Nationaal Natuurnetwerk (NNN). NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur 
voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en 
dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de 
Nederlandse natuur. NNN is tevens opgenomen in het streekplan van de provincie. Indien het plangebied 
in of in de nabijheid van het NNN gelegen is, verlangt de provincie een ‘nee-tenzij-toets’. 
 
Ten behoeve van deze ontwikkeling is door Dresmé & van der Valk een quickscan uitgevoerd naar de 
effecten op beschermde soorten en gebieden. De quickscan is bijgevoegd in de bijlagen en de resultaten 
worden in deze paragraaf per onderdeel beschreven. Ook is er door Dresmé&VanderValk een 
stikstofberekening met het programma AERIUS uitgevoerd om de stikstofdepositie op de nabijgelegen 
Natura 2000-gebieden te bepalen.  
 
Soortenbescherming 
Op de planlocatie is onderzoek gedaan naar vleermuizen, broedvogels, flora, amfibieën en reptielen. Geen 
van de genoemde soorten is op de planlocatie aangetroffen. Echter zijn er wel broedvogels langs het 
water aangetroffen. Officieel is dit (nog) geen eigendom van planlocatie. Mocht het struweel of riet worden 
gemaaid, wordt dit aangeraden om het voor 15 maart of na 15 juli te doen, waarin de herfst wordt 
aangeraden.  
 
Gebiedsbescherming 
De planlocatie is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebieden. Het meest 
nabijgelegen Natura 2000-gebied ligt op circa vijf kilometer afstand en is het Markermeer & IJmeer. Op 
circa acht kilometer ligt het Natura 2000-gebied Botshol. De woningen worden gasloos opgeleverd, 
waardoor er geen stikstofdepositie door middel van de verwarming zal zijn. Geconcludeerd wordt dat de 
gebruiksfase geen negatieve effecten met zich mee zal brengen op beschermde Natura 2000-gebieden 
als gevolg van de verhoogde stikstofuitstoot van verkeer. Deze effecten zijn lager dan 0,00 mol/ha/jaar en 
daarmee verwaarloosbaar.  
 
Ook is een inschatting gemaakt voor de aanlegfase om de haalbaarheid te toetsen. Indien maximaal 581 
kg stikstof per jaar wordt uitgestoten tijdens de aanlegfase zal geen sprake zijn van negatieve effecten. 
Deze effecten zijn dan lager dan 0,00 mol/ha/jaar en daarmee verwaarloosbaar. 
 
Significant negatieve effecten als gevolg van de gebruiks- en aanlegfase van het plan kunnen derhalve 
worden uitgesloten.  Een Passende beoordeling en/of vergunning van de Wet natuurbescherming is niet 
nodig.  
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Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot significante negatieve effecten voor zowel beschermde soorten 
als natuurgebieden.  

4.15 Mer-beoordeling 
De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een  
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU-richtlijn 
m.e.r. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. In het 
Besluit m.e.r. bestaat een belangrijk onderscheid tussen bijlage C en bijlage D. Voor activiteiten die 
voldoen aan de diverse criteria uit bijlage C geldt een m.e.r.-plicht. In bijlage D staan de activiteiten 
benoemd waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt: er moet beoordeeld worden of sprake is van 
(mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden, geldt een 
m.e.r.-plicht. Kunnen deze belangrijke nadelige milieugevolgen wel uitgesloten worden, dan is een m.e.r. 
niet noodzakelijk. 
 
De beoogde ontwikkeling van circa 461 woningen, het Gastenhuis en 4.800 m² BVO commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen kunnen gezien worden als een stedelijk ontwikkelingsproject (tabel 2).  
 
tabel 2. relevante onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de artikelen 

7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing is 

 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 
Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten  

D 
11.2 

De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
stedelijk 
ontwikkelingsproject 
met inbegrip van de 
bouw van 
winkelcentra of 
parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 
1°. een oppervlakte van 100 
hectare of meer, 
2°. een aaneengesloten gebied 
en 2000 of meer woningen 
omvat, of 
3°. Een bedrijfsvloeroppervlakte 
van 200.000 m2 of meer. 

De structuurvisie, 
bedoeld in de artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke 
ordening, en het plan, 
bedoeld in artikel 3.1, 
eerste lid, van die wet. 

De vaststelling van 
het plan, bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, 
van de Wet 
ruimtelijke ordening 
dan wel bij het 
ontbreken daarvan 
van het plan, 
bedoeld in artikel 
3.1, eerste lid, van 
die wet. 

 
De beoogde functies vallen niet binnen de richtwaarden van het Besluit m.e.r. ten aanzien van projecten 
waarbij milieusignificantie een rol speelt (kolom 2). De aard en omvang van het beoogde initiatief is 
beperkt t.o.v. de richtwaarden van het Besluit m.e.r. Belangrijke nadelige gevolgen in het kader van het 
Besluit m.e.r. voor het milieu zijn dan ook niet te verwachten. 
 
De milieugevolgen zijn middels de nader uitgewerkte ruimtelijke onderbouwing beschouwd en blijken van 
beperkte aard en omvang te zijn. Hierdoor zal de extra milieuhinder minimaal zijn. Voor een stedelijke 
ontwikkeling in deze mate kan volstaan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling, hiervoor dient een 
aanmeldnotitie bij de gemeente Ouder-Amstel ingediend te worden. De gemeente Ouder-Amstel dient 
hieromtrent vervolgens een besluit te nemen dat geen m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. 
 
Alvorens de aanmeldnotitie wordt ingediend, wordt hieronder kort een vormvrije m.e.r.-beoordeling 
uitgevoerd waarin ingegaan wordt op de milieueffecten van voorliggend project.  
Het project betreft de realisatie van woningbouw, maatschappelijke en commerciële functies inclusief 
parkeren. Het kenmerkende milieueffect van woningen betreft enkel een verkeersaantrekkende werking 
die gevolgen kan hebben voor de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura2000-gebieden. De uitgevoerde 
stikstofberekeningen laten echter zien dat significant negatieve effecten door toedoen van het 
woningbouwproject niet te verwachten zijn in het meest nabijgelegen Natura2000-gebied Botshol. Op 
basis hiervan is de inschatting dat het project geen significante negatieve milieueffecten met zich 
meebrengt, die kunnen leiden tot een m.e.r. -beoordeling. De op te stellen aanmeldnotitie zal hier definitief 
uitsluitsel over geven.  



 

Mees Ruimte & Milieu | 19278.02  Pagina | 36 
 

 
Conclusie 
Het is niet de verwachting dat het project op zichzelf significant negatieve effecten met zich meebrengt, 
die leidt tot het opstellen van een m.e.r.-beoordeling. Daarnaast wordt door de gemeente een MER-
beoordeling uitgevoerd voor de hele Werkstad om de cumulatie van de ontwikkelingen te samen en het 
effect daarvan goed in beeld te hebben. 
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5 Conclusie ruimtelijk plan 
De initiatiefnemer heeft als doel het huidige onderwijsgebouw te slopen en circa 461 woningen, een 
Gastenhuis met 40 zorgeenheden en 4.800 m² BVO commerciële en maatschappelijke voorzieningen te 
realiseren aan H.J.E. Wenckebachweg 144-148. Met dit plan wordt een gebouw gerealiseerd dat zich als 
pionier in de Weespertrekvaart vestigt met een gemengd woonprogramma, een zorgcomponent in de 
vorm van het Gastenhuis en diverse ondersteunende maatschappelijke en commerciële functies die als 
gedeelde voorzieningen gebruikt kunnen worden. Hiermee wordt een intergenerationeel woongebouw 
gerealiseerd, waar de diverse leeftijdsgroepen elkaar kunnen ontmoeten.  
Het plan creëert een duurzaam woon-, werk- en leefklimaat door het inzetten van innovatieve mobiliteit, 
duurzame energievoorziening, klimaatadaptief gebouw en buitenruimte en een toekomstbestendig flexibel 
en robuust gebouw.  
In dit ruimtelijk plan is de planologische en milieutechnische haalbaarheid getoetst. Daarnaast is een 
doorkijk gegeven naar de ambities op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De toets aan de diverse 
omgevingsaspecten laat zien dat in beginsel het plan haalbaar is, mits aan enkele randvoorwaarden 
voldaan wordt. Denk hierbij aan het overleg met het waterschap inzake de benodigde watercompensatie 
op aangrenzend terrein, de maatregelen die nodig zijn in het kader van geluid en de verantwoording 
groepsrisico die opgesteld moet worden.  
Geconcludeerd kan worden dat dit plan een bijdrage levert aan de gewenste transformatie van het gebied 
en inzet op een innovatief woon en zorggebouw met diverse maatschappelijke en commerciële functies. 
Het plan levert een bijdrage aan het terugdringen van de kwantitatieve woningbehoefte en het toevoegen 
van een gedifferentieerd woonmilieu. De toetst aan de diverse omgevingsaspecten laat zien dat het plan 
haalbaar en uitvoerbaar is.  
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