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Inleiding

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet bij een nieuw initiatief rekening worden gehouden
met de belangen van gevestigde bedrijven en met een goed woon- en leefklimaat van de omgeving.
Door middel van milieuzonering wordt voldoende ruimtelijke scheiding aangebracht tussen
milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de leefkwaliteit. De
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor een handreiking opgesteld: de publicatie
'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Hierin zijn afstanden opgenomen voor verschillende vormen van
hinder, zoals geur, stof, geluid en gevaar.
De gemeente Amsterdam is van plan om een ‘Smart Mobility Hub’ (SMH) te realiseren. De SMH is een
centrum voor smart mobility-vriendelijk vervoer en transport. Het complex bestaat uit een efficiënte
mobiliteitsvoorziening als knooppunt (‘hub’) voor auto’s, bussen, touringcars, taxi’s en kiss -& ride verkeer
en fietsers, binnen- en buiten sportfaciliteiten
en publieke voorzieningen in de plint. Het
programma voor het plangebied bevat naast
de SMH ook een los te ontwikkelen
kantorenprogramma.
Het betreft een gebouw waarin het volgende
programma komt:
- Parkeervoorzieningen voor auto’s,
bussen, taxi’s, fietsen en scooters
- Sportfaciliteiten (binnen- en
buitensportvelden incl. bijbehorende
voorzieningen)
- Kantoren
- Plintfuncties met onder andere
detailhandel en dienstverlening, horeca,
een huisarts, fysiotherapeut en kleine
creatieve bedrijven.
Een schematische weergave van de SMH is
te zien in figuur 1. Het getoonde beeld betreft
een conceptueel model van de SMH; de
werkelijke vorm, structuur en indeling kan
afwijken van deze impressie.
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De SMH is gepland in Amsterdam Zuidoost tussen De Passage en MediArena, waar nu tennisvereniging
L.T.C. Strandvliet en voetbalclub F.C. Amsterdam zijn gelegen. In figuur 2 is een satellietfoto opgenomen
van de huidige inrichting van de projectlocatie en de ligging in de omgeving. De projectlocatie bevindt
zich in de gemeente Ouder-Amstel.

Figuur 1: Satellietfoto van omgeving. Projectlocatie is bij benadering met rode omlijning weergegeven.

De projectlocatie valt binnen het bestemmingsplan Strandvliet (1970) van de gemeente Ouder-Amstel.
Om de ontwikkeling mogelijk te maken is er besloten om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

2

Basisanalyse

Ten behoeve van de benoemde nieuwbouwplannen is voorliggende analyse omtrent bedrijven en
milieuzonering uitgevoerd. Voor voorliggende analyse zijn de richtlijnen, behorende bij de VNG-publicatie
“Bedrijven en milieuzonering” (2009) gebruikt ter beoordeling van de milieuzoneringsafstanden. De SMH
gaat verschillend typen functies herbergen met betrekking tot richtafstandenlijst 1.
Analyse omgevingstype gebied
De SMH is gelegen tussen het bedrijvencentrum MediArena, de Johan Cruyff Arena, de metro- en
spoorlijnen van en naar station Bijlmer Arena en Strandvliet, P-Noord, de Ziggodome en Golfclub
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Amsterdam Old Course. Het gebied rondom de planlocatie herbergt nog vele andere functies met
betrekking tot recreatie, sport en bedrijvigheid en kan dus beschouwd worden als gemengd gebied. Bij
een gemengd gebied mag er volgens de VNG-publicatie één afstandsstap worden gecorrigeerd ten
opzichte van de (basis) richtafstanden (die gelden voor functies ten opzichte van een rustige woonwijk).
Dat betekent concreet dat er kleinere afstanden tussen milieubelastende functies en milieugevoelige
functies gehanteerd mogen worden dan bij rustige woonwijken of rustige buitengebieden. Deze kleinere
afstanden zijn reeds opgenomen in tabel 1.
In tabel 1 is een overzicht te zien van de verschillende functies in het plan en de zoneringscategorie
waartoe zij behoren. De aan te houden richtafstand van de voorgenomen functies wordt noodzakelijk
geacht vanuit het aspect geluid en luchtkwaliteit. Genoemd zijn de gecorrigeerde richtafstanden voor
gemengd gebied (zie ook de alinea 'Analyse omgevingstype gebied' hierna). Bij sommige omschrijvingen
staat tussen haakjes een verwijzing naar de overeenkomstige categorie in de VNG-publicatie.
Het planvoornemen herbergt geen hindergevoelige functies, waardoor geen analyse hoeft plaats te
vinden met hinderveroorzakende functies in de omgeving van het plangebied.
Tabel 1: Overzicht omschrijving van functies en bijbehorende categorieën m.b.t. richtafstanden in een gemengd gebied.

Omschrijving

Categorie

Richtafstand in meters

(vóór correctie voor
gemengd gebied)

(ná correctie voor
gemengd gebied)

Kantoor

1

0

Parkeergarage

3.1

30

Stalling bussen openbaar vervoer (busstation/remise)

3.1

30

Sportvelden (veldsportcomplex)

3.1

30

Clubgebouw (bij sportvelden)

2

10

Sporthallen

3.1

30

Detailhandel, dienstverlening

1

0

Horeca (restaurants, cafetaria’s, ijssalons etc .)

1

0

Huisarts

1

0

Fysiotherapeut

1

0

Daklozen winterverblijf (hotel en pension met keuken)

1

0

Hostel (hotel en pension met keuken)

1

0

Alle milieufuncties die in het SMH mogelijk worden gemaakt middels het nieuwe bestemmingsplan zijn in
tabel 1 genoemd. De genoemde categorie-indeling gaat (onder meer) uit van een gemiddelde
bedrijfsomvang. Voor toepassing in deze situatie zijn evenwel enkele nuanceringen c.q. aanpassingen
op zijn plaats.
Ten aanzien van de functie 'Parkeergarage'
Een parkeergarage behoort volgens de VNG publicatie richtafstandenlijst eigenlijk tot categorie 2. Omdat
het hier niet gaat om een traditionele parkeergarage maar om een grote parkeergarage of een
zogenoemde ‘mobiliteitshub’ is er in tabel 1 een hogere categorie toegekend aan de functie
parkeergarage. Er is zodoende een veiligere ‘cumulatieve’ categori e toegekend.
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Ten aanzien van de functie 'Stalling bussen openbaar vervoer'
Een ondergeschikt gedeelte van de parkeergarage wordt ingericht voor het parkeren of stallen van
bussen. De parkeerplaatsen voor bussen zullen mede worden gebruikt voor (nacht-)stalling van bussen
voor het openbaar vervoer. Het betreft hier uitsluitend elektrisch aangedreven OV-bussen waarvan de
batterijen tijdens het stallen worden opgeladen.
In de VNG-publicatie is de functie van busremise ingedeeld in categorie 3.2 (Bus-, tram-, en
metrostations en -remises) met een grootste richtafstand van 100 m. In deze situatie is echter geen
sprake van een volwaardig busstation of busremise, maar van (nacht-) stalling van elektrische bussen,
zonder reguliere remisevoorzieningen zoals werkplaatsen voor onderhoud of wasplaatsen. Voor een
remise is eveneens maatgevend dat voertuigen in- en uitrijden wat voor hinder kan zorgen. In de VNG
publicatie wordt de richtafstand van 100 meter gehanteerd vanwege het aspect geluid. Bij de SMH zal
uiteraard ook sprake zijn van in- en uitrijdende bussen, echter gaat het hier om volledig elektrisch
aangedreven bussen, waardoor geluidsoverlast minimaal zal zijn. Daarom is een correctie met een
afstandsstap omlaag aanvaardbaar. Daarnaast is ook ten aanzien van deze functie sprake van een
situering in een 'gemengd gebied' waardoor correctie met een extra afstandstap, evenals voor de andere
functies, in de rede ligt.
Ten aanzien van de interne milieuzonering
Binnen de SMH komen diverse functies voor die ook op elkaar van invloed zouden kunnen zijn voor wat
betreft milieuzonering. Er is voldoende aanleiding te veronderstellen dat er in de praktijk geen problemen
op dit aspect ontstaan, omdat in de planregels de vestiging van geluid- en luchtgevoelige functies (zoals
scholen en kinderdagverblijven) expliciet wordt uitgesloten. Daarnaast moet in het kader van de
uitwerking van het bouwplan worden voorzien in aanvaardbare binnenniveaus voor wat betreft
geluidsnormen. Dit wordt gewaarborgd in het spoor van de omgevingsvergunning.
Analyse richtafstanden
De publicatie "Bedrijven en milieuzonering" geeft richtafstanden tussen twee functies die niet tot dezelfde
inrichting (of activiteit) behoren. Het plan behoort niet tot een inrichting en bevat verschillende
activiteiten. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om milieuhinderveroorzakende functies in de
SMH in relatie tot hindergevoelige functies nabij het plangebied te realiseren.
Hotel Jaz in the City Amsterdam
Er ligt ten zuiden van het projectgebied een hotel: Jaz in the City Amsterdam. Dit hotel ligt op circa 80
meter afstand van het projectgebied. Uit tabel 1 blijkt de grootste richtafstand 30 meter te bedragen.
Omdat het SMH-complex op circa 80 meter afstand van het hotel wordt gerealiseerd (dus bijna drie keer
de richtafstand), is het aannemelijk dat de SMH niet of nauwelijks van invloed is op de verblijfsfunctie
van het hotel.
De Nieuwe Kern
Gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern gaat uit van een gemengd woon- en werkgebied ten noorden van
de SMH. Ten westen van de SMH is eveneens een complex met woningen geprojecteerd. De
gebiedsontwikkeling is planologisch nog niet verankerd. Alle woningen nabij de SMH worden op
tenminste 30 meter afstand van de SMH gerealiseerd, zie hiervoor figuur 3. Dit is voldoende om aan de
richtafstanden te voldoen zoals in tabel 1 is weergegeven.
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Figuur 3: Afstanden tussen ontwikkelvelden van gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern en de Smart Mobility Hub.

3

Conclusie

Naar aanleiding van voorgaande analyse is de conclusie dat de voorgenomen ontwikkeling voldoet aan
de richtafstanden die zijn opgenomen in de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering".
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en doel

Er wordt een 'Smart Mobility Hub' (hierna SMH) gerealiseerd op de huidige locatie van FC Amsterdam en
L.T.C. Strandvliet, gelegen in de gemeente Ouder-Amstel. De SMH is een centrum voor smart mobilityvriendelijk vervoer en transport. Het complex bestaat uit een efficiënte mobiliteitsvoorziening als
knooppunt ('hub') voor auto's, bussen, touringcars, taxi's en kiss & ride verkeer en fietsers, met daarbij
binnen- en buiten sportfaciliteiten en publieke en maatschappelijke voorzieningen in de plint van het
gebouw. Het plangebied wordt naast de SMH nog aangevuld met een vastgoedprogramma, welke wordt
opgevuld met kantoren en mogelijk ook een school voor speciaal onderwijs. Dit alles zal in een cluster van
gebouwen worden ontwikkeld.
Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het planvoornemen. Voor dit bestemmingsplan dient
invulling gegeven te worden aan het aspect externe veiligheid.

Figuur 1 Ligging plangebied bestemmingsplan SMH

Invulling van het planvoornemen
SMH gaat de bestaande sportaccommodaties van Strandvliet vervangen. In het plangebied komt een
multifunctioneel gebouw. Op maaiveld komt een parkeergarage met meerdere verdiepingen, kantoren,
commerciële functies en twee sporthallen. Op het dak komen sportvelden en sportclubfaciliteiten. Figuur 2
laat hiervan een schematische impressie zien. Het getoonde beeld betreft een conceptueel model van de
SMH; de werkelijke vorm, structuur en indeling kan afwijken van deze impressie.
9 juli 2020
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Figuur 2 Schematische impressie invulling SMH

Doel onderzoek
Dit onderzoek gaat in op het milieuaspect externe veiligheid, waarin het voorgenomen bestemmingsplan
getoetst is aan de relevante wet- en regelgeving. Hiervoor zijn de relevante risicobronnen in kaart
gebracht en is onderzocht of wordt voldaan aan de wettelijke kaders.

1.2

Onderzoeksvragen

In deze rapportage worden de volgende vragen beantwoord:
1 Welke risicobronnen zijn relevant voor het mogelijk maken van het plan?
2 Wat is de hoogte van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de relevante risicobronnen?
3 Wordt voldaan aan de normen die volgen uit wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid?
4 Voor welke risicobronnen moet het groepsrisico (beperkt) worden verantwoord?
5 Wat zijn mogelijk te treffen maatregelen in relatie tot het groepsrisico van de relevante risicobronnen
en wat zijn de mogelijkheden voor de zelfredzaamheid en rampenbestrijding (verantwoording van het
groepsrisico)?

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2: Relevante wet- en regelgeving en het beleidskader externe veiligheid.
Hoofdstuk 3: Relevante risicobronnen.
Hoofdstuk 4: Risicoberekening Breukelen-Duivendrecht-Diemen. Bijlage 1 invulling bevolkingsgegevens.
Hoofdstuk 5: Invulling elementen verantwoording van het groepsrisico.
Hoofdstuk 6: Toelichting luchthavenindelingbesluit.
Hoofdstuk 7: Conclusie
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Toetsingskader externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s voor de omgeving vanwege het gebruik, de productie,
opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het geval van een verandering bij de risicobron of in de
omgeving daarvan dient een afweging te worden gemaakt over de externe veiligheidssituatie (Wm1, Wro2,
Wabo3) Voor dit bestemmingsplan dienen risicobronnen in het plangebied en in de omgeving ervan in
kaart gebracht te worden en getoetst te worden aan de risicomaten plaatsgebonden risico en groepsrisico.
In de volgende AMvB’s en circulaires zijn risiconormen opgenomen die relevant zijn vanuit het oogpunt
van externe veiligheid bij het vaststellen van een ruimtelijk besluit:
◼ Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 4. In dit besluit zijn de risiconormen voor risicovolle
inrichtingen weergegeven ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
◼ Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations 5 voor besluiten met gevolgen voor de
effecten van een ongeval.
◼ Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) 6. In dit besluit zijn de risiconormen voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en binnenwater opgenomen ten aanzien van het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
◼ Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 7. In het Bevb zijn de risiconormen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen door buisleidingen opgenomen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico.
◼ Vuurwerkbesluit8. In dit besluit zijn voor de opslag van consumentenvuurwerk en professioneel
vuurwerk veiligheidsafstanden vastgesteld.
◼ Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik9. In deze circulaire zijn veiligheidszones (A-, Bof C-zone) vastgesteld voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. Binnen deze
veiligheidszones worden de aanwezigheid van activiteiten en/ of objecten uitgesloten.
◼ Het Activiteitenbesluit milieubeheer10: In dit besluit zijn veiligheidsafstanden en risiconormen
opgenomen die moeten worden aangehouden ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten.
Veiligheidsafstanden zijn vastgesteld voor onder andere opslagtanks met propaan/propeen,
aardgastankstations, en gasdrukmeet- en regelstations. Voor windturbines geldt het plaatsgebonden
risico als risiconorm.
◼ Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB)11: in dit besluit zijn onder meer de regels opgenomen die
gelden voor ruimtelijke plannen in de omgeving van de luchthaven Schiphol.

Hierna is een toelichting gegeven op de risicomaten plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water spoor, per buisleiding en bij risicovolle bedrijven.
Tevens zijn het plasbrandaandachtsgebied (PAG), het begrip veiligheidsafstand en de zogenaamde
verantwoordingsplicht van het groepsrisico (VGR) toegelicht.

1

Wet Milieubeheer (Wm), Staatsblad 1980, nummer 443, inwerkingtreding 1 september 1980
Wet ruimtelijke ordening (Wro), Staatsblad 2006, nummer 566, inwerkingtreding 20 oktober 2006
3
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Staatsblad 2008, nummer 496, inwerkingtreding 1 oktober 2010
4
Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe
veiligheid inrichtingen), Stb. 2004, 250, in werking getreden op 8 oktober 2004. Laatste wijziging op 18 september 2015
5
Circulaire effectafstanden externe veiligheid, Staatscourant 2016, nummer 31453. Gepubliceerd op 28 juni 2016
6
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), Staatsblad 2013, nummer 307, inwerkingtreding 1 april 2015
7
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Ministerie van VROM, Besluit van 24 juli 2010, Staatsblad 686, 17 september 2010
8
Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk
(Vuurwerkbesluit), Stb. 2015, 332, in werking getreden op 8 september 2015. Laatste wijziging op 17 oktober 2016
9
Circulatie van 19 juli 2006, Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik, Stcrt.2006, 161, in werking getreden op 26 juli
2006. Laatste wijziging op 19 juli 2006
10
Regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer, Staatscourant 2007, nummer 223. Laatste wijziging op 26 november 2014,
Staatscourant 2014, nummer 33243
11
Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB), Staatsblad 2017, nummer 402, inwerkingtreding 1 januari 2018
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Plaatsgebonden risico
Risico op een plaats nabij een buisleiding, langs, op of boven een transportroute of buiten een inrichting,
uitgedrukt in een waarde voor de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met die buisleiding, transportroute of
binnen die inrichting, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Voor nieuwe situaties geldt de 10-6 per jaar plaatsgebonden risicocontour voor kwetsbare objecten als
grenswaarde en voor zogenaamde beperkt kwetsbare objecten als richtwaarde. In de onderstaande tabel is een
overzicht gegeven van (beperkt) kwetsbare objecten.
Tabel 1: Globaal overzicht van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
Kwetsbare objecten
Woningen
Ziekenhuizen, bejaarden- en verpleeghuizen e.d.
Scholen en dagopvang minderjarigen
Kantoorgebouwen en hotels ( > 1500 m2 )
Winkelcentra ( > 1000 m2 > 5 winkels )
Winkel met supermarkt ( > 2000 m2 )
Kampeer- en verblijfsrecreatieterrein ( > 50 pers. )
Andere gebouwen met veel personen gedurende een
groot deel van de dag

Beperkt kwetsbare objecten
Verspreid liggende woningen (2/ha)
Dienst- en bedrijfswoningen
Kantoorgebouwen ( < 1500 m2 )
Hotels en restaurants ( < 1500 m2 )
Winkels
Sport- , kampeer- en recreatieterreinen
Bedrijfsgebouwen
Objecten met hoge infrastructurele waarde

Groepsrisico
Inrichtingen (Bevi): “cumulatieve kans 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 of gevaarlijke afvalstof betrokken is."
Transport/buisleidingen (Bevt/Bevb): “cumulatieve kansen per jaar per kilometer transportroute/buisleidingen dat
tien of meer personen in het invloedsgebied van een transportroute overlijden als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon voorval op die transportroute/buisleiding waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.”

Voor het groepsrisico wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. De oriëntatiewaarde kan
gezien worden als een soort thermometer, waarmee de hoogte van het groepsrisico vergeleken kan worden. De
verantwoording van het groepsrisico is een plicht voor het bevoegd gezag om naast de omvang van het
groepsrisico ook andere aspecten, zoals de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid mee te
wegen in de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het groepsrisico.

Het groepsrisico wordt uitgedrukt in de vorm van een zogenaamde fN-curve die het logaritmisch verband
aangeeft tussen het cumulatieve aantal slachtoffers (N) en de cumulatieve kans (f) op de mogelijke
ongevallen met gevaarlijke stoffen. Voor inrichtingen geldt als oriëntatiewaarde een kans op een ongeval
met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-5 per jaar, een kans op een ongeval met 100 of
meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-7 per jaar en een kans op een ongeval met 1000 of meer
dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-9 per jaar. Een belangrijk verschil tussen de oriëntatiewaarde
voor inrichtingen en die voor het transport van gevaarlijke stoffen betreft de ligging van deze waarde in de
fN-grafiek. In Figuur 3 is de ligging van de oriëntatiewaarden voor inrichtingen en vervoer in de fN-grafiek
opgenomen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen ligt de oriëntatiewaarde een factor 10 hoger in de
fN-grafiek.

9 juli 2020

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID

BG3477IBRP1911201607

5

Projectgerelateerd

(per km transportas)

Figuur 3: Ligging oriëntatiewaarden in fN-grafiek

Veiligheidsafstand
Het begrip veiligheidsafstand wordt zowel gehanteerd in het Vuurwerkbesluit als in het Activiteitenbesluit
milieubeheer. In het vuurwerkbesluit is de veiligheidsafstand de minimale afstand die aangehouden moet worden
tussen de opslaglocatie voor vuurwerk en (geprojecteerde) beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten. In het
Activiteitenbesluit is het de minimale afstand die moet worden aangehouden tussen kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten en de beschouwde gevaarlijke activiteit, zoals een opslagtank met propaan, een
aardgastankstation, of een gasdrukmeet- en regelstation.
Plasbrandaandachtsgebied
Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is een gebied van 30 meter, aan weerszijden van wegen en
hoofdspoorwegen zoals genoemd in de Regeling basisnet. Aan nieuwe gebouwen (nieuwe situatie) binnen dit
gebied worden extra eisen gesteld vanwege de externe veiligheidsrisico’s en meer specifiek worden er
maatregelen geëist om de effecten van een plasbrand te beperken. Een plasbrand kan optreden als door een
incident met het vervoer van brandbare vloeistoffen deze vrijkomen en ontsteken. Voor bestaande objecten in
het PAG gelden geen aanvullende bouweisen.
Een PAG is aanwezig langs wegen/hoofdspoorwegen waarover substantiële hoeveelheden brandbare
vloeistoffen zoals diesel en benzine worden vervoerd. De effecten van deze stoffen reiken tot de eerste tiental
meters naast de infrastructuur.
Eisen
De eisen aan de nieuwbouw binnen een PAG zijn gesteld in het bouwbesluit 2012 en de Regeling bouwbesluit
2012:
Eisen aan de brandwerendheid van een gedeelte van een uitwendige scheidingsconstructie (artikel 2.5);
Eisen aan de brandklasse van een aan de buitenlucht grenzend gedeelte van een uitwendige
scheidingsconstructie (artikel 2.6);
Eisen aan de brandklasse (gebruikte materialen) van het dak in het geval van een buitenbrand (artikel 2.7);
Eisen aan vluchten (artikel 2.8);
Eisen aan de sterkte van de bouwconstructie (artikel 2.9);
De voorschriften gelden uitsluitend voor dat gedeelte van een te bouwen bouwwerk dat binnen een
veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied ligt.
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Verantwoordingsplicht groepsrisico
Voor het groepsrisico geldt, in tegenstelling tot het plaatsgebonden risico, geen milieunorm als grens- of
richtwaarde. Het groepsrisico kent echter de zogenaamde verantwoordingsplicht. De verantwoording van
het groepsrisico (VGR) moet worden uitgewerkt binnen het zogenaamde invloedsgebied 12.
Het eindresultaat van de verantwoording van het groepsrisico is een kwalitatief oordeel over de
aanvaardbaarheid van het groepsrisico. Het gaat om een politieke afweging van de (kwantitatieve) hoogte
van het groepsrisico’s in relatie tot de aanwezige en mo gelijk aanvullend te treffen bron- en ruimtelijke
maatregelen, de bestrijdbaarheid van een mogelijk incident, en de zelfredzaamheid van de aanwezige
bevolking. Ook de beoordeling van maatschappelijke nut en noodzaak maakt onderdeel uit van de
verantwoording van het groepsrisico.
Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag relevant of het nodig is extra maatregelen te nemen
die het risico verder beperken ofwel de veiligheid verhogen. Het gaat daarbij om extra maatregelen omdat
risicobronnen altijd al voorzien moeten zijn van veiligheidsmaatregelen op grond van diverse wetregelgeving en veiligheidsnormen buiten de externe veiligheid om.
De elementen (tabel 2) die meegenomen moeten worden bij de verantwoording van het groepsrisico zijn
verwoord in de wet- en regelgeving. Het Bevi (Inrichtingen), het Bevb (Buisleidingen) en het Bevt (Spoor,
Binnenwater en Weg). Het Bevt en het Bevb maken daarbij onderscheid in een volledige en een beperkte
verantwoording van het groepsrisico, afhankelijk van de berekende hoogte van het groepsrisico en de
afstand tot de risicobron.
Tabel 2 overzicht elementen volledige of beperkte verantwoording groepsrisico (opgenomen in wet- en regelgeving)
Elementen verantwoording groepsrisico

Volledige VGR
(Bevi, Bevt, Bevb)

Beperkte VGR
Bevt

Bevb

De dichtheid van personen binnen het invloedsgebied

x

-

x

De hoogte van het groepsrisico (per kilometer)

x

-

x

De maatregelen ter beperking van het groepsrisico, zowel bronmaatregelen en
als ruimtelijke maatregelen

x

-

-

De mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico
en de voor- en nadelen ervan (alternatieve locaties)

x

-

-

De mogelijkheden voor het voorkomen, beperken en bestrijden van het
incidenten (bestrijdbaarheid)

x

x

x

De mogelijkheden voor zelfredzaamheid van personen binnen het
invloedsgebied

x

x

x

Een verantwoording van het groepsrisico dient uitgevoerd te worden wanneer het ruimtelijke besluit
(plangebied) is gelegen binnen het invloedsgebied van een risicobron.
Bij buisleidingen is sprake van een beperkte verantwoording als:
Het plangebied buiten de 100% letaliteitscontour ligt of;
◼ Het groepsrisico kleiner is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde of;
◼ Het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt bij een groepsrisico dat kleiner is dan de
oriëntatiewaarde.
◼

12

Invloedsgebied: Het invloedsgebied is het gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico.
Dit gebied wordt bepaald door uitgaande van het grootst mogelijke ongeval te berekenen op welke afstand nog bij 1% van de
blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt (zogenaamde 1% letaliteitsgrens).
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Bij het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor is sprake van een beperkte
verantwoording als:
◼ Het plangebied buiten de 200 meter van de transportroute ligt of;
◼ Het groepsrisico kleiner is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde of;
◼ Het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt bij een groepsrisico dat onder de oriëntatiewaarde blijft.
Advies van de Veiligheidsregio
Een belangrijk onderdeel van de verantwoordingsplicht is het advies van de Veiligheidsregio. Het bevoegd
gezag dient het bestuur van de Veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen over
de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar
ongeval en de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van een inrichting, buisleiding of
transportas.
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3

Inventarisatie relevante risicobronnen

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de relevante risicobronnen voor het plangebied.

3.1

Methodiek

Onderzocht is in hoeverre externe veiligheid een rol speelt binnen het plangebied. Specifiek moet hierbij
worden onderzocht of er risicobronnen zijn die voor de ontwikkeling binnen het plangebied relevant zijn.
Daarbij moeten de volgende twee vragen worden beantwoord:
1 Laat het plangebied risicobronnen toe? en/of:
2 Staat het plangebied kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toe?
Indien het antwoord op de eerste vraag ja is, wordt vastgesteld of:
De risicobron(nen) onder één van de besluiten of circulaires val(t)(len) en/of:
◼ Het invloedsgebied of de veiligheidsafstand van de risicobron over (beperkt) kwetsbare objecten is
gelegen.
◼

Indien het antwoord op de tweede vraag ja is, wordt vervolgens vastgesteld of:
De risicobron(nen) in de omgeving van het plangebied onder één van besluiten of circulaires val(t)(len)
uit hoofdstuk 2 en/of:
◼ Het invloedsgebied of de veiligheidsafstand over het plangebied valt.
◼

Wanneer hiervan sprake is, is de risicobron of het plangebied relevant vanuit het oogpunt van externe
veiligheid en moet getoetst worden aan de eisen die vanwege de externe veiligheid worden gesteld.

3.2

Aanwezigheid (beperkt) kwetsbare objecten

Zoals aangegeven dient onderzocht te worden of het plangebied (beperkt) kwetsbare objecten toelaat
(vraag 2 in paragraaf 3.1). Het plangebied maakt onder meer sportvoorzieningen, kantoren en andere
commerciële functies mogelijk. Dit zijn (beperkt) kwetsbare objecten. Om deze reden wordt de
bestemming die het bestemmingsplan mogelijk maakt als externe veiligheid relevant beschouwd. Een
parkeervoorziening is conform het Bevi geen (beperkt) kwetsbaar object omdat er geen mensen
permanent verblijven. In paragraaf 3.3 wordt onderzocht of er vanuit het oogpunt van externe veiligheid
risicobronnen relevant zijn voor het bestemmingsplan (vraag 1 in paragraaf 3.1).

3.3

Risicobronnen

Plangebied
Het bestemmingsplan voor SMH maakt geen nieuwe risicobronnen mogelijk in het kader van externe
veiligheid. In de huidige situatie zijn er twee propaantanks gelegen binnen het plangebied:
◼ Bovengrondse propaantank FC Amsterdam
◼ Bovengrondse propaantank Sportpark Strandvliet
Omgeving
Het plangebied maakt (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk. Op basis van de risicokaart13 is daarom
onderzocht welke risicobronnen relevant zijn in het kader van externe veiligheid.

13

Risicokaart, geraadpleegd op 19 juni 2019.
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Risicobronnen
De volgende risicobronnen zijn relevant vanuit het oogpunt van externe veiligheid:
1 Hogedruk aardgasleiding A-807
2 Vervoer van gevaarlijke stoffen de A2 Knooppunt Amstel – Knooppunt Holendrecht
3 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Breukelen - Duivendrecht
4 Transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal
5 Bovengrondse propaantank Amstelborgh Borchland
6 Bovengrondse propaantank FC Amsterdam
7 Bovengrondse propaantank Sportpark Strandvliet
8 Bovengrondse propaantank Golfclub Amsterdam Old Course
9 LPG-tankstation ‘Metro Cash & Carry’
10 Luchthaven Schiphol

Old Course
Onderstaand figuur is een uitsnede van de risicokaart voor de ligging van de risicobronnen ten opzichte
van het plangebied.
4

9

3

8

6
7
5
2

1

Figuur 4: ligging risicobronnen t.o.v. plangebied
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1. Transport van aardgas per buisleiding A-807
Op circa 1500 meter ten westen van het plangebied ligt de hogedruk aardgasleiding A-807 van de
Gasunie. Door deze buisleiding wordt aardgas getransporteerd. Een buisleiding valt onder de
werkingssfeer van het Bevb. Het invloedsgebied van deze gasleiding is bepaald op 380 meter. 14 Dit
betekent dat de buisleiding geen directe invloed heeft op het plangebied. De buisleiding A-807 is hiermee
niet relevant voor het plangebied vanuit het oogpunt van externe veiligheid.
2.Transport van gevaarlijke stoffen via de A2 (Knooppunt Amstel – Knooppunt Holendrecht)
Op circa 900 meter ten westen van het plangebied bevindt zich de rijksweg A2. Op basis van Regeling
basisnet vindt hierover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over een
autosnelweg valt onder de werkingssfeer van het Bevt. Het invloedsgebied van de A2 wordt bepaald door
het vervoer van zeer brandbare gassen en bedraagt 355 meter.15 Het plangebied bevindt zich hier buiten.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A2 is daarom niet relevant vanuit het oogpunt van externe
veiligheid voor het plangebied.
3. Transport van gevaarlijke stoffen via de spoorlijn Breukelen – Duivendrecht-Diemen
Op minder dan 200 meter ten oosten van het plangebied is de spoorlijn Breukelen – Duivendrecht-Diemen
gelegen. Op basis van Regeling basisnet vindt hierover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het vervoer
van gevaarlijke stoffen over het spoor valt onder het Bevt. Het invloedsgebied van het doorgaande spoor
wordt bepaald door het vervoer van toxische gassen en bedraagt meer dan 4.000 meter.16 Het plangebied
valt hier binnen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via de spoorlijn Breukelen – Duivendrecht-Diemen is
hiermee relevant voor het aspect externe veiligheid voor het plangebied.
4. Transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal
Op meer dan 200 meter ten oosten van het plangebied is de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam
Centraal gelegen. Op basis van de Regeling basisnet vindt hierover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor valt onder het Bevt. Het invloedsgebied van het
doorgaande spoor wordt bepaald door het vervoer van toxische gassen en bedraagt meer dan 4.000
meter.16 Het plangebied valt hier binnen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via de spoorlijn Breukelen Duivendrecht is hiermee relevant voor het aspect externe veiligheid voor het plangebied.
5. Bovengrondse propaantank Amstelborgh Borchland
Op circa 600 meter ten westen van het plangebied is de propaantank van Amstelborgh Borchland gelegen
met een inhoud van meer dan 5 m3. De opslag van propaan in een propaantank met een inhoud tot 13 m3
valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Conform het Activiteitenbesluit geldt een veiligheidsafstand
van maximaal 50 meter tot gebouwen voor kwetsbare groepen of grote aantallen personen.17 Het
plangebied valt hier buiten. Deze propaantank is hiermee niet relevant in het kader van externe veiligheid
voor het plangebied.
6. Bovengrondse propaantank FC Amsterdam
In de huidige situatie is de propaantank van FC Amsterdam gelegen in het plangebied. De propaantank
heeft een inhoud van meer dan 5 m3. De opslag van propaan in een propaantank met een inhoud tot 13
m3 valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Conform het Activiteitenbesluit geldt een
14

Handleiding buisleiding in bestemmingsplannen, oktober 2016, uitgaande van een druk van 66,2 bar en een diameter van 30 inch.
Conform artikel 1.1 van het Bevt is het invloedsgebied als volgt gedefinieerd: ‘Gebied waarin personen worden meegeteld voor de
berekening van het groepsrisico van een weg, spoorweg of binnenwater tot de grens waarop de letaliteit van die personen 1% is ’.
Conform de artikelen 2.1 en 14.1 van de Regeling basisnet dient in de berekening van het groepsrisico van een basisnetroute
(waaronder de rijksweg A2) gerekend te worden met de transporten gevaarlijke stoffen uit bijlage I van de Regeling. Uit deze bijlage
blijkt dat voor alle basisnetroutes weg enkel de stofcategorie GF3 (brandbare gassen) meegenomen moet worden in de berekening.
16
RIVM, 2017: Handleiding risicoanalyse transport, versie 1.2, 11 januari 2017, uitgaande van de stofcategorie D4.
17
Infomil, 2018: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteiten/overslag-transport/gassen/propaantanks/automatische/, geraadpleegd op 8 november 2018
15
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veiligheidsafstand van maximaal 50 meter tot gebouwen voor kwetsbare groepen of grote aantallen
personen.6 In de toekomstige ontwikkeling zal de propaantank verwijderd worden. Deze propaantank is
hiermee niet relevant in het kader van externe veiligheid voor het plangebied.
7. Bovengrondse propaantank Sportpark Strandvliet
In de huidige situatie is de propaantank van Sportpark Strandvliet gelegen in het plangebied. De
propaantank heeft een inhoud van meer dan 5 m3. De opslag van propaan in een propaantank met een
inhoud tot 13 m3 valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Conform het Activiteitenbesluit geldt een
veiligheidsafstand van maximaal 50 meter tot gebouwen voor kwetsbare groepen of grote aantallen
personen.6 In de toekomstige situatie zal de propaantank verwijderd worden. Deze propaantank is
hiermee niet relevant in het kader van externe veiligheid voor het plangebied.
8. Bovengrondse propaantank Golfclub Amsterdam Old Course
Op meer dan 100 meter ten noorden van het plangebied is de propaantank van Golfclub Amsterdam Old
Course gelegen met een inhoud van meer dan 5 m3. De opslag van propaan in een propaantank met een
inhoud tot 13 m3 valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Conform het Activiteitenbesluit geldt een
veiligheidsafstand van maximaal 50 meter tot gebouwen voor kwetsbare groepen of grote aantallen
personen.6 Het plangebied valt hier buiten. Deze propaantank hiermee is niet relevant in het kader van
externe veiligheid voor het plangebied.
9. LPG-tankstation ‘Metro Cash & Carry’
Op meer dan 1000 meter ten noorden van het plangebied is een LPG-tankstation gevestigd behorende tot
de Makro. Op dit moment verkoopt het tankstation geen LPG, maar is de vergunning nog wel geldig voor
een doorzet van >1000m3. Het aspect externe veiligheid is relevant omdat uitgegaan wordt van de
vergunde situatie. Voor een LPG-tankstation is het Bevi en het Revi van toepassing. Volgens de Revi
hebben zowel het LPG-vulpunt als het LPG-reservoir een invloedsgebied van 150 meter. Het plangebied
valt hier buiten. Daarnaast heeft het LPG-tankstation conform de ‘Circulaire effectafstanden externe
veiligheid LPG-tankstations’ een effectafstand vanaf het vulpunt van 60 meter voor (beperkt) kwetsbare
objecten. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied conform Bevi en buiten de Circulaire effectafstand.
De inrichting is hiermee niet relevant voor het milieuaspect externe veiligheid voor het plangebied.
10. Luchthaven Schiphol
Rond Schiphol is het Luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol van toepassing. Conform bijlage 3 van dit
besluit is het plangebied gelegen in het zogenoemde afwegingsgebied (zone 5) voor geluid en externe
veiligheid. In het kader van externe veiligheid is deze risicobron relevant en is er een motiveringsplicht
(artikel 2.2.1d lid 2) als toelichting bij het bestemmingsplan. De motivering gaat in op de wijze waarop
rekening is gehouden met de mogelijke gevolgen van een vliegtuigongeval met meerdere slachtoffers op
de grond als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling.
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3.4

Conclusie

Voor het bestemmingsplan zijn de volgende risicobronnen relevant:
1 Transport van gevaarlijke stoffen via de spoorlijn Breukelen - Duivendrecht - Diemen
2 Transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal
3 Luchthaven Schiphol
1 Spoorlijn Breukelen-Duivendrecht-Diemen:
Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen 200 meter van de spoorlijn Breukelen – Duivendrecht-Diemen.
Conform het Bevt dient er een toetsing aan de risicomaten plaatsgebonden risico, groepsrisico en het
plasbrandaandachtsgebied (PAG) plaats te vinden. Daarnaast dient het groepsrisico te worden
verantwoord. Hoofdstuk 4 beschrijft de toetsing. Hoofdstuk 5 gaat in op de elementen van de
verantwoording groepsrisico.
2 Spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal:
Het plangebied ligt op meer dan 200 meter van de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal maar wel
binnen het invloedsgebied. Conform het Bevt is toetsing aan de risicomaten hierdoor niet nodig. Het
invloedsgebied van de spoorlijn ligt over het plangebied, daarom dient het groepsrisico, conform het Bevt,
verantwoord te worden. Hoofdstuk 5 beschrijft de elementen van de verantwoording groepsrisico.
3 Luchthaven Schiphol:
Conform artikel 2.2.1d lid 2 LIB Schiphol dient er een motivering voor het bestemmingsplan plaats te
vinden om te bouwen in zone 5 in bestaand stedelijk gebied. De motivering kan in samenwerking met de
veiligheidsregio opgesteld worden. Door middel van deze motivering wordt voldaan aan de wettelijke
eisen voor externe veiligheid. Een aanzet hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 6.
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4

Risicoberekening spoorlijn Breukelen - Duivendrecht - Diemen

In deze paragraaf is het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en het plasbrandaandachtsgebied van de
spoorlijn Breukelen – Duivendrecht - Diemen uitgewerkt. Deze paragraaf benoemt de eisen die gesteld
worden aan de verantwoording groepsrisico als gevolg van het resultaat van de toetsing aan het Bevt.

4.1

Onderzochte situaties

Tabel 3 beschrijft de onderzochte situaties.
Tabel 3

Onderzochte situaties externe veiligheid spoorlijn Rotterdam Lombardijen – Rotterdam Centraal

Berekende situaties

Transportroute

Bevolking

Huidige situatie (2019)

Conform Regeling basisnet

Vigerende bestemmingsplannen: gerealiseerd conform model AVIV
+ niet ingevulde bestemmingsplan capaciteit

Toekomstige situatie (2029)

Conform Regeling basisnet

Vigerende bestemmingsplannen: gerealiseerd conform model AVIV
+ niet ingevulde bestemmingsplan capaciteit + SMH

Bijlage 1 geeft een toelichting op deze situaties. Met deze invulling wordt voldaan aan de eisen die gesteld
worden vanuit de HART.

4.2

Invoerparameters rekenmodel

Het risico van het transport van gevaarlijke stoffen wordt berekend met de risicoberekeningsmethodiek
RBMII (versie 2.3.0. build 535, 14 november 2013). RBMII is de standaard rekenmethodiek voor het
berekenen van risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen voor de omgeving in Nederland. RBMII
berekent op basis van een aantal invoerparameters, zoals bevolkingsgegevens, ongevalsgegevens en aard
en omvang van de transporten van gevaarlijke stoffen, de externe risico’s van het vervoer van gevaarlijke
stoffen over de weg, de hoofdspoorwegen en de binnenwateren. Het instrument sluit aan op de Handleiding
Risicoanalyse Transport14 (HART).
De berekeningsresultaten tonen aan in hoeverre het vervoer van gevaarlijke stoffen over een bepaalde
transportroute voldoet aan de vastgestelde externe veiligheid normering. Voor de berekeningen zijn de
volgende gegevens nodig:
◼ Transportintensiteit gevaarlijke stoffen: Gegevens over de aard en hoeveelheid getransporteerde
gevaarlijke stoffen en de warme/koude BLEVE-verhouding18.
◼ Tracéeigenschappen: Aantal baanvakken, breedte van het spoor, wisselinvloed, gereden snelheid.
◼ Faalfrequentie: Combinatie van de eigenschappen van het tracé en de transportintensiteit.
◼ Bevolkingsgegevens: Aantal personen langs het tracé die worden blootgesteld aan de gevolgen van
een ongeval.
◼ Weerstation: Het dichtstbijzijnde weerstation geeft informatie over de meest voorkomende
weersinvloeden in de omgeving.

18

Een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) kan warm (vertraagd falen als gevolg van een externe brand) of koud
(direct falen bijvoorbeeld als gevolg van impact) zijn. De verhouding is afgeleid van de samenstelling van treinen op het traject
waarbij een externe brand waarschijnlijker of minder waarschijnlijk is afhankelijk van de samenstelling.
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Transportintensiteit gevaarlijke stoffen
De Regeling basisnet geeft de transportgegevens en de BLEVE-verhouding voor route 30 (tracé Breukelen
– Duivendrecht en Duivendrecht - Diemen), zie tabel 4 en

tabel 5.

Tabel 4

Transportaantallen vervoer gevaarlijke stoffen

Transportgegevens spoorlijn: route 30 Breukelen – Duivendrecht - Diemen
A

B2

C3

D3

D4

Stofcategorie
Brandbare gassen Giftige gassen Zeer brandbare vloeistoffen Giftige vloeistoffen

Zeer giftige vloeistoffen

Transporten
(Breukelen –
Duivendrecht)

2040

1110

8770

1310

280

Transporten
(Duivendrecht
– Diemen)

1440

910

5670

1110

180

Tabel 5

BLEVE verhouding

BLEVE-verhouding
A

B2

Stofcategorie
Brandbare gassen

Giftige gassen

Verhouding
(Breukelen – Duivendrecht)

0

1,04

Verhouding
(Duivendrecht – Diemen)

0

0,84

Tracé eigenschappen
Ingevoerde tracé: De spoorlijn Breukelen – Duivendrecht - Diemen loopt aan de oostzijde op iets minder
dan 200 meter langs het plangebied. Het plangebied loopt voor ongeveer 400 meter parallel langs het spoor.
Conform de HART is voor het berekenen van het groepsrisico aan beide kanten (in dit geval ten noorden
afbuigend richting het oosten en ten zuiden) een kilometer tracé extra ingevoerd.
Baanvakken: De eigenschappen van het totale ingevoerde tracé worden bepaald per baanvak. In het
rekenmodel zijn 16 baanvakken ingevoerd: baanvak BX t/m BZ (Breukelen – Duivendrecht) en CA t/m CM
(Duivendrecht – Diemen), conform Regeling basisnet. De breedte van het baanvak, de aanwezigheid van
wissels (W) en de snelheid (hoog: > 40 km/uur of laag: < 40 km/uur) zijn de bepalende eigenschappen.
NB:

Het noordelijke baanvak (CM) is slechts gedeeltelijk meegenomen in de berekening omdat dit baanvak
slechts gedeeltelijk relevant is voor de berekening. Het grootste gedeelte valt buiten de voor de berekening
benodigde extra kilometer.

Tabel 6 toont de eigenschappen per baanvak. Figuur 5 geeft de baanvakken geografisch weer.
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Tabel 6

Eigenschappen relevante baanvakken spoortracé Rotterdam Lombardijen – Rotterdam Centraal

Eigenschappen baanvakken
Invoer RBM II

Baanvak

Breedte [m]

Wisselinvloed

Snelheidscategorie

0

BX

49

W

Hoog

1

BY

74

W

Hoog

2

BZ

99

W

Hoog

3

CA

124

W

Hoog

4

CB

149

W

Hoog

5

CC

174

W

Hoog

6

CD

199

W

Hoog

7

CE

174

W

Hoog

8

CF

149

W

Hoog

9

CG

124

W

Hoog

10

CH

124

-

Hoog

11

CI

99

-

Hoog

12

CJ

99

W

Hoog

13

CK

74

W

Hoog

14

CL

49

W

Hoog

15

CM

9

W

Hoog

Figuur 5 Overzicht baanvakken
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Faalfrequentie
Gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen bij beschadiging van een spoorketelwagon als gevolg van een
incident. Niet elk incident leidt tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De kans op vrijkomen van gevaarlijke
stoffen is afhankelijk van het type spoor (wel/geen wissels), de snelheid en het type spoorketelwagon. Het
HART geeft een generieke faalkans afhankelijk van de snelheid en een generieke toeslag bij aanwezigheid
van wissels. De kans op falen van de spoorketelwagon is verdisconteerd in de vervolgkansen voor
uitstroming per stofcategorie en is vast opgenomen in RBMII.
Tabel 7

Ongevalsfrequenties vervoer van gevaarlijke stoffen over de vrije baan

Ongevalsfrequenties vrije baan

Basisfaalfrequentie [1/vtgkm] – per voertuig per kilometer

Hoge snelheid (Baanvak CH en CI)

2,77 * 10-8

Hogesnelheid en wisseltoeslag (Alle baanvakken behalve
CH en CI)

6,72 * 10-8

Bevolkingsdichtheden
Het plan SMH resulteert in extra bevolking ten opzichte van de huidige situatie. Bijlage 1 is een toelichting
op de gehanteerde bevolkingsaantallen.
Weerstation
De weersomstandigheden (stabiliteit, windsnelheid en windrichting) bepalen de verspreiding van gevaarlijke
stoffen in de omgeving. De frequentie van het optreden van bepaalde weerscondities is bepalend voor het
risico per jaar. De gegevens van het dichtstbijzijnde, meest representatieve weerstation, zijn ingevoerd in
RBMII. Dit is Schiphol Airport.
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4.2.1

Resultaten

Plaatsgebonden risico
De PR-contouren voor de spoorlijn liggen vast in de Regeling basisnet (PR risicoplafond). De PR=10-6/jaar
ligt op 1 tot 6 meter gemeten vanaf het midden van de spoorlijn. Buiten de spoorlijn is er dus geen 10 -6
contour. Deze vaste afstand geldt voor alle situaties.
Groepsrisico
Het groepsrisico is berekend voor de huidige situatie en de toekomstige situatie na realisatie van het plan.
In tabel 8 is het berekende groepsrisico weergegeven ten opzichte van de oriëntatiewaarde.
Tabel 8

Resultaten groepsrisicoberekeningen spoorlijn

Situaties

Hoogte groepsrisico ten
opzichte van oriëntatiewaarde

Bij aantal slachtoffers
[personen]

Frequentie
[1/jaar]

Huidige situatie

2,3 maal

1573

9,2*109

Toekomstige situatie

2,3 maal

1573

9,2*109

Onderstaande figuren presenteren de fN-curve en de maatgevende kilometer voor de huidige situatie en de
toekomstige situatie.

Figuur 6 fN-curve Groepsrisico huidige situatie en toekomstige situatie
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Figuur 7 Maatgevende kilometer huidige situatie en toekomstige situatie (plangebied zwart omlijnd)

In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie ligt de maatgevende kilometer met het hoogste
groepsrisico ter hoogte van de Johan Cruijff Arena en het station Bijlmer Arena. Het aantal aanwezige
personen in de bioscoop en het stadion hebben de grootste invloed op het groepsrisico. De toegevoegde
verblijvende personen in het plangebied heeft een marginale invloed op de hoogte van het groepsrisico. Dit
is niet terug te zien in de hoogte van het groepsrisico.
Plasbrandaandachtsgebied
Het spoortraject Breukelen – Duivendrecht - Diemen kent een plasbrandaandachtsgebied. Dit gebied ligt
tot 30 meter vanaf de buitenste doorgaande spoorstaaf. Dit plasbrandaandachtsgebied heeft geen invloed
op het plangebied.

4.2.2

Toetsing beleidskader

De externe veiligheidsrisico’s als gevolg van de spoorlijn zijn getoetst aan het Bevt :
▪ Plaatsgebonden risico: Uit de gegevens opgenomen in de Regeling basisnet blijkt dat de PR=10-6/jaar
binnen de spoorbundel ligt: op 1 tot 6 meter gemeten vanaf het midden van de spoorlijn. Dit geldt voor
de huidige en voor de toekomstige situatie. Het PR vormt geen beperking voor de planontwikkeling.
▪ Groepsrisico: Het groepsrisico van de toekomstige situatie neemt niet zichtbaar toe ten opzichte van de
huidige situatie. Het groepsrisico is 2,3 maal de oriëntatiewaarde. Artikel 8 van het Bevt schrijft voor dat
het bevoegd gezag (gemeente Amsterdam/Ouder Amstel) een beperkte verantwoording van het
groepsrisico (VGR) moet uitvoeren. Er dient gekeken te worden naar maatregelen voor
rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Hierbij dient de gemeente advies te vragen aan de
veiligheidsregio. In hoofdstuk 5 is hiervoor een advies opgenomen, waarin een verleend pré-advies van
de veiligheidsregio is verwerkt.

▪ Plasbrandaandachtsgebied: Het plangebied valt niet binnen het PAG. Dit heeft geen verdere gevolgen
voor het plangebied.
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5

Elementen verantwoording groepsrisico

Dit hoofdstuk werkt de elementen van de verantwoording groepsrisico (VGR) uit. Dit betreft een beperkte
verantwoording van het groepsrisico van de spoorlijnen.
Inzicht in de maatgevende scenario’s is essentieel bij de analyse van het groepsrisico en bij de bepaling
van mogelijke maatregelen. Dit hoofdstuk start met de identificatie en beschrijving van de maatgevende
scenario’s.

5.1

Maatgevende scenario’s

Bij een incident op het spoor bestaan er in het kader van externe veiligheid drie type gevaren. De gevaren
zijn brand, explosie en gifwolk. De gevaren zijn gebaseerd op maatgevende scenario’s van de spoorlijn. In
de onderstaande tabel is aangegeven welk gevaar relevant is en welke maatgevende scenario’s daarbij
horen. Wanneer een scenario niet relevant is, ligt het plangebied buiten het invloedsgebied van het
desbetreffende scenario.
Tabel 9 overzicht relevante scenario’s
Maatgevende
scenario’s

Plasbrand

Koude
Bleve

Warme
Bleve

Wolkbrand(explosie)19

Fakkelbrand

Gifwolk

Gevaren

Nvt

x

x

x

Nvt

x

Gifwolk,
explosie

Risicobron
Spoorlijnen

Hierna is een toelichting gegeven op de maatgevende scenario’s.
Koude Bleve

Spoorlijn

Een koude BLEVE wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een botsing of een aanvaring. Hierdoor scheurt de tankwagon open. LPG
komt vrij en ontsteekt direct. Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf.
De effecten van een koude BLEVE zijn hittestraling, overdruk en scherfwerking. Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en
brand in de omgeving veroorzaken.
Gevaar:

Explosie

Effectafstand:

290 meter

Warme Bleve

Spoorlijn

Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een brand, veroorzaakt door een externe risicobron, de druk in de tankwagon doet
oplopen. Hierdoor verzwakt en bezwijkt de ketel/tank waarbij de het vloeibare gas vrijkomt en ontsteekt. Er ontstaat een vuurbal en
een drukgolf.
De effecten van een warme BLEVE zijn hittestraling, overdruk en scherfwerking. Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in
de omgeving veroorzaken.
Gevaar:

Explosie

Effectafstand:

325 meter

19

Gezien de omgeving van het spoor (open gebied) is een wolkbrand realistischer dan een wolkbrandexplosie.
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Wolkbrand(explosie)

Spoorlijn

Een wolkbrandexplosie ontstaat wanneer een tot vloeistof verdicht gas in een tankwagon bij instantaan falen onder druk expandeert
tot een dampwolk die ontsteekt door aanwezigheid van een externe ontstekingsbron (vertraagde ontsteking). Een wolkbrandexplosie
geeft zowel een drukgolf als een intense warmtestraling.
De effecten van een wolkbrandexplosie zijn dat er slachtoffers vallen en schade in de omgeving wordt veroorzaakt. Binnen de
brandende wolk zullen alle in de buitenlucht aanwezige personen overlijden. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de
bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden of raken gewond.
Gevaar:

Explosie

Effectafstand:

460 meter

Toxische wolk

Spoorlijn

Toxische stoffen kunnen vrijkomen als een tankwagon met toxische stoffen het begeeft als gevolg van bijvoorbeeld een incident. Bij
een toxische plas zal deze vervolgens (gedeeltelijk) verdampen, waarbij een toxische wolk wordt gevormd. Bij het vrijkomen van een
toxisch gas zal al het gas direct verdampen en leiden tot een toxische wolk.
Afhankelijk van de windrichting en de weersomstandigheden kan de toxische wolk richting het plangebied drijven of in andere
richtingen.
Gevaar

Gifwolk

Effectafstand

4000 meter

5.2

Mogelijkheden rampenbestrijding en zelfredzaamheid

Op basis van het Bevt dient voor de spoorlijn inzicht gegeven te worden in de mogelijkheden voor
zelfredzaamheid en rampenbestrijding. In deze paragraaf wordt op basis van scenarioboek externe
veiligheid20 per maatgevend scenario de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid in beeld gebracht.

5.2.1

Rampenbestrijding

In deze paragraaf zijn per maatgevend scenario de mogelijkheden voor rampenbestrijding in beeld
gebracht.
Koude Bleve en wolkbrand(explosie)
De koude Bleve treedt plots op als gevolg van bijvoorbeeld een mechanische beschadiging van de
tankauto en heeft een snelle ontwikkeltijd. Hierdoor zijn er geen mogelijkheden voor bronbestrijding en
primaire effectbestrijding. De effectbestrijding zal daarom gericht zijn op het afschermen van de omgeving
en op het bestrijden van secundaire branden. Voor de wolkbrand geldt hetzelfde als voor de koude Bleve
ondanks de iets langere ontwikkeltijd.
De volgende voorzieningen hebben een positieve invloed op de rampenbestrijding bij een koude
Bleve/wolkbrand(explosie):
Tabel 10 overzicht mogelijke voorzieningen rampenbestrijding bij een koude Bleve/ wolkbrand(explosie)

Koude Bleve / wolkbrand(explosie)
◼
◼

20

Voldoende bluswatervoorzieningen voor het blussen van secundaire branden;
Twee aanrijroutes vanuit tegenovergestelde windstreken voor hulpdiensten.

Website scenarioboek externe veiligheid, geraadpleegd op 31 oktober 2018.
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Warme Bleve
Bronbestrijding is mogelijk bij een warme Bleve mits de koeling van de tankwagon snel genoeg gestart
wordt. Randvoorwaarde hierbij is dat de brandweer voldoende snel ter plaatse kan zijn (opkomsttijd) en
dat er bluswatervoorzieningen beschikbaar zijn. Hierbij moet het spoor bereikbaar zijn via twee
aanrijroutes vanuit tegenovergestelde windstreken. Indien de warme Bleve optreedt, zal de inzet van de
brandweer gelijk zijn aan het scenario koude Bleve. De volgende voorzieningen kunnen een positieve
invloed hebben op de rampenbestrijding bij een warme Bleve:
Tabel 11 overzicht voorzieningen rampenbestrijding bij een warme Bleve

Warme Bleve
◼
◼
◼
◼

Voldoende bluswatervoorzieningen voor koeling tankwagon;
Voldoende brandweercapaciteit voor koeling tankwagon;
Bereikbaar via twee aanrijroutes vanuit tegenovergestelde windstreken;
Opkomsttijd brandweer en alarmering.

Gifwolk
Bij een gifwolk wordt door de brandweer en andere hulpdiensten voornamelijk vanaf het bovenwinds
gebied opgetreden. Vanaf het benedenwinds gebied kan maar in beperkte mate worden opgetreden. Bij
het optreden is bronbestrijding moeilijk. De hulpdiensten kunnen zich voornamelijk richten op het redden
en verlenen van eerste hulp en het verdunnen van de gaswolk met behulp van water. De volgende
voorzieningen hebben een positieve invloed op de rampenbestrijding bij een gifwolk:
Tabel 12 overzicht mogelijke voorzieningen rampenbestrijding bij een gifwolk

Gifwolk
◼
◼
◼
◼

Voldoende bluswatervoorzieningen om te schermen;
Opkomsttijd brandweer en alarmering;
Voldoende brandweercapaciteit;
Bereikbaar via twee aanrijroutes vanuit tegenovergestelde windstreken.

5.2.2

Zelfredzaamheid

In deze paragraaf zijn per maatgevend scenario de mogelijkheden voor zelfredzaamheid in beeld
gebracht.
Bleve / wolkbrand(explosie)
Personen zijn na het ontstaan van een Bleve of wolkbrand(explosie) op zichzelf en anderen aangewezen.
Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen.
Snel reageren is bevorderlijk. Zie onderstaande tabel en afbeeldingen voor de mogelijkheden.
Tabel 13 handelingsperspectief Bleve/ wolkbrand(explosie)

Handelingsperspectief - Bleve/ wolkbrand(explosie)

B

W

◼

Voor personen buiten is vluchten het advies (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten
x
zoals muren).

x

◼

Als er schuilmogelijkheden zijn, is het advies dekking te zoeken of een schuilplaats binnen te gaan. x

x

◼

Voor personen binnen, dichtbij de bron (daar waar gebouwen ontbranden of instorten) wordt
geadviseerd om te ontruimen en te vluchten.

x

◼

Voor personen binnen, op grote afstand van de bron (daar waar gebouwen niet ontbranden of
instorten) wordt geadviseerd om te ontruimen en te vluchten.

x
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◼

Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van
het gebouw ten opzichte van het incident.

Figuur 8 handelingsperspectief Bleve (bron: website scenarioboek externe veiligheid)

Figuur 9 handelingsperspectief wolkbrand (bron: website scenarioboek externe veiligheid)
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Voorzieningen die een positieve invloed op de zelfredzaamheid hebben, zijn:
Tabel 14 overzicht voorzieningen zelfredzaamheid bij een Bleve/ wolkbrand(explosie)

Bleve/wolkbrandexplosie
◼
◼
◼

Voldoende vluchtroutes en vluchtwegen.
Risicocommunicatie omgeving (hoe te handelen bij een brand of explosie).
Alarmering van het gevaar middels NL-alert.

Gifwolk
Personen zijn na het ontstaan van een gifwolk op zichzelf en anderen aangewezen. Afhankelijk van de
situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is
bevorderlijk.
◼ Voor personen buiten is advies om te vluchten (een natte doek om door te ademen vermindert de
blootstelling).21
◼ Indien vluchten niet mogelijk is, wordt geadviseerd om binnen te schuilen.
◼ Voor personen binnen wordt binnen blijven geadviseerd en naar hoogste bouwlaag met een vlak
plafond te gaan. Hierbij ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten.
Zie ook figuur 10.

Figuur 10 handelingsperspectief gifwolk (bron: website scenarioboek externe veiligheid)

21

Gebruik maken van een natte doek is afhankelijk van het type gevaarlijke stof)
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Voorzieningen die een positieve invloed op de zelfredzaamheid hebben, zijn:
Tabel 15 overzicht voorzieningen zelfredzaamheid bij een gifwolk

Gifwolk
◼
◼
◼
◼

Schuilmogelijkheden binnenshuis
Voldoende vluchtroutes en vluchtwegen die haaks op de wind staan.
Risicocommunicatie omgeving (hoe te handelen bij een gifwolk).
Alarmering van het gevaar middels NL-alert.

5.2.3

Voorzieningen

Op basis van de inventarisatie in de voorgaande twee paragrafen en het preadvies van de
Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland op 30-10-2019 is in de volgende tabellen samengevat welke
voorzieningen een positieve invloed hebben op de rampenbestrijding en zelfredzaamheid.22 Tevens is de
status van de voorziening weergegeven. De status geeft aan in hoeverre er in het plan rekening gehouden
is met de aanwezigheid van de voorziening en of de Veiligheidsregio de voorziening noodzakelijk acht.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen maatregelen bij de risicobronnen en maatregelen op en binnen het
plangebied.
Risicobronnen
Tabel 16 overzicht voorzieningen rampenbestrijding bij de risicobronnen

Risicobron
Spoorlijn

Voorzieningen
◼

Status
◼

Noodplan voor rampenbestrijding met
verschillende scenario’s.

Gezamenlijke hulpverlening is voorbereid op
een ongeval met gevaarlijke stoffen op de
spoorlijn.

De mogelijkheden voor het bestrijden van een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor is naar
verwachting beperkt vanwege de scenario’s die zich kunnen voordoen en de beperkte bereikbaarheid van
de spoorlijn. Hiervoor heeft de Veiligheidsregio een algemeen noodplan opgesteld.
Plangebied
In het onderstaande overzicht is aangegeven wat de status is van de voorzieningen in het kader van
externe veiligheid.
Tabel 17 overzicht voorzieningen zelfredzaamheid en rampenbestrijding binnen plangebied

Voorzieningen

Status

1.

In het ontwerp van het bouwwerk rekening houden Uitwerken in ontwerp in samenwerking met de
Veiligheidsregio
met hittestraling/ explosie van buiten

2.

Uitgangspunt gebouwde objecten volgens
bouwbesluit 2012

3.

Brandkraan op minder dan 40 meter van de ingang
van objecten. Handreiking voor
Opnemen in bestemmingsplan en uitwerken in ontwerp
bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid voor
hulpdiensten.
Opstelplaats brandweerwagen 10 meter van
Opnemen in bestemmingsplan en uitwerken in ontwerp
objecten

4.

Bij aanvraag bouwvergunning opnemen

5.

Voldoende bereikbaarheid voor hulpverlening

Opnemen in bestemmingsplan en uitwerken in ontwerp

6.

Voldoende vluchtroutes/ vluchtwegen

Opnemen in bestemmingsplan en uitwerken in ontwerp
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Voorzieningen

Status

7.

Voldoende schuilmogelijkheden

Opnemen in bestemmingsplan en uitwerken in ontwerp

8.

Risicocommunicatie binnen het plangebied (hoe te medewerkers/ beveiliging op de hoogte
brengen/opleiden. Paragraaf over externe veiligheid,
handelen bij een brand, explosie of gifwolk)
rampenbestrijding /zelfredzaamheid opnemen in het
ontruimingsplan.

De status van het plan is globaal van aard. In samenwerking met de veiligheidsregio wordt het plan verder
uitgewerkt kijkend naar de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Hierbij wordt
rekening gehouden met de bovenstaande voorzieningen.

5.2.4

Advies Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dient conform het Bevt in de gelegenheid gesteld te worden
om een advies uit te brengen over de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Een
verzoek tot dit advies dient ingediend te worden door de gemeente Ouder-Amstel. Ter voorbereiding op
dit advies is er contact geweest met de veiligheidsregio in de vorm van een pre-advies dat is verwerkt in
voorliggende rapportage.

5.3
◼

◼

◼

Conclusie

De mogelijkheden voor rampenbestrijding: De mogelijkheden voor het bestrijden van een incident met
gevaarlijke stoffen op het spoor is naar verwachting beperkt vanwege de scenario’s die zich kunnen
voordoen en de beperkte bereikbaarheid van de spoorlijn. Hiervoor heeft de Veiligheidsregio een
algemeen noodplan opgesteld.
De mogelijkheden voor zelfredzaamheid: Voor de aanwezigen in het plangebied is het belangrijk dat er
voldoende vluchtroutes en of schuilmogelijkheden zijn. Daarnaast wordt geadviseerd om bij het
ontwerp van het gebouw rekening te houden met de hittestraling en een explosie van buiten.
Aanvraag advies bij de Veiligheidsregio: De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dient conform het
Bevt in de gelegenheid gesteld te worden om een advies uit te brengen over de mogelijkheden voor
rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Een verzoek tot dit advies dient ingediend te worden door de
gemeente Ouder-Amstel als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure.
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6

Motivering LIB

Conform artikel 2.2.1d lid 2 LIB Schiphol dient bij een bestemmingsplan een motivering geven te worden
als er gebouwd wordt in zone 5. Onderstaand is hiervoor een aanzet gegeven door de Veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is voorbereid op het crisistype luchtvaartincidenten. De Wet
Veiligheidsregio’s verplicht veiligheidsregio’s tot het beschikken over een crisisorganisatie (artikel 16).
Deze crisisorganisatie – die wordt beschreven in een crisisplan – moet voorbereid zijn op de bestrijding
van branden, rampen en crises die zich volgens het door de veiligheidsregio (ook verplicht) opgestelde
regionaal risicoprofiel kunnen voordoen.
In het kort bestaat zo’n crisisorganisatie uit multidisciplinaire teams van politie, brandweer , geneeskundige
hulpverlening en gemeenten die zich richten op bronbestrijding, redding, hulpverlening, opvang en nazorg.
Dit risicoprofiel wordt (wederom verplicht) eens per 4 jaar geactualiseerd. Op basis van dit risicoprofiel
stelt de veiligheidsregio een beleidsplan op om de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voorbereid te
houden.

Het crisistype luchtvaartongeval is één van de typen die worden genoemd in het regionaal risicoprofiel van
de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Naast de generieke voorbereiding van de crisisorganisatie,
bestaat er ook specifieke voorbereiding voor luchtvaartongevallen. Die bestaat met name uit een
(multidisciplinair) calamiteitenplan luchtvaartongevallen en veel gezamenlijke trainingen en oefeningen
van de brandweer.
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7

Conclusie

Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de zogenoemde Smart Mobility Hub (SMH) ten
noorden van de Johan Cruijff Arena. Voor dit bestemmingsplan dient invulling gegeven te worden aan het
aspect externe veiligheid.
Relevante risicobronnen
◼ Spoorlijn Breukelen-Duivendrecht-Diemen: plangebied ligt binnen 200 meter.
◼ Duivendrecht-Amsterdam CS: plangebied ligt binnen het invloedsgebied.
◼ Luchthaven Schiphol: ligging in zone 5 LIB Schiphol.
Plaatsgebonden risico, groepsrisico en plasbrandaandachtsgebied
De spoorlijn Breukelen-Duivendrecht-Diemen is, conform het Bevt getoetst, aan de risicomaten PR en GR
en het plasbrandaandachtsgebied omdat het plangebied binnen 200 meter van de spoorlijn ligt.
◼
◼

◼

Plaatsgebonden risico: De PR10-6/jaar vormt geen belemmering voor het plan, omdat deze op 1 tot 6
meter van het midden van de spoorbundel gelegen is.
Plasbrandaandachtsgebied: Het PAG (30 meter gemeten vanaf de buitenste doorlopende spoorstaaf)
vormt geen belemmering voor het plan. Het plangebied is op iets minder dan 200 meter van de
spoorlijn gelegen.
Groepsrisico: Het groepsrisico neemt in de toekomstige situatie marginaal toe. Deze marginale
toename is niet terug te zien in de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde.
Deze blijft 2,3 maal de oriëntatiewaarde. Dit heeft te maken met het aantal aanwezige personen in de
nabijgelegen Johan Cruijff ArenA en de bioscoop. Daarnaast speelt de ligging van het plangebied ten
opzichte van de spoorlijn een rol.

Mogelijkheden rampenbestrijding en zelfredzaamheid
Voor de spoorlijn Breukelen-Duivendrecht – Diemen en de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal
is er middels een pre-advies van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland invulling gegeven aan de
mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.
◼ De mogelijkheden voor rampenbestrijding: De mogelijkheden voor het bestrijden van een incident met
gevaarlijke stoffen op het spoor is naar verwachting beperkt vanwege de scenario’s die zich kunnen
voordoen en de beperkte bereikbaarheid van de spoorlijn. Hiervoor heeft de Veiligheidsregio een
algemeen noodplan opgesteld.
◼ De mogelijkheden voor zelfredzaamheid: Voor de aanwezigen in het plangebied is het belangrijk dat er
voldoende vluchtroutes en of schuilmogelijkheden zijn. Daarnaast wordt geadviseerd om bij het
ontwerp van het gebouw rekening te houden met de hittestraling en een explosie.
LIB-Schiphol
In het kader van externe veiligheid dient er rekening gehouden te worden met de ligging in zone 5 van het
LIB. De veiligheidsregio is voorbereid, er is tevens een motivatieplicht als onderdeel bij de
bestemmingsplanprocedure.
Aanvraag advies bij de Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dient conform het Bevt in de gelegenheid gesteld te worden
om een advies uit te brengen over de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Een
verzoek tot dit advies dient ingediend te worden door de gemeente Ouder-Amstel als onderdeel van de
bestemmingsplanprocedure.
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Bijlage 1: Bevolkingsgegevens rekenmodel
Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten en de invulling van het bevolkingsbestand voor het
rekenmodel.
Uitgangspositie
Het rekenmodel is gebaseerd op het rekenmodel behorende bij bestemmingsplan ArenApoort-West uit
201223. Hiervoor heeft AVIV het bevolkingsbestand aangeleverd. Het bevolkingsbestand van AVIV is
gecontroleerd door een controlemodel met de actuele BAG-populatiegegevens. De uitkomst van het
controle model toonde een onrealistisch laag groepsrisico. Om deze redenen is er gekozen om het model
van AVIV als basis te gebruiken en aan te vullen voor het plan SMH. Afstemming van de
bevolkingsgegevens heeft plaatsgevonden met de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel in augustus
2019.
Algemene eigenschappen bevolkingsvlakken
Voor de invulling van nieuwe bevolkingsvlakken geldt dat er rekening gehouden dient te worden met een
aantal invoerparameters. Hieronder de algemene eigenschappen. Voor het uitvoeren van de
risicoberekening zijn de eigenschappen van de aanwezige personen binnen het
plan inzichtelijk gemaakt.
Hierbij dient per bevolkingsvlak ingegaan te worden op:
▪ De aanwezige personen gedurende de dag (8:00-18:30 uur);
▪ De aanwezige personen gedurende de nacht (18:30-8:00 uur);
▪ De aanwezige personen gedurende het weekend;
▪ De aanwezige personen gedurende de week;
▪

De fractie van personen die zich “onbeschermd” in de buitenlucht bevinden gedurende de dag;
Conform RBMII default:
Woonbebouwing - 0,07
Bedrijven dagdienst (doordeweeks en overdag) – 0,05
Bedrijven continudienst (doordeweeks, weekend, dag en nacht) – 0,05

▪

De fractie van personen die zich “onbeschermd” in de buitenlucht bevinden gedurende de nacht.
Conform RBMII default:
Wonen - 0,01
Bedrijven dagdienst – niet van toepassing i.v.m. ontbreken personen in de nacht
Bedrijven continudienst – 0,01

▪

Voor evenementen dient het aantal evenementen per jaar, weekend/week en de tijdsduur van de
(dag/nacht) aangegeven te worden. De binnen/buiten fractie is verschillend per soort evenement en
de locatie.

Om een inschatting te maken van de aanwezigheid van de personen en de fractie van personen in de
buitenlucht is gebruik gemaakt van de gebruikelijke bronnen:
▪ PGS 1 deel 6 Aanwezigheidsgegevens24
▪ HART/ Handreiking verantwoordingsplicht Groepsrisico25
Daarnaast zijn er keuzes gemaakt om af te wijken van de bovenstaande getallen. Per toegevoegd
bevolkingsvlak is uitgewerkt welke uitgangspunten zijn gehanteerd.

23

AVIV, 2012; Externe veiligheid spoor Amsterdam bestemmingsplan ArenApoort-West
VROM, 2003; PGS 1 deel 6 Aanwezigheidsgegevens
25
VROM, 2007; Handreiking verantwoordingsplicht Groepsrisico
24
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Toegevoegde bevolkingsvlakken
De berekening voor het groepsrisico gaat uit van twee situaties. Huidige situatie 2019 en de toekomstige
situatie 2029. Onderstaand de uitgangspunten:
Tabel 18 overzicht getoetste situaties

Berekende situaties

Transportroute

Bevolking

Huidige situatie (2019)

Conform Regeling basisnet

Vigerende bestemmingsplannen: gerealiseerd conform model AVIV
+ niet ingevulde bestemmingsplan capaciteit

Toekomstige situatie (2029)

Conform Regeling basisnet

Vigerende bestemmingsplannen: gerealiseerd conform model AVIV
+ niet ingevulde bestemmingsplan capaciteit + SMH

Huidige situatie
Voor de huidige situatie zijn er 14 bevolkingsvlakken toegevoegd ten opzichte van het bestand van AVIV.
In het bevolkingsbestand ontbraken de invulling van de Pathé-Bioscoop, de bestemmingsplancapaciteit
van het Arena-park en de evenementen die plaats vinden in de JC-Arena. Het idee hier achter was dat
evenementen geen substantiële bijdrage leveren aan het groepsrisico. Op basis van expert judgement
blijkt echter dat evenementen een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het groepsrisico het moment
als deze frequent voorkomen. Daarom zijn deze vlakken voor de JC-ArenA toegevoegd aan het
bevolkingsbestand. Er zijn enkel bevolkingsvlakken opgenomen voor planologisch vastgelegde situaties
en ontwikkelingen.

Figuur 11 Overzichtskaart toegevoegde bevolkingsvlakken
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Tabel 19 toegevoegde bevolkingsvlakken huidige situatie

Toegevoegde bevolkingsvlakken Huidige situatie
Naam bevolkingsvlak

Toegevoegde aantallen

Fractie buitenhuis
(dag/nacht)

Bron

V1: Wedstrijden weekend

20 wedstrijden per jaar, 4 uur
overdag, 55000 bezoekers

0,25/0,25

Milieuvergunning JCArena, agenda JC Arena

V2 Wedstrijden week

9 wedstrijden per jaar, 2 uur
overdag, 2 uur in de avond,
55000 bezoekers

0,25/0,25

Milieuvergunning JCArena, agenda JC Arena

V3 Evenement week

24 evenementen per jaar, 5 uur
0,25/0,25
in de avond, 75000 bezoekers

Milieuvergunning JCArena, worst-case

V4 Evenement weekend

28 evenementen per jaar, 5 uur
0,25/0,25
in de avond, 75000 bezoekers

Milieuvergunning JCArena, worst-case

V6 Pathé Arena

800.000 bezoekers per jaar
ingevuld als 2192 bezoekers
per dag/nacht

0,07/0,01

Expert judgement
Website Pathé Arena

V8 Arena Park

80 personen per HA/ 195
personen

0,07/0,01

Kentallen HART

1 Wonen Bijlmer 1

56 personen per HA dag/
80persoenen per HA nacht

0,07/0,01

Handreiking VGR

2 Wonen Volkstuinen

56 personen per HA dag/
80persoenen per HA nacht

0,07/0,01

Handreiking VGR

3 Wonen Bijlmer 2

56 personen per HA dag/
80persoenen per HA nacht

0,07/0,01

Handreiking VGR

4 Wonen Duivendrecht

56 personen per HA dag/
80persoenen per HA nacht

0,07/0,01

Handreiking VGR

Bedrijven dagdienst <0>

40 personen per HA dag

0,05/nvt

Handreiking VGR

Bedrijven dagdienst <1>

40 personen per HA dag

0,05/nvt

Handreiking VGR

Bedrijven dagdienst <2>

40 personen per HA dag

0,05/nvt

Handreiking VGR

Bedrijven dagdienst <3>

40 personen per HA dag

0,05/nvt

Handreiking VGR

In een groepsrisico berekening wordt in de invoer een buitenfractie bepaald op basis van standaard
kentallen. De buitenfractie geeft aan hoeveel procent van de aanwezige personen in een bevolkingsvlak
zich in de buitenlucht bevindt.
Voor de invulling van de evenementen in de JC-ArenA (sportevenementen en concerten) is afgeweken
van de standaard fractie buitenhuis omdat het dak van de JC-ArenA open kan zijn. Er is gekozen voor
25% buiten als worst-case benadering.
Bevolkingsvlak 2 wonen betreffen volkstuinen. De volkstuinen zijn ingedeeld als wonen omdat mensen
hier een deel van het jaar permanent mogen verblijven. Dit is een worst-case benadering.
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Toekomstige situatie
Voor de toekomstige situatie is de invulling van het SMH toegevoegd bovenop de gegevens van de
huidige situatie. Deze gegevens worden op moment van schrijven met de gemeente Amsterdam en
Ouder-Amstel afgestemd. Onderstaande tabel laat de bevolkingsvlakken zien.
Tabel 20 toegevoegde bevolkingsvlakken toekomstige situatie

Toegevoegde bevolkingsvlakken toekomstige situatie
Naam bevolkingsvlak

Toegevoegde aantallen

Fractie buitenhuis
(dag/nacht)

V9, V10, V14: Sporthal
amateursport + Sporthal
topsport + Clubhuis

250 personen, overdag en in
de nacht per functie, totaal 750 0,07/0,01
personen

Bron

PGS 1 deel 6

V11: Evenementen sporthallen 3000 personen, 10
weekend
evenementen per jaar, 3 uur
overdag

0,07/0,01

Info Gemeente
Amsterdam/OuderAmstel

V12: Evenementen sporthallen 1830 personen, 15
week
evenementen per jaar, 3 uur
overdag

0,07/0,01

Info Gemeente
Amsterdam/OuderAmstel

V13a: Plintfuncties – algemeen 1 persoon per 30 m2 BVO/ 133
personen doordeweeks zowel
0,05/0,01
overdag als in de avond (3000
2
m BVO)

Handreiking VGR, Info
Gemeente Amsterdam

V13b: Plintfuncties – specifiek: 1 persoon per 12 m2 BVO/125
winteropvang (winter) & hostel personen permanent (1500
0,07/0,01
(zomer)
m2)

Info Gemeente
Amsterdam

V15: Buitensport

200 personen

PGS1 deel 6; sport buiten

V16: Kantoor

1 persoon per 30 m2 bvo/ 1000
personen door de weeks
0,05/nvt
overdag (30.000m2 BVO)

1/1

Handreiking VGR

Voor evenementen en sporthallen is afgeweken van de standaard buitenfractie die wordt meegenomen in
de groepsrisicoberekening. Gezien het feit dat de (sport)evenementen in de sporthallen plaatsvinden, is
voor het bepalen van de buitenfractie voor V9, V10, V11, V12 en V14 uitgegaan van de kentallen zoals
voor wonen.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In samenwerking met gemeente Ouder-Amstel, NS Stations, Borchland/VolkerWessels Vastgoed
en Ajax N.V ontwikkelt gemeente Amsterdam in de gemeente Ouder-Amstel het
nieuwbouwproject De Nieuwe Kern. Onderdeel van deze ontwikkeling is de Smart Mobility Hub
(SMH), waar onder andere een hub, sportvelden en kantoren worden ontwikkeld. Voor de input van
het bestemmingsplan is informatie uit het Verkeersmodel Amsterdam (VMA) nodig.
De locatie van de ontwikkelingen is weergegeven in onderstaande figuren. Links is de bestaande
situatie, rechts is de nieuwe situatie.

Figuur 1, Bestaande situatie (links) en toekomstige ontwikkeling (rechts)

1.2 Uw vraag
Het Ingenieursbureau Amsterdam heeft V&OR Team Onderzoek & Kennis gevraagd om informatie
aan te leveren ten behoeve van het bestemmingsplan Smart Mobility Hub.

1.3 Resultaat
Voorliggend rapport bevat de uitgangspunten, resultaten en conclusies van de berekeningen.
Relevante plots zijn toegevoegd in de bijlage. Daarnaast is een set met milieucijfers opgeleverd ten
behoeve van lucht- en geluidsonderzoeken.
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1.4 Leeswijzer
Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten beschreven en wordt
aangegeven op welke wijze deze zijn vertaald naar modelinvoer. In hoofdstuk 3 volgt een
beschrijving van de belangrijkste effecten en in hoofdstuk 4 zijn conclusies getrokken.
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Hoofdstuk 2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen
De berekeningen zijn uitgevoerd met het verkeersmodel Amsterdam (VMA), versie 3. Bij de
werkwijze wordt aangesloten op het ‘Juridisch Programma van Eisen Verkeersonderzoeken’ zoals
dat door Ruimte en Duurzaamheid is opgesteld.

2.2 Varianten
Om inzicht te krijgen in de projecteffecten zijn een drietal varianten van de reguliere situatie, een
gemiddelde werkdag, berekend. Daarnaast zijn ook evenementen situaties beschouwd.
Reguliere situatie
De volgende varianten zijn berekend:
- 2020 autonoom (huidig)
- 2030 zonder plan (autonoom)
- 2030 met plan
Evenementensituatie
Daarnaast zijn ook evenementensituaties beschouwd, omdat het gebied (met name de
parkeergarage) gebruikt wordt tijdens evenementen. Hiervoor zijn analyses uitgevoerd met reeds
uitgevoerde studies en met de aangeleverde cijfers en routes.

2.3 Netwerk
In het studiegebied zijn diverse (kleine) aanpassingen doorgevoerd aan het netwerk. In het
volgende figuur is het autonetwerk weergegeven.
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Ontsluiting van de zone
Het gebied wordt ontsloten op de Passage/MediArena, waarna het verkeer via de kruising
Holterbergweg richting het noorden (richting A9) of het zuiden (richting A2) kan rijden. De kruising
Holterbergweg-Passage en de splitsing bij de Passage zijn conform aangeleverde tekeningen
aangepast in verband met de ontwikkelingen van de Smart Mobility Hub. Zo zijn er extra
opstelvakken vanuit het gebied richting het noorden voorzien om de uitstroom tijdens
evenementen te kunnen faciliteren. In figuur 2 zijn beide aangepaste kruisingen weergegeven zoals
deze in het model zijn opgenomen.

Figuur 2, Aangepaste kruisingen in 2030 met plan

Ontsluiting van het gebied
In de omgeving van het studiegebied zijn de volgende maatregelen doorgevoerd:
De verlengde Joan Muyskenweg is opgenomen;
De in structuurvisie voorziene weg langs het spoor, tussen De Passage en de verlengde
Johan Muyskenweg is in het model niet gemodelleerd;
Een fietspad tussen De Passage en Amsterdam Centrum.

2.4 SEG’s
Het programma voor het bestemmingsplan voor de Smart Mobility Hub is onderstaand
weergegeven.
Tabel 1, Programma Smart Mobility Hub
Bestemming/functie
Detailhandel, dienstverlening en horeca

Omvang
1.000

m2 BVO

Kantoren
Sportaccommodatie
Sporthalcomplex
Sportvelden
Mobiliteitsvoorziening
Winteropvang/zomerhostel
Overige maatschappelijke voorzieningen

30.000
1.500
9000
35.000
84.000
1.500
2.000

m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO
m2
m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO

Gemeente Amsterdam
Verkeersonderzoek Smart Mobility Hub (SMH)

25 januari 2021
versie 1.0

De vertaling naar input voor het verkeermodel is in onderstaande kopjes toegelicht. Hierbij is ook
gekeken naar welke invoer is gebruikt bij eerdere (VMA-)studies in dit gebied, zoals de studie
Mobiliteitsplan Zuidoostflank.

2.4.1 Kantoor, detailhandel, dienstverlening, horeca, sport en maatschappelijke
voorzieningen
Zoals in tabel 1 beschreven worden er diverse vastgoedontwikkelingen in het gebied gerealiseerd.
Het verkeersmodel zal op basis van arbeidsplaatsen en bezoekers de verkeersgeneratie en attractie
bereken. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de oppervlaktes (BVO) zijn omgezet naar
arbeidsplaatsen.
Tabel 2, Omrekening BVO’s naar arbeidsplaatsen

Ontwikkeling
Kantoor
Voorzieningen1

Arbeidsplaatsen
1.200
150

(detailhandel, dienstverlening horeca en

Toelichting
25 m2 per arbeidsplaats
20 m2 per arbeidsplaats (+ generatie
bezoekers)

winteropvang/zomerhostel commercieel)

(Overige) Maatschappelijke
voorzieningen
Sport

Totaal
1

25

80 m2 per arbeidsplaats.
Sportvelden kunnen niet speciaal
gemodelleerd worden en zullen met
name in het (niet maatgevende) weekend
worden gebruikt. Verder is er
verondersteld dat er geen extra
arbeidsplaatsen bijkomen ten opzichte
van huidig.

1.375

De winteropvang/zomerhostel is gerekend als voorziening als worst-case benadering.

De arbeidsplaatsen zijn in het model onderverdeeld in type arbeidsplaatsen. Een maatschappelijke
arbeidsplaats zal in het model veel meer verkeersbewegingen genereren dan een kantoorbaan. In
totaal zorgt de Smart Mobility Hub voor 1.375 extra arbeidsplaatsen.
In tabel 3 zijn het aantal inwoners en arbeidsplaatsen per variant weergegeven voor het gebied
Smart Mobility Hub. Omdat het gebied in het verkeersmodel groter is dan enkel de ontwikkelingen
in de Smart Mobility Hub, zie figuur 3, zijn vallen ook de arbeidsplaatsen voor de strook bestaande
kantoren aan de westzijde (Endemol 218 arbeidsplaatsen in 2020, groeiend naar 260 in 20301) in het
gebied. De extra arbeidsplaatsen dienen dus hierbij te worden opgeteld, leidende tot een totaal van
1.635 arbeidsplaatsen voor het gehele gebied in VMA.

1

Modelmatige autonome groei binnen huidige bebouwing, uitgaande van intensiever gebruik van
kantooroppervlak.

Gemeente Amsterdam
Verkeersonderzoek Smart Mobility Hub (SMH)

25 januari 2021
versie 1.0

Figuur 3, Gebiedsindeling van het gebied Smart Mobility Hub in het verkeersmodel
Tabel 3, Inwoners en arbeidsplaatsen voor de verschillende varianten

Zone
1726

2020 Autonoom (huidig)
Inwoners
Arbeid
0
218

2030 zonder plan
Inwoners
Arbeid
0
260

2030 met plan
Inwoners Arbeid
0
1.635

De andere gebieden zijn aangehouden conform de basisSEG’s 2030AR, zoals deze standaard in
VMA3 zijn opgenomen. Dit betekent dat het golfterrein (deels) is omgebouwd tot woonwijk in 2030.
Het Clubgebouw van de Golfbaan wordt omgevormd tot een maatschappelijk of horecavoorziening
voor vooral de buurtbewoners van De Nieuwe Kern, dit verkeer is aan de noordelijk gesitueerde
gebied gekoppeld.

2.4.2 Mobiliteitsvoorziening
De mobiliteitsvoorziening binnen de Smart Mobility Hub bestaat uit verschillende onderdelen. Voor
de invulling is deels aangesloten bij de uitgangspunten die voor het onderzoek Mobiliteitsplan
Zuidoostflank (O-190212)2 zijn toegepast en is aangesloten bij de informatie die is opgestuurd in het
document ‘DNKz verkeerscijfers’:
1. Parkeergarage: De Smart Mobility Hub (SMH) vervangt locatie P2 (2.000 parkeerplaatsen).
In het model verdwijnt P2 als optie voor parkeren van evenementenverkeer en is vervangen
door SMH met een capaciteit van 2.400 parkeerplaatsen. Daarnaast worden nog 400
andere parkeerplaatsen vervangen, waardoor er netto geen parkeerplaatsen verdwijnen of
bijkomen. Toekenning van evenementenverkeer aan parkeerlocaties blijft hetzelfde,
namelijk op basis van capaciteit.
2. Specials (Park+Ride, Kiss&Ride, Touring car, Taxi en bevoorrading etc.): Hiervoor zijn extra
ritten toegevoegd. Aanname is gemiddeld 565 ritten per dag. Verdeling over de dag is gelijk
aan de huidige verdeling. Dit houdt in dat de meeste aankomsten en vertrekken buiten de
spitsen plaatsvinden.
3. Zero Emissie Hub. Uitgangspunt is 60 bussen/zware voertuigen per dag (conform sheet
DNKz verkeerscijfers). De meeste van deze bussen zullen vanuit het noorden komen (vanaf
de Holterbergerweg) en niet aankomen of vertrekken tijdens de spitsen.

2

De cijfers uit het mobiliteitsplan Zuidoostflank verschillen van de meest recente inzichten.
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Het is belangrijk om te vermelden dat niet alle ontwikkelingen 1-op-1 kunnen worden opgenomen
in het model. Bovenstaande is een zo goed mogelijke invulling binnen de mogelijkheden van het
VMA en sluit zo goed mogelijk aan bij de te verwachten verkeersgeneratie.

2.5 Evenementen
In de evenementensituatie wordt de nieuwe parkeergarage gebruikt voor bezoekers van de Ziggo
Dome, ArenA, AFAS-live en andere evenementenlocaties. Het reguliere verkeer (woon-werk) is in
deze situatie beperkt vergeleken met het evenementenverkeer. Omdat er geen parkeerplaatsen
extra worden gerealiseerd, zal enkel de routering van de verkeersstroom veranderen.
De routering van het verkeer tijdens evenementen is reeds uitgewerkt door het Ingenieursbureau
Amsterdam. De routering is niet bepaald door VMA, maar is overgenomen omdat verkeer tijdens
evenementen gestuurd zal worden door de verkeerscentrale. De verdeling van instromend en
uitstromend verkeer is weergegeven in het volgende figuur.

Figuur 4, Routering van in- en uitstromend verkeer tijdens evenementen (bron: IB)
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Verkeersanalyse
Evenementensituaties zijn reeds in eerdere studies gemodelleerd met het VMA. Een samenvatting
van de uitgangspunten is toegevoegd in bijlage D. In VMA wordt gekeken naar een maximaal
evenement (4 evenementen tegelijk), maar daarnaast heeft R&D ook gekeken naar de situatie als
de mobiliteitshub maximaal wordt gebruikt. Maatgevend voor de verkeersanalyse is als de totale
parkeergarage in één keer helemaal leeg stroomt. In het maatgevende, worst-case scenario zullen
alle 2.400 voertuigen in de parkeergarage tegelijk het terrein verlaten en wegrijden richting het
noorden.
Gemiddeld evenement voor milieucijfers
Milieucijfers worden standaard geleverd voor een gemiddelde weekdag. Echter dienen hier nog
cijfers voor een ‘gemiddeld evenement’ bij worden opgeteld om tot een goede set te komen dat
alles omvat. Een gemiddeld evenement is bepaald door:
het aantal evenementen waarop de parkeergarage gebruikt gaat worden per jaar;
de maximale capaciteit van de parkeergarage;
gemiddelde bezetting voor een gemiddeld evenement.
In het verleden zijn diverse berekeningen uitgevoerd ten behoeve van evenementen. Deze
berekeningen zijn weliswaar met een ouder model (VMA2.5) uitgevoerd maar zijn bruikbaar voor
deze studie. De parkeergarages en evenementlocatie zijn namelijk niet veranderd in het nieuwe
model. De wijziging van de locatie van de parkeergarage maakt verder niet uit op de aanrij- en
vertrek routes. De cijfers voor evenementenverkeer dat niet naar de Smart Mobility Hub rijdt is
gebaseerd op dit model.
De cijfers voor evenementverkeer van en naar de Smart Mobility Hub zijn gebaseerd op de
geleverde cijfers (‘DNKz verkeerscijfers’). Vanuit die getallen is berekend hoe groot de
verkeersstroom in voertuigen per weekdag per gemiddeld evenement is:
2.400 voertuigen (max capaciteit )*90 evenementen per jaar * 0,73 (bezetting gemiddeld
evenement3) / 365 dagen = 432 extra ingaande (en dus ook 432 uitgaande) extra verplaatsingen
bovenop een reguliere weekdag.
De verdeling die is toegepast is onderstaand weergegeven.
Tabel 4, Verdeling over dagdelen voor evenementenverkeer (bron: DNKz verkeerscijfers)

Instroom
Dag
50%

3

Avond
50%

Uitstroom
Nacht
0%

Dag
5%

Avond
55%

Nacht
40%

In eerdere studies is bepaald dat de verhouding tussen een regulier evenement en een maximaal
evenement 73% is.
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Hoofdstuk 3 Resultaten

3.1 Intensiteiten per doorsnede
De intensiteiten per doorsnede per variant en huidig (indien beschikbaar telpunt) zijn in
onderstaande tabel weergegeven. De doorsnedes zijn in onderstaand figuur weergegeven.

Figuur 5, Locatie vergeleken doorsneden in de verschillende varianten

Tabel 5, Intensiteiten op belangrijkste doorsnede (motorvoertuigen per etmaal)

Huidig (telling)

2020 autonoom

2030 zonder
plan

2030 met plan

Verschil
met/zonder
plan

26.700

29.600

30.000

+400

14.000

20.800
14.500
17.300

18.400
12.800
17.800

18.600
12.830
19.000

+200
+30
+1.200

37.500

39.200

44.000

45.100

+1.100

Doorsnede
A
B
C
D
E
1Telling

2015, 2 Telling 2015

De intensiteitenplots van zowel de situatie 2030 met en zonder plan zijn in onderstaande
afbeeldingen weergegeven. Daarnaast is ook een verschilplot tussen beide situaties weergegeven.
De plots zijn ook separaat geleverd als bijlage bij dit document.
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De ontwikkelingen in de Smart Mobility Hub zorgen voor extra verkeer ten opzichte van de huidige
situatie: de rode balk (toename verkeer) is dikker dan de groene balk (afname verkeer). De
verkeerstoename is het grootst op De Passage. Dit is logisch door de extra ontwikkelingen die naast
de parkeergarage/hub worden gerealiseerd. Deze ontwikkelingen zorgen voor ruim 900 extra
voertuigbewegingen per etmaal.
Het grootste deel (bijna alles) van het (extra) verkeer zal richting de A2 rijden, dit is de snelste weg
van en naar het gebied. Slechts enkele voertuigen zullen richting de A10 (noordzijde rijden).

3.1.1 Evenementen
Een maximaal evenementsituatie is in eerdere projecten doorgerekend. In onderstaande
afbeeldingen is de instromende (links) en de uitstromende situatie weergegeven (rechts). Hierin is
duidelijk te zien dat het verkeer vanuit het zuiden de Smart Mobility Hub binnenstroomt en het
gebied via het noorden weer verlaat.

Figuur 8, Verkeerstromen tijdens instroom (links) en uitstroom (rechts) tijdens een maximaal evenement.
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3.2 Kruispuntbelastingen
Knelpunten in binnenstedelijke gebieden zijn voorrangskruispunten, geregelde kruisingen (VRI’s)
en rotondes. Vanuit het VMA is een eerste globale analyse uitgevoerd over het functioneren van
de kruisingen waar extra verkeer wordt verwacht door de ontwikkelingen.
De kruispuntbelastingen zijn voor zowel ochtend- als avondspits berekend met VMA. Hierbij geldt:
■ Een waarde van boven de 1 betekent dat de verkeerslichten de verkeersstroom niet
kunnen verwerken. Dit leidt tot wachtrijen;
■ Een waarde van maximaal 0,89 is de streefwaarde van de gemeente Amsterdam. Deze
waarde wordt gehanteerd omdat Amsterdam verantwoordelijk is voor het
hoofdwegennet zoals de Holterbergweg en Joan Muyskenweg.
In de volgende afbeeldingen is weergegeven welke kruisingen zijn meegenomen in het onderzoek.
De nummers komen overeen met de nummers in de tabellen.

1
2
3
4
5

11

6
7
8
9

10

Figuur 9, Geanalyseerde kruisingen in het studiegebied.

3.2.1 Reguliere situatie
In onderstaande tabel is met oranje (tussen de 0.89 en 1) en rood (>1) weergegeven welke kruisingen
aandachtspunten zijn. In de tabel is de (maatgevende) maximale kruispuntbelasting te zien. Dit
betekent dat de waarde voor de maatgevende richting op de kruising is weergegeven. De waarden
zijn voor alle 3 de varianten berekend en weergegeven voor zowel ochtendspits (OS) als avondspits
(AS).
Tabel 6, Kruispuntbelastingen (maximale verzadingsgraden) binnen het studiegebied

Kruispunt

2020 autonoom
OS

1

2030 zonder plan

AS
0.89

OS
0.89

2030 met plan

AS
0.89

OS
0.89

0.89

AS
0.89
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2

1.02

1.08

1.02

1.08

1.03

1.08

3
4

0.85
0.26

0.80
0.45

0.93
0.71

0.72
0.89

0.94
0.70

0.74
0.89

5

0.44

0.57

0.89

0.89

0.89

0.89

6

0.39

0.83

0.39

0.81

0.44

0.84

7
8

0.95
0.60

0.53
0.61

0.99
0.63

0.65
0.68

0.99
0.64

0.67
0.69

9
10

0.80
0.89

0.91
1.05

0.83
0.98

0.93
1.09

0.84
1.00

0.92
1.09

11

0.95

0.89

1.01

0.89

1.02

0.89

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd:
De verschillen tussen met en zonder plan zijn zeer beperkt. Omdat het verkeer
voornamelijk richting het zuiden rijdt zijn kruispunten 5 t/m 11 interessant. De kruising
Holterbergweg-De Passage (nummer 5) kent geen verslechtering door de extra
verkeersstroom en heeft dus voldoende capaciteit. De rest van de ratio’s nemen door het
extra verkeer licht toe, maar leidt nergens tot andere conclusies dan zonder plan.
Waar de kruising al kritisch was (>0.90), zoals bij de aansluiting A2, blijft het kritisch. Dit is
dus niet aan het plan Smart Mobility Hub te wijten.
De kruising bij de afrit vanaf de Burgemeester Stramanweg is ook zwaar belast. Maar dit is
ook zonder plan en in de huidige situatie.
De bovenstaande resultaten zijn onderstaand gevisualiseerd voor de variant 2030 met plan
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2
3
4

5
6

7

8
9

10
11

Figuur 10, Beoordeling kruisingen in het studiegebied (oranje en rood zijn aandachtspunten)

Er is ook nog gekeken naar de gemiddelde kruispuntbelasting. Dit is een gemiddelde van alle
richtingen. Op deze manier kan op een globale manier worden gekeken of de problemen oplosbaar
zijn door het optimaliseren van de kruisingen. Hieruit blijkt dat met uitzondering van de aansluiting
op de A2 de kruisingen waarschijnlijk allemaal regelbaar zijn.
Tabel 7, Kruispuntbelastingen (gemiddelde verzadingsgraden) binnen het studiegebied

Kruispunt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2020 autonoom
OS
AS
0.77
0.82
0.71
0.75
0.46
0.57
0.25
0.40
0.21
0.33
0.27
0.59
0.66
0.42
0.51
0.50
0.59
0.48
0.71
0.67
0.93
0.86

2030 zonder plan
OS
OS
0.80
0.87
0.75
0.77
0.51
0.53
0.53
0.69
0.67
0.76
0.30
0.66
0.67
0.49
0.53
0.57
0.60
0.52
0.75
0.74
0.99
0.88

Uit bovenstaande tabellen kan worden geconcludeerd:

2030 met plan
OS
AS
0.80
0.87
0.76
0.78
0.52
0.54
0.54
0.69
0.68
0.74
0.32
0.68
0.68
0.50
0.53
0.57
0.61
0.53
0.76
0.75
1.00
0.88
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De gemiddelde kruispuntbelastingen nemen door het plan ook minimaal toe. Het plan
heeft zeer beperkt invloed op de regelbaarheid van de kruisingen in het studiegebied. De
kruisingen met een te hoge belasting zijn de kruisingen bij de aansluiting A2. Deze zijn
echter zonder plan ook niet goed regelbaar.
In het mobiliteitsplan Zuid-Oost (zie studie O-190212) is een groter gebied en maatregelen pakket
onderzocht om de doorstroming in het gebied te bevorderen. Hierin zijn ook de kruisingen die
onderzocht die in deze studie naar voren komen als niet goed regelbaar.

3.2.2 Evenementensituatie
De parkeerplaatsen en P-bus worden verplaatst van P2 naar de Smart Mobility Hub. Omdat er geen
extra parkeerplaatsen in het gebied worden gerealiseerd zal enkel de routering van de
verkeersstroom veranderen. De nieuwe (groen) en oude (donkerblauw) in- en uitstroom situatie is
in onderstaand figuur weergegeven.

Figuur 11, Oude en nieuwe route evenementenverkeer

Situatie uitstroom
Een maatgevend moment voor de verkeersafwikkeling tijdens een evenement is dat de
parkeergarage/hub in één keer leegstroomt. De uitgaande verkeerstromen tijdens evenementen
veranderen enkel op de kruising. De kruising zal tijdens evenementen worden geregeld met
verkeerregelaars. In het nieuwe kruispuntontwerp is reeds rekening gehouden met de
veranderende verkeersstroom door 2 rechtsafvakken op de westtak te realiseren, dit maakt de
kruising goed regelbaar. Het VMA ziet hier geen knelpunten.
Situatie instroom
Aankomende bezoekers komen meer gespreid over de tijd, wat gunstig is voor de doorstroming.
Ook hier zullen de intensiteiten overeenkomen met de huidige evenementsituatie. Omdat de
grootste verkeerstroom vanuit het zuiden in de huidige situatie voor P2 linksaf moet staan en in de
nieuwe situatie rechtsaf verbeterd de doorstroming. Rechtsafslaand verkeer is gunstiger voor de
doorstroming dan linksafslaand verkeer (dat de tegengestelde kruist). Daarnaast is er een extra
opstelvak voor rechtsaf gerealiseerd. Het VMA ziet hier geen knelpunten.
Analyse R&D
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De verkeersdruk verschuift bij een evenement van de westkant naar de oostkant. Aan de oostkant
worden er extra opstelvakken ingezet om de verkeersdruk (van uitrijdende 2.400 voertuigen) bij een
evenement in goede banen te leiden. De ontworpen capaciteit aan de oostkant komt overeen met
de huidige capaciteit aan de westkant, behalve dat verkeer rechtsaf gaat in plaats van linksaf, dat is
gunstig voor de verwerking van verkeer op het kruispunt. Bij een evenement geldt een
evenementenprotocol om verkeer zo snel mogelijk weg te laten rijden.
De extra verkeersbewegingen van de P+R, K+R en andere nieuwe voorzieningen zal beperkt (enkele
tientallen bewegingen) leiden tot extra verkeer. Dit kan door de kruising(en) worden verwerkt, zo
concludeert R&D na aanvullende berekeningen.
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3.3 Modal Split
De modal split is de verdeling tussen de vervoersmiddelen van de verplaatsingen uit een bepaald
gebied. In onderstaande tabel zin de percentages weergegeven.
Tabel 8, Kruispuntbelastingen (gemiddelde verzadingsgraden) binnen het studiegebied

Scenario

Gebied

Auto

OV

Fietsen

Lopen

2020
2020

Studiegebied
Amstelveen

38%
51%

17%
9%

26%
30%

19%
10%

2020

Amsterdam

26%

24%

30%

19%

2030 zonder project

Studiegebied

38%

17%

27%

19%

2030 zonder project
2030 zonder project

Amstelveen
Amsterdam

51%
27%

10%
25%

30%
30%

9%
19%

2030 met project

Studiegebied

37%

19%

27%

17%

2030 met project
2030 met project

Amstelveen
Amsterdam

51%
27%

10%
24%

30%
30%

9%
19%

De modal splits is enkel bepaald voor de ontwikkelingen van kantoren, detailhandel, dienstverlening
en horeca (arbeidsplaatsen) in het gebied. Voor de parkeergarage, Park+Ride en Kiss+Ride
(zogenaamde hub) geldt een modal split van enkel auto’s.

Vervoerwijzekeuze Studiegebied
Auto

OV

Fietsen

Lopen

19%

19%

17%

26%

27%

27%

17%

17%

19%

38%

38%

37%

2020

2030 zonder project

2030 met project

Figuur 12, Modal split Smart Mobility Hub (arbeidsplaatsen)
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Hoofdstuk 4 Conclusies

De Smart Mobility Hub (SMH) wordt aankomende jaren ontwikkeld. In het gebied worden onder
andere een mobiliteitsvoorziening, sportvelden en kantoren gerealiseerd. Dit genereert extra
verkeer. Met het verkeersmodel Amsterdam (VMA) zijn diverse varianten doorgerekend om het
projecteffect inzichtelijk te maken. In onderstaande opsomming zijn de belangrijkste conclusies
benoemd.
Reguliere situaties
Het grootste deel van het (extra) verkeer van en naar de Smart Mobility Hub zal richting de A2
rijden, dit is de snelste weg van en naar het gebied. Slechts een klein deel van het extra verkeer zal
richting de A10 (richting het noorden) rijden. De wegvakken richting de A2 worden hierdoor met
circa 1.100 extra motorvoertuigen per etmaal extra belast. Uit een globale analyse van de
kruisingen blijkt:
De kruispuntbelastingen nemen door het plan ook minimaal toe: de ontwikkelingen
hebben dus zeer beperkt invloed op de regelbaarheid van de kruisingen in het studiegebied.
Er is een globale analyse uitgevoerd over het functioneren van de kruisingen waar extra
verkeer wordt verwacht door de ontwikkelingen. In deze analyse wordt geconcludeerd dat
de verschillen met en zonder plan zeer beperkt zijn. Waar de kruising al kritisch was in de
huidige situatie, zoals bij de aansluiting met de A2 blijft het ook in de autonome
toekomstige situatie kritisch. Dit is niet aan het planvoornemen te wijten. De kruising bij de
afrit vanaf de Burgemeester Stramanweg is ook zwaar belast. Maar dit is ook zonder plan
en in de huidige situatie. In het mobiliteitsplan Zuid-Oost (zie studie O-190212) is een groter
gebied en maatregelen pakket onderzocht om de doorstroming in het gebied te
bevorderen. De kruispunt belastingen worden in het genoemde maatregelenpakket
aangepakt. Voor voorliggend plan is relevant dat de situatie ten gevolge van het plan niet
erger wordt.

Evenementensituaties
Het aantal parkeerplekken (2.400) verandert niet ten opzichte van de huidige situatie. De
verkeersdruk verschuift bij een evenement van de westkant (huidig P2) naar de oostkant
(DNKz). De aangepaste kruising sorteert voort op deze veranderende verkeersstroom:
vanuit het zuiden richting de Smart Mobility Hub wordt een extra rechtsafvak gerealiseerd.
Vanuit de Smart Mobility Hub richting het noorden wordt een extra rechtsafvak
gerealiseerd.
De drukste stroom aankomend verkeer (bij start evenement) komende vanaf het
zuiden zal in de nieuwe situatie rechts afslaan in plaats van linksaf. Dit is gunstiger
voor de regeling. De situatie zal niet verslechteren ten opzichte van de huidige
evenementsituatie. Mede vanwege de clustering van parkeercapaciteit, wordt in
de praktijk een betere doorstroming van aanrijdend verkeer verwacht.
De verkeersstroom voor vertrekkend verkeer zal ook verplicht rechtsaf moeten
slaan richting het noorden. Dit in combinatie met het extra opstelvak is gunstig
voor de doorstroming. Het uitstromende verkeer is regelbaar conform huidige
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evenementsituatie. Mede vanwege de clustering van parkeercapaciteit, wordt in
de praktijk een betere doorstroming van uitrijdend verkeer verwacht.
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Wat is VMA?

A.1

Inleiding

Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van gemeente Amsterdam maakt voor zijn
verkeersberekeningen gebruik van het verkeersmodel VMA (Verkeersmodel Amsterdam). Het
VMA is een stedelijk verkeersmodel voor de stad Amsterdam voor strategische weg- en OVstudies. De basis voor het model bestaat uit onderzoeksgegevens uit verkeersenquêtes,
verkeerstellingen, kenmerken van het wegen- en OV-net en kennis over de ruimtelijke ordening in
termen van aantallen inwoners en arbeidsplaatsen. Voor het verleden en het heden zijn deze
gegevens bekend, voor de toekomstige situatie worden inschattingen hiervan gebruikt.
Met het model worden, op basis van deze informatie, uitspraken gedaan over het verkeer en
vervoer in brede zin. VMA onderscheidt de vervoerwijzen auto, fiets en openbaar vervoer, waarbij
het openbaar vervoer een verdere opsplitsing naar bus, tram, metro en trein kent.
Modellen geven een zo goed mogelijke weergave van de werkelijkheid. Ieder model heeft echter
zijn beperkingen omdat er altijd aannames gemaakt moeten worden, de data waarop het model
gebaseerd is, zijn beperkingen heeft en er altijd een afweging plaatsvindt tussen kwaliteit,
planning en beschikbare middelen (tijd en geld). Een perfect model bestaat niet, daarom is het aan
te raden om bekende beperkingen en tekortkomingen zo expliciet mogelijk te maken voor de
gebruiker, zodat hier bij het gebruik van het model en interpretatie van de modelresultaten zo
goed mogelijk rekening mee kan worden houden.
Deze toelichting beschrijft de belangrijkste aandachtspunten van VMA. Voor een gedetailleerde
toelichting van de aandachtspunten en een toelichting op de werkwijze van het VMA 3.0 wordt
verwezen naar de Bijsluiter en de Technische Rapportage .

A.2

Achtergrond

Het stedelijk Verkeersmodel Amsterdam (VMA) is het eerste gedesaggreerde stedelijke
verkeersmodel in Nederland. De methodiek is gebaseerd op het LMS en NRM, en lijkt ook sterk op
het regionale verkeersmodel VENOM. Het VMA deelt echter zowel het autoverkeer, fietsverkeer
als het Openbaar Vervoer toe binnen OmniTRANS. De netwerken zijn ook volledig binnen
OmniTRANS gemodelleerd.
Daarnaast is de autokalibratie uitgevoerd met het programma SMC in OmniTRANS. Voor OV en
Fiets is gebruik gemaakt van het programma SigKal.

A.3

Invoer, berekeningen en output

De invoergegevens van VMA voor Amsterdam zijn afkomstig van Verkeer & Openbare Ruimte en
wat betreft socio- economische gegevens van de Diensten Ruimte & Duurzaamheid en
Onderzoek, Informatie & Statistiek van de gemeente Amsterdam. De invoergegevens van het
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buitengebied alsmede de kostenfuncties zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en sluiten aan bij het
NRM en VENOM, beide 2018-versies.
Het model wordt in principe elke twee jaar bijgewerkt met de meest recente invoer, en
daarnaast elke vier jaar opnieuw gekalibreerd (volledig herijkt). In 2018 is de invoer van het model
opgesteld. Per 1 januari 2020 is de meest recente update aan het VMA uitgevoerd, leidend tot
VMA versie 3.0., dit is de vigerende versie van het model. VMA3.0 is gekalibreerd op het basisjaar
2014. Met het model kunnen uitspraken worden gedaan voor de prognosejaren 2020, 2025, 2030
en 2040.
VMA maakt berekeningen voor de ochtendspits (7:00 – 9:00 uur), de avondspits (periode 16.0018.00 uur) en de restdag (alle tussenliggende periodes) van een gemiddelde werkdag. Middels
omrekenfactoren kunnen uitspraken worden gedaan voor de dag-, avond- en nachtperiode van
een gemiddelde weekdag, ten behoeve van lucht- en geluidsberekeningen.
Bij de berekeningen met VMA wordt rekening gehouden met de capaciteit van wegen en OVverbindingen. Zowel de verkeersvraag (per vervoerwijze) als de gekozen routes zijn hiervan
afhankelijk.
Voor de toekomstige situatie geldt dat de invloed van diverse soorten ontwikkelingen en beleid
kwantitatief in beeld kunnen worden gebracht, zowel gezamenlijk als afzonderlijk. Enkele
voorbeelden hiervan zijn:
•
autonome ontwikkelingen, zoals de effecten van groei van inwoners en arbeidsplaatsen
op het verkeer;
•
mobiliteitsontwikkelingen door veranderingen in de netwerken voor auto, fiets en
openbaar vervoer;
•
pullbeleid (sturing verkeersvraag), zoals wijzigingen in het aanbod van het Openbaar
Vervoer, reistijd en reissnelheid;
•
pushbeleid (sturing verkeersaanbod), zoals wijzigingen in de reiskosten, rekeningrijden,
betaald parkeren en locatiebeleid.
VMA kan een grote hoeveelheid informatie genereren. Hieronder valt naast informatie over de
wegvakbelastingen en het afwikkelingsniveau onder andere het aantal afgelegde kilometers en
gereisde uren, zitplaatsaanbod in het openbaar vervoer, aantal overstappen etc. Bij de auto en
fiets is deze informatie uitgesplitst naar wegtype en bij het openbaar vervoer naar het soort
vervoermiddel.
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Samenvatting ‘Basisgegevens
Verkeersprognoses’

De tekst uit deze bijlage is een samenvatting van de ‘Uitgangspunten Verkeersmodel Amsterdam
3.0', Onderzoek & Kennis, versie 1.1, 23 mei 2019

B.1

Inleiding

De toekomst is moeilijk te voorspellen. Voor het maken van verkeersprognoses voor de toekomst
worden daarom een aantal aannames gedaan. Deze aannames zijn uitgebreid beschreven in het
document Basisgegevens Verkeersprognoses. Hier zijn de belangrijkste uitgangspunten
samengevat.
Voor de jaren 2020, 2025 2030 en 2040 zijn de uitgangspunten opnieuw opgesteld. 2020 is
inmiddels het huidige jaar, maar voor bijvoorbeeld bestemmingsplannen nog nodig is (om
interpolatie met andere jaren mogelijk te maken).
De toekomstige jaren zijn zo realistisch mogelijke inschattingen. Deze worden het trendscenario
‘Amsterdam Realistisch’ (AR) genoemd. Voor de jaren 2030 en 2040 zijn naast het trendscenario
AR tevens een scenario Hoog en een scenario Laag opgesteld. De totale aantallen sociaaleconomische gegevens in de gemeente Amsterdam sluiten in deze scenario’s qua aan op de
totalen uit de referentiescenario’s ‘Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) 2015
zoals opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau
(CPB). Ook de verkeersmodellen van Rijkswaterstaat (NRM West) en van de Metropoolregio
Amsterdam (VENOM) sluiten daarop aan.

B.2

Infrastructuur

Onder infrastructurele ontwikkelingen worden plannen verstaan voor nieuwe wegen en
verbindingen, wijzigingen in de capaciteit van wegen of kruispunten en afsluiting van (delen van)
wegen. Omdat het verkeersmodel het jaar 2014 als basis heeft, horen reeds uitgevoerde
wegaanpassingen uit de periode 2015-2019 ook bij de infrastructurele ontwikkelingen die in het
verkeersmodel verwerkt moeten worden.
Tussen 2014 en 2040 vinden er diverse infrastructurele ontwikkelingen plaats in het netwerk van
het openbaar vervoer en het netwerk van de auto. Zo veranderen er bijvoorbeeld dienstregelingen
en komen er nieuwe wegverbindingen bij. Enkele belangrijke ontwikkelingen worden hier
toegelicht. Een volledige opsomming van alle infrastructurele wijzigingen is te vinden in
Basisgegevens Verkeersprognoses.
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B.2.1 Autonetwerk
In 2018 is in de binnenstad een ‘knip’ in de Prins Hendrikkade gerealiseerd, waardoor het
doorgaand verkeer dat eerder voor het Centraal Station langs reed, vanaf deze periode over de De
Ruyterkade wordt geleid. Belangrijke aanpassingen na 2020 zijn de maatregelen rond de Munt, de
Amstelstroomlaan tussen de A2 en de Spaklerweg, heropenstelling van de Overdiemerweg en de
doortrekking van de MacGillavrylaan. Voor het rijkswegennet zijn de belangrijkste wijzigingen het
project SAA (aanpassingen A1, A6 en A9 tussen Schiphol, Amsterdam en Almere), verbreding van
de A8 en het project ZuidasDok (A10 Zuid naar een 2-4-4-2 systeem).

B.2.2 Openbaar vervoernetwerk
Voor 2030 wordt uitgegaan van het eindbeeld van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).
De Noord/Zuidlijn is gerealiseerd en de Amstelveenlijn verlengd naar Uithoorn. De IJ-tram is
verlengd tot Strandeiland, de Zuidtangent naar Buiteneiland en de HOV bus IJburg – Weesp is in
gebruik genomen. In het stedelijke bus- en tramnet zijn diverse wijzigingen t.o.v. dat van 2014 als
gevolg van de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn.

B.3

Sociaal-economische kenmerken en kostenontwikkeling

De inschatting van de mobiliteit in de toekomst wordt gebaseerd op ontwikkelingen in sociaaleconomische gegevens en een aantal andere ontwikkelingen.

B.3.1 Inwoners en arbeidsplaatsen
De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal arbeidsplaatsen in Amsterdam in de
periode 2014-2040 wordt in onderstaande tabellen weergegeven.
Tabel 9. Aantal inwoners voor het jaar 2014 en prognoses voor het jaar 2020, 2025, 2030 en 2040 in de
gemeente Amsterdam (Amsterdams Realistisch scenario), bron: Ruimte&Duurzaamheid.
Stadsdeel

2014

2020AR

2025AR

2030AR

2040AR

86.000

89.000

92.000

95.000

96.000

0

0

0

0

0

West

143.000

150.000

159.000

166.000

167.000

Nieuw-West

147.000

155.000

165.000

166.000

171.000

Zuid

141.000

144.000

150.000

156.000

160.000

Oost

129.000

138.000

154.000

169.000

182.000

Noord

91.000

105.000

123.000

128.000

140.000

Zuidoost

85.000

94.000

101.000

101.000

101.000

822.000

875.000

944.000

981.000

1.1017.000

Centrum
Westpoort

Totaal Amsterdam
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Tabel 10. Aantal arbeidsplaatsen voor het jaar 2014 en prognoses voor het jaar 2020, 2025, 2030 en 2040 in de
gemeente Amsterdam (Amsterdams Realistisch scenario), bron: Ruimte & Duurzaamheid.
Stadsdeel
Centrum

2014

2020AR

2025AR

2030AR

2040AR

117.000

124.000

126.000

128.000

129.000
34.000

Westpoort

22.000

27.000

30.000

33.000

West

60.000

65.000

67.000

69.000

70.000

Nieuw-West

79.000

88.000

94.000

98.000

103.000

Zuid

117.000

134.000

146.000

158.000

162.000

Oost

69.000

78.000

84.000

90.000

93.000

Noord

36.000

43.000

49.000

53.000

55.000

Zuidoost

78.000

86.000

91.000

95.000

100.000

578.000

645.000

687.000

724.000

746.000

Totaal Amsterdam

De groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen wordt onder andere veroorzaakt door
ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden als de Zuidas, maar ook door verdichting in de bestaande
stad.

B.3.2 Kostenontwikkeling
De kosten van het autogebruik en het reizen per openbaar vervoer wijzigen wel. Hiervoor wordt
aangesloten op de ontwikkeling in de landelijke verkeersmodellen LMS en NRM van
Rijkswaterstaat, het regionale model VENOM van de VRA.
De kostenontwikkelingen voor reizen per openbaar vervoer zijn in alle scenario’s gelijk:
+6,9% vanaf 2014 tot 2020 voor reizen per bus, tram en metro;
+5,9% vanaf 2014 tot 2020 voor reizen per trein.
De btw-verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019 maakt deel uit van deze percentages.
Vanaf 2020 wijzigen deze kosten niet verder. Dit in verband met het gehanteerde
beleidsuitgangspunt dat er tot 2030/2040 geen veranderingen plaatsvinden in de
concessieafspraken over de tarieven, en hiermee dus ook in de gebruiksvergoeding (die mag
worden doorbelast).
De kostenontwikkeling van autogebruik is als volgt (gerekend vanaf het jaar 2014):
–7,2% tot 2030 respectievelijk –12,0% tot 2040 in het scenario Laag;
–27,7% tot 2030 respectievelijk –34,9% tot 2040 in het scenario Hoog.
De daling van de autokosten in de verdere toekomst wordt veroorzaakt door het steeds zuiniger
worden van auto’s en door de overgang naar elektrisch rijden en de technologische
ontwikkelingen op dat gebied. De ontwikkeling van de olieprijs is de belangrijkste factor voor het
verschil tussen de scenario’s.
Maatregelen uit het Klimaatakkoord kunnen van invloed zijn op de toekomstige
kostenontwikkeling van autogebruik, maar zijn niet daarin opgenomen omdat hier nog geen
besluitvorming over heeft plaatsgevonden.
Het CBS heeft berekend dat de kosten van autogebruik in de periode 2014-2018 met 5,4% zijn
gestegen. Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt de toename in deze periode 1,3%: autogebruik is
dus juist iets duurder geworden de afgelopen jaren, dit in tegenstelling tot de prognoses voor de
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langere termijn. Voor de korte termijn prognose voor 2020 wordt daarom uitgegaan van een zich
doorzettende trend van een lichte toename van de kosten van autogebruik: +1,9% ten opzichte
van 2014. Voor 2025 en de overige prognosejaren van het trendscenario wordt de ontwikkeling
afgeleid op basis van een interpolatie van de scenario’s Laag en Hoog.

B.3.3 Autobezit
Het autobezit is een belangrijke voorwaarde voor het maken van autoverplaatsingen. Het
autobezit is scenario-afhankelijk en wordt door het autobezitsmodel verdeeld over de zones
waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van het inkomen, demografische
kenmerken en zone-specifieke kenmerken uit het basisjaar. Verder van invloed op het autobezit is
leeftijd, arbeidsparticipatie en bereikbaarheid van de woonplek met het openbaar vervoer, de fiets
en de auto.
Het autobezit werd in twee stappen bepaald in VMA2.5. Eerst werd het aantal auto’s voor
Nederland bepaald en vervolgens verdeeld over alle modelzones. In VMA3.0 is er een tussenstap
bijgekomen, namelijk het autobezitsmodel voor Amsterdam. Met dit model wordt het aantal
auto’s per stadsdeel bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het parkeerbeleid binnen
Amsterdam, zoals beschikbare parkeerplaatsen en het aantal parkeervergunningen.
Buiten de gemeente Amsterdam wordt voor prognosejaren gebruik gemaakt van de invoer van
VENOM. Richting de toekomst heeft VENOM alleen een totaalcijfer voor geheel Nederland voor
de jaren 2020, 2030 en 2040. Deze cijfers sluiten aan bij de autobezitscijfers die ook in de landelijke
modellen LMS en NRM worden gebruikt.
Tabel 11. Aantal auto’s voor het jaar 2014 en prognoses voor het jaar 2020, 2025, 2030 en 2040 in de gemeente
Amsterdam (Amsterdams Realistisch scenario) en in Nederland.
Personenauto’s
Amsterdam
Nederland

2014

2020AR

2025AR

2030AR

2040AR

229.000

242.000

257.000

269.000

282.000

7.965.000

8.243.000

8.462.000

8.682.000

9.049.00

De landelijke toename van het aantal auto’s tussen 2014 en 2030AR is ongeveer 9%. Ondanks het
parkeerbeleid stijgt het aantal auto’s in Amsterdam met 17%. Deze stijging komt met name door
de sterkere bevolkingsgroei in Amsterdam dan in Nederland. Zonder parkeerbeleid zou de
toename nog sterker zijn, rond 20%.

B.4

Beleid

De belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot beleid hebben betrekking op parkeren.
Daarbij gaat het om het locatiebeleid en over de parkeertarieven.

B.4.1 Parkeergarages
Voor parkeergarages (en terreinen) geldt dat zij zelf geen verkeer genereren. Men parkeert daar
immers niet om de parkeergarage zelf te bezoeken, maar een bestemming in de omgeving. Op
lokaal niveau heeft een concentratie van parkeercapaciteit wel invloed op de verkeersstromen. In
het VMA zijn daarom van circa 70 grote parkeergarages de hoeveelheid in- en uitrijdend verkeer in
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het jaar 2014 apart gemodelleerd. Deze autoritten worden in mindering gebracht op de
gemodelleerde autoritten naar de bestemming in de omgeving.
Buiten de gemeente Amsterdam zijn geen parkeergegevens opgenomen.

B.4.2 Parkeertarieven
Voor het basisjaar 2014 wordt uitgegaan van de gebieden waar betaald kortparkeren gold op 31
december 2014 en de toentertijd bijbehorende tarieven. Deze informatie is door Parkeren aan
V&OR uitgeleverd en gekoppeld aan de VMA-zonering.
Voor het prognosejaar 2020 wordt uitgegaan van de gebieden waar betaald parkeren geldt met
ingang van 15 april 2019. De bijbehorende tarieven op dat moment zijn omgerekend naar het
prijspeil van 2014. Dit betekent dat als gevolg van inflatie de tarieven in het VMA in de
prognosejaren ongeveer 6% lager zijn dan dat nu op straat betaald moet worden.
Voor de prognosejaren 2025 en verder is geen verdere wijziging in het betaald parkeren voorzien.
Buiten Amsterdam worden de parkeerkosten op dezelfde wijze verhoogd als de ontwikkeling van
het besteedbaar huishoudinkomen.

B.4.3 Betaald rijden
Er wordt niet uitgegaan van enige vorm van betaald rijden (kilometerheffing).
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Resultaten verkeersberekeningen

Hierna zijn de volgende resultaten uit het verkeersmodel als PDF opgenomen:
Intensiteiten (ochtendspits, avondspits en per werkdag) van alle varianten.
Kruispuntbelastingen met en zonder plan
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Uitgangspunten
evenementenverkeer

4.1 Evenementenverkeer
4.1.1 Evenementenscenario’s
De verkeersprognoses zijn gemaakt voor twee verschillende evenementenscenario’s: een reguliere
en een maximale evenementensituatie. In een reguliere evenementensituatie vinden er twee
evenementen gelijktijdig plaats. In een maximale vinden er vier evenementen gelijktijdig plaats.
Het evenementenverkeer verschilt per dagdeel. Tijdens de ochtendspits is evenementenverkeer
niet aan de orde. Op werkdagen beginnen evenementen doorgaans rond 20:00 uur. Een deel van
het evenementenverkeer komt aan tijdens de avondspits. Voor het aankomend
evenementenverkeer is dit de meest cruciale periode omdat er dan verschillende weggebruikers
door het gebied rijden: werknemers die naar huis rijden en het gebied verlaten, bewoners die
terugkeren naar huis en bezoekers van evenementen die een parkeerplaats zoeken. Evenementen
eindigen op werkdagen doorgaans later op de avond rond 22:00 of 23:00 uur, waarna nagenoeg alle
bezoekers binnen een korte periode vetrekken en zorgen voor een hoge piekbelasting van de
weginfrastructuur in het studiegebied.
Voor de scenario’s met evenementenverkeer is aangesloten bij de Laadvermogenstudie. Daarin is
aankomend evenementenverkeer tijdens de avondspits gemodelleerd. Als uitgangspunt zijn
daarvoor gegevens over bezoekers van evenementen genomen zoals die beschreven zijn in de
rapportage “Actualisatie Parkeerbalans ArenApoort West” (Ecorys, 17 juni 2016). De gehanteerde
uitgangspunten voor het aankomend evenementenverkeer zijn overgenomen en aangevuld met
uitgangspunten voor vertrekkend evenementenverkeer. Hieronder zijn de uitgangspunten voor de
evenementenscenario’s beschreven.
Uitgangspunten reguliere evenementensituatie:
- Er vinden gelijktijdig evenementen plaats in de Johan Cruijf Arena en de Ziggo Dome
- 20% van de bezoekers komt aan in de avondspits tussen 16:00 en 18:00 uur.
- De aankomende auto’s verdelen zich over de beschikbare parkeergarages en
parkeerterreinen naar rato van de parkeercapaciteit. Hierbij is ervan uit gegaan dat de
parkeerterreinen P2, P7 en P12 niet beschikbaar zijn.
- 100% van de bezoekers vertrekt tussen 22:00 en 24:00 uur (deze periode noemen we de
uitstroomperiode)
- Zie Tabel 12 voor het aantal bezoekers, het percentage dat met de auto komt en het
aantal inzittenden per auto
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Tabel 12. Uitgangspunten reguliere evenementensituatie

Evenement

Aantal bezoekers

Percentage dat met
de auto komt

Aantal inzittenden
per auto

50.000
15.000
0
0

59%
61%
Nvt
Nvt

3,3
2,6
Nvt
Nvt

Johan Cruijff Arena
Ziggo Dome
Afas Live
UID

Uitgangspunten maximale evenementensituatie:
- Er vinden 4 evenementen gelijktijdig plaats
- 40% van de bezoekers komt aan in de avondspits tussen 16:00 en 18:00 uur.
- De aankomende auto’s verdelen zich over de beschikbare parkeergarages en
parkeerterreinen naar rato van de parkeercapaciteit. Hierbij is ervan uit gegaan dat de
parkeerterreinen P2, P7 en P12 niet beschikbaar zijn.
- 100% van de bezoekers vertrekt tussen 22:00 en 24:00 uur (deze periode noemen we de
uitstroomperiode)
- Zie Tabel 13 voor het aantal bezoekers, het percentage dat met de auto komt en het
aantal inzittenden per auto
Tabel 13. Uitgangspunten maximale evenementensituatie

Evenement

Aantal bezoekers

Percentage dat met
de auto komt

Aantal inzittenden
per auto

60.000
17.000
5.500
6.500

59%
61%
54%
60%

3,3
2,6
2,5
2,5

Johan Cruijff Arena
Ziggo Dome
Afas Live
UID

In Tabel 14 is voor de avondspits en de uitstroomperiode en de evenementenscenario’s het aantal
aankomende dan wel vertrekkende bezoekers en het aantal aankomende dan wel vertrekkende
auto’s weergegeven.
Tabel 14. Aankomende/vertrekkende bezoekers en auto’s per periode en evenementenscenario

Periode

Evenementenscenario

Uitstroom
Uitstroom
Avondspits
Avondspits

maximaal
regulier
maximaal
regulier

Aandeel
aankomsten/
vertrekken
tijdens periode
100%
100%
40%
20%

Aankomende/
vertrekkende
bezoekers tijdens
periode
89000
65000
26000
13000

Aankomende/
vertrekkende
auto's tijdens
periode
17464
12459
4983
2492

4.1.2 Parkeerbestemming en herkomst
Qua parkeerbestemming zijn de aankomende auto’s naar rato van de parkeercapaciteit verdeeld
over de beschikbare parkeerlocaties. De beschikbare parkeerlocaties zijn weergegeven in figuur 5.
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Een aantal parkeerlocaties die in de huidige situatie bestaan, verdwijnt in de periode 2015-2030. Het
gaat om de volgende parkeerlocaties:
§ P2
§ P7
§ P12 evenemententerrein
Op de huidige locatie van LTC sportvelden wordt naast de parkeergarage van Endemol nog een
parkeergarage gerealiseerd. De parkeercapaciteit van de nieuwe garage is 2500 parkeerplaatsen.

Opgeheven parkeerlocatie
Nieuwe parkeerlocatie
Figuur 13. Parkeerlocaties voor evenementenverkeer Arenapoort in 2030

In Tabel 15 is de capaciteit van de parkeerlocaties voor het evenementenverkeer weergegeven.
Tabel 15. Capaciteit parkeerlocaties evenementenverkeer Arenapoort

VMAzone
1302
1303
1305
1307
1312
1317
1323
1330
1334
1336

Gebied

Parkeerlocatie

ArenApoort Oost
ArenA Plint
West-Midden
West-Midden
Amstel III
Amstel III
Nieuwe Kern
West-Noord
Uitgaansdriehoek
West-Zuid

P21 Amsterdamse Poort
P1 ArenA
P5 Villa ArenA
P4 Villa ArenA
P10 Plaza ArenA
P9 Antartica
P Endemol
P Dome
P6 Pathe
P3 Mikado

Capaciteit
2015
295
2400
960
1090
980
688
470
500
390
660

Capaciteit
2030
295
2400
960
1090
980
688
470
500
390
660
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1338
1339
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1386

ArenApoort Oost
ArenApoort Oost
Nieuwe Kern
Amstel III
Amstel III
Amstel III
ArenApoort Oost
ArenApoort Oost
ArenApoort Oost
Uitgaansdriehoek
Nieuwe Kern
Nieuwe Kern
Nieuwe Kern
ArenA Plint
LTC Sportvelden
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P19 ING
P18 HES/ROC
P2
P Keienbergweg
P11
P12
P22 Amsterdamse Poort
P23 Amsterdamse Poort
P24/P25 Amsterdamse Poort
P7
P Amstelborch/Borchlaan
PPLus
P+R Duivendrecht
P Noord
P28
totaal

220
290
2000
2450
1333
550
228
381
621
750
1000
300
205
200
0

220
290
0
2450
1333
0
228
381
621
0
1000
300
205
200
2500

18961

18161

Voor gegevens over de herkomst van bezoekers aan evenementen is aangesloten bij de
Laadvermogenstudie die zich baseert op de rapportage van Ecorys. Daarin is een verdeling gegeven
van de herkomst van de bezoekers over de provincies. Vervolgens zijn bezoekers per provincie
verder verdeeld naar zones naar rato van het aantal inwoners per zone.

4.1.3 Regulier verkeer tijdens uitstroomperiode
Tijdens de uitstroomperiode is er naast evenementenverkeer ook sprake van regulier verkeer. Het
VMA berekent standaard alleen output voor ochtendspits (7:00 - 9:00 uur), avondspits (16:00 – 18:00
uur) en restdag (de overige uren). Om output te kunnen berekenen voor de uitstroomperiode tussen
22:00 en 24:00 uur is het nodig om inputmatrices voor die periode aan te maken. Daarvoor zijn de
inputmatrices voor de restdag met een factor omgerekend. In de in paragraaf 2.1.3 genoemde
verkeerstellingen op de Hoogoorddreef is er te weinig verkeer geteld in de uitstroomperiode om
een betrouwbare omrekenfactor te kunnen bepalen. De omrekenfactor is daarom bepaald aan de
hand van een verkeerstelling van een tellus aan de Karspeldreef tussen Flierbosdreef en Gooiseweg
over de periode van de maand mei 2019. In Tabel 16 zijn de omrekenfactoren voor personenauto en
vracht weergegeven.
Tabel 16. Omrekenfactoren van restdag (RD) naar uitstroomperiode (UIT)

Omrekenfactor RD - UIT

auto
6,6%

vracht
4,3%

4.1.4 Verkeersregeling tijdens uitstroomperiode
In de uitstroomperiode wordt het vertrekkende evenementenverkeer met verkeersregelaars en
afslagverboden geregeld en via verschillende routes het gebied uit geleid. Op deze routes krijgt het
vertrekkende verkeer extra groentijd bij de VRI’s. De afslagverboden en VRI’s met
groentijdverlenging zijn aangeleverd door Team Verkeerstactiek. In Figuur 15 zijn de routes en de
VRI’s met groentijdverlenging weergegeven.
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In Figuur 14 zijn de afslagverboden en de groentijdverlenging weergegeven die zijn ingevoerd in het
model. Omdat de uitstroomperiode een nieuwe periode is in het model, moeten de VRI-regelingen
(cyclustijden en groenperiodes) voor deze periode nieuw worden aangemaakt. Het model doet dit
zelf in principe automatisch door cyclustijden standaard op 60 seconden te zetten en de beschikbare
groentijd evenredig over de richtingen te verdelen op basis van de grootte van de verkeersstromen.
De grootste stromen krijgen dus automatisch groentijdverlenging. Op twee kruispunten is
handmatig de groentijd verlengd. Deze zijn weergegeven in Figuur 14.

Figuur 14. Vertaling regelscenario in model
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Figuur 15. Regelscenario uitstromend evenementenverkeer (RTT Regelscenario ArenAPoort v3.2)
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Inleiding

De gemeente Amsterdam ontwikkelt in de gemeente Ouder-Amstel een Smart Mobility Hub (SMH), een
gebouwencluster met parkeervoorzieningen, sportvelden, sporthallen, maatschappelijke en commerciële
voorzieningen en kantoren. Voor het nieuwbouwplan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
In afbeelding 1-1 is een impressie van de nieuwe ontwikkeling opgenomen. Het getoonde beeld betreft
een conceptueel model van de SMH; de werkelijke vorm, structuur en indeling kan afwijken van deze
impressie.

Afbeelding 1-1: Impressie invulling Smart Mobility Hub.

Het doel van dit akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidseffecten van de ontwikkeling op de
omgeving. Het planvoornemen maak zelf geen nieuwe geluidgevoelige functies in het kader van de Wet
geluidhinder mogelijk.
De volgende geluidseffecten van de ontwikkeling richting de omgeving worden in beeld gebracht:
▪ Het gebruik van de sportvelden;
▪ Auto’s die gebruik maken van de parkeergarage;
▪ Laden en lossen van vrachtauto’s ;
▪ Indirecte hinder/ verkeersaantrekkende werking door het plan op geluidgevoelige bestemmingen in de
omgeving.
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Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de nieuwbouwwijk ten noorden van het plan reeds
ontwikkeld is. In werkelijkheid maakt deze woonwijk onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling van De
Nieuwe Kern, en is deze in voorbereiding. Momenteel is de ontwikkeling planologisch nog niet vastgelegd,
het voornemen is enkel vastgelegd in de concept structuurvisie De Nieuwe Kern.

In dit rapport is in hoofdstuk 2 ingegaan op het wettelijk kader en in hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten
voor het onderzoek nader beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de geluidseffecten van het plan op de omgeving
in beeld gebracht. Ten slotte is in hoofdstuk 5 de beoordeling en conclusie opgenomen.
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Beoordelingskader aspect industrielawaai

Directe hinder
Het aspect industrielawaai betreft de geluidemissie afkomstig van het plan op de omgeving (de
zogenoemde directe hinder). De omgeving bestaat in dit kader uit geluidgevoelige bestemmingen,
namelijk de geplande nieuwbouw woningen aan de noordzijde van het plan.
Als beoordelingskader hanteren we het Activiteitenbesluit (Barim) met geluidnormen voor invallend geluid
op geluidgevoelige gevels van in eerste instantie:
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor de equivalente geluidimmissie, dit is 50 dB(A) overdag, 45 dB(A) in
de avond en 40 dB(A) in de nachtperiode en;
• 70, 65 en 60 dB(A) voor maximale geluidniveaus in achtereenvolgens de dag, de avond- en de
nachtperiode.
Indirecte hinder (ofwel de verkeersaantrekkende werking)
Voor de beoordeling van de geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting is de
Circulaire “Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.” van 29
februari 1996 van toepassing. Uit de circulaire volgt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een
maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde voor verkeersbewegingen van voertuigen van en
naar de inrichting rijdend over de openbare weg. Het betreft alleen het traject tussen de in- en uitritten en
de eerstvolgende kruising of splitsing. De maximaal toelaatbare binnenwaarde voor woningen bedraagt 35
dB(A) etmaalwaarde.
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Uitgangspunten
Bouwplan

Uitgangspunt voor het bouwplan is de tekening ‘DNK-SP VO's stvz 18-02-2020.dwg’ en het voorlopige
schetsontwerp ‘SMH- BRM schetsontwerp v3 v2021.pdf’. De informatie is aangeleverd door de gemeente
Amsterdam.

Afbeelding 3-1: Overzicht nieuwbouwplan SMH

Bestaande geluidgevoelige functies in de omgeving van de SMH liggen zodanig ver weg, namelijk aan de
oostzijde van de spoorlijn aan de oostzijde van het plangebied, dat beschouwing van de geluidseffecten
van het planvoornemen op deze functies niet nodig is. Deze geluidgevoelige functies zijn rood omlijnd in
figuur 3-1.
Wel wordt in dit onderzoek rekening gehouden met de nieuwbouwwijk ten noorden van het plan, die nu in
voorbereiding is, maar planologisch nog niet bestemd is. Deze ligging is indicatief afgebeeld in figuur 4-1.
Gebruikte rekenmethode
De berekeningen voor de wegen zijn overeenkomstig art. 3.2 Rmg2012 uitgevoerd.
Er is gebruik gemaakt van het rekenprogramma GeoMilieu, versie 5.21. Dit rekenprogramma voldoet aan
Standaardrekenmethode 2 (SRM2) van het Rmg2012.
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Geluidseffecten van nieuwbouw op de omgeving

In onderstaande paragrafen zijn de geluidseffecten in beeld gebracht ten gevolge van het nieuwe plan.
Sportvelden
De sportvelden worden zowel overdag als in de avondperiode gebruikt, hierbij veronderstellen we dat zich
in totaal 150 spelers inclusief bezoekers op en rond de velden bevinden.
In de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De geluidvermogens zijn gebaseerd op de richtlijn VDI3770;
De velden zijn van 07:00 uur tot 23:00 uur in gebruik. De effectieve bedrijfsduur van de geluidbronnen
bedraagt 80% i.v.m. pauzes, wisseltijd tussen wedstrijden/trainingen;
Geluidbronnen (uitgangspunt voetbal):
o Per veld is een oppervlaktebron gehanteerd met een geluidvermogen van LWR = 97 dB(A)) die
spelers en toeschouwers representeert;
o Stemgeluid van spelers en toeschouwers (bijvoorbeeld bestaande uit roepen en het gebruik
van een scheidsrechter fluitje) leidt tot een maximaal geluidvermogen van (LWRmax = 110
dB(A));
We gaan niet uit van het ten gehore brengen van muziek op of naast de velden;
Om de velden bevindt zich een niet volledig gesloten afscherming, deze afscherming is niet in de
berekeningen betrokken.
Het effect van de sportvelden wordt in hoofdstuk 5 beschreven en beoordeeld.
Parkeergarage
De 2400 parkeerplaatsen zijn met een factor 1,3 bezet. We verwachten daarmee 3.120 voertuigen per
etmaal met een verdeling over de dag, de avond en de nacht van 70, 20 en 10%. De omgeving neemt
geluiden van voertuigen het best waar als wordt gereden tussen de in- en uitgang van de garage en de
openbare weg. Ten opzichte van dit traject zijn geluiden van binnenin de parkeergarage rijdende
voertuigen verwaarloosbaar.
De parkeergarage is voorzien van 4 inritten voor personenauto’s. De intensiteit per inrit is 546, 156 en 78
voertuigen. De uitrit wordt 2184, 624 en 312 maal per etmaal gebruikt in respectievelijk de dag, de avond
en de nacht. Het geluidvermogen per voertuig is steeds 88 dB(A) uitgaande van een rijsnelheid van 15
km/u.

De bussen die de parkeergarage bezoeken zijn alle voorzien van een elektrische aandrijving en hebben
daarom geen akoestische relevantie.
Het effect van de parkeergarage wordt in hoofdstuk 5 beschreven en beoordeeld.
Laden en lossen van vrachtauto’s
Aan de noordzijde van het plan is voorzien in locaties om vrachtauto’s te laden en lossen. Het betreft 30
vrachtauto’s die gedurende de dagperiode de inrichting bezoeken. We gaan uit van het gebruik van een
heftruck gedurende (effectief) 10 minuten per voertuig, het gemiddeld -bij een duur van 10 minuten
behorende- geluidvermogen is 89 dB(A). We veronderstellen ten slotte een geluidvermogen van
piekgeluiden tijdens laden en lossen van 109 dB(A).

Het effect van laden en lossen wordt in hoofdstuk 5 (punt 2) beschreven en beoordeeld.
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Indirecte hinder
Het plan genereert extra verkeer. In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten weergegeven van de
situatie met en zonder plan met bijbehorende verschillen in geluidbelasting.
De verkeersgegevens van het onderliggend wegennet zijn afkomstig van de gemeente Amsterdam:
Verkeersonderzoek Smart Mobility Hub (SMH), rapport O-200067, d.d. 29 mei 2020, versie 1.0
Dit zijn de verkeersgegevens van het prognosejaar 2030.
Met betrekking tot de wegen worden de verkeersintensiteiten uitgedrukt in het gemiddeld aantal
motorvoertuigen dat in de betreffende dag-, avond- en nachtperiode per uur over de weg rijdt
(weekdagjaargemiddelden).
In de onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten ter hoogte van de nieuwbouw per wegvak
weergegeven.
Tabel 4-1: Overzicht intensiteiten wegverkeer ter hoogte van SMH.
Etmaalintensiteit 2030 in weekdaggemiddelden*
[motorvoertuigen/etmaal]

Wegvak

Toename in [dB]

Zonder plan SMH

Met plan SMH

s 111 Holterbergweg

16.100

17.700

ca. 0,5

De Passage

3.400

7.700

ca. 3,5

MediArena

600

600

-

Burgemeester Stramanweg

15.200

15.300

-

Afslag Burgemeester Stramanweg

12.800

13.700

< 0,5

* afgerond op 100-tallen, inclusief regulier verkeer, gemiddeld evenementenverkeer, extra elektrische bussen.

Uit bovenstaande tabel volgt dat voornamelijk op De Passage er een significante toename is van het
verkeer en daarmee zal ook de geluidbelasting op de toekomstige gevels langs deze weg hoger liggen
dan zonder het plan SMH. Op dit moment is nog geen akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het
nieuwbouwplan ten noorden van SMH. In het akoestisch onderzoek dat uitgevoerd dient te worden in de
planuitwerking voor deze woningen dienen de verkeersintensiteiten zoals ook in dit onderzoek als
uitgangspunt zijn genomen worden betrokken.
Op de maatgevende gevel van de nieuwbouw ten noorden van de SMH is de geluidbelasting ten gevolge
van het extra verkeer van het plan SMH 64 dB(A) etmaalwaarde. De voorkeurswaarde van 50 dB(A) wordt
overschreden, de maximale grenswaarde van 65 dB(A) niet.
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Afbeelding 4-1: Indicatief nieuwbouwplan ten noorden van SMH (wit = woningen)
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Beoordeling en conclusie

De gemeente Amsterdam ontwikkelt in de gemeente Ouder-Amstel een Smart Mobility Hub, een
gebouwencluster met parkeervoorzieningen, sportvelden, sporthallen, maatschappelijke en commerciële
voorzieningen en kantoren. Voor het nieuwbouwplan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
In dit akoestisch onderzoek zijn de geluidseffecten van de ontwikkeling op de omgeving bepaald. Het
planvoornemen maak zelf geen nieuwe geluidgevoelige functies in het kader van de Wet geluidhinder
mogelijk. De effecten op de omgeving betreffen effecten op nog te ontwikkelen en realiseren woningen
welke thans nog niet planologisch mogelijk zijn gemaakt.
Directe hinder
De geluidseffecten op de omgeving van de diverse onderzochte bronnen binnen het planvoornemen
betreffen:
1. De sportvelden veroorzaken equivalente geluidimmissies van 49 dB(A) overdag en ’s -avonds.
2. De parkeergarage 47, 46 en 40 dB(A) in de dag, de avond en de nacht.
3. Het laden en lossen draagt overdag nog met hooguit 43 dB(A) bij.
Vanwege de genoemde deelgeluidbronnen binnen het plan (sportvelden, parkeergarage en laden en
lossen door vrachtwagens) ondervindt de hoogst belaste woning in totaal 50, 50 en 40 dB(A) in
achtereenvolgens de dag, de avond en de nacht. Dat is uitgedrukt in etmaalwaarde 55 dB(A) en is meer
dan in eerste instantie wenselijk is, het is echter niet onaanvaardbaar.
De te verwachten maximale geluidniveaus zijn ten hoogste 70, 64 en 53 dB(A) in de
beoordelingsperioden. Deze waarden zijn zonder meer aanvaardbaar. De invoergegevens van het
rekenmodel, een afbeelding van de ligging van de bronnen en de rekenresultaten zijn opgenomen in
bijlage A2.
We bevelen de volgende optie aan:
• Het volledig in plaats van gedeeltelijk gesloten uitvoeren van de afscherming aan uitsluitend de
noordzijde van de sportvelden.
Indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking)
De verkeersaantrekkende werking door het planvoornemen SMH zorgt voor significant hogere
geluidbelastingen op de gevels van de nieuwbouwwoningen dan zonder verkeer van en naar de SMH.
Vooral ten gevolge van de Passage liggen de geluidbelastingen circa 3 à 4 dB hoger dan zonder SMH.
Op de maatgevende gevel van de nieuwbouw ten noorden van de SMH is de geluidbelasting ten gevolge
van het extra verkeer van het plan SMH 64 dB(A) etmaalwaarde. De voorkeurswaarde van 50 dB(A) wordt
overschreden, de maximale grenswaarde van 65 dB(A) niet. We voldoen aan de bandbreedte van de
Circulaire “Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.” . Als ook aan
de binnenwaarde van 35 dB(A) wordt voldaan dan wordt volledig voldaan aan de circulaire.
Bij de uitwerking van het nieuwbouwplan ten noorden van SMH dient in het akoestisch onderzoek
rekening te worden gehouden met de (toekomstige) verkeersgegevens inclusief de intensiteiten ten
behoeve van het plan SMH.
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Rekenresultaten
Deelbijdrage Sportvelden
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Bijlage A3
Industrielawaai

Resultatentabel
eerste model - IL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Sportvelden
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving
X
Y Hoogte
Dag Avond Nacht Etmaal
Woning_F
124161,57 481240,06
15,50 48,9
48,9
-53,9
Woning_E
124161,57 481240,06
13,50 48,7
48,7
-53,7
Woning_F
124117,49 481213,67
17,50 48,7
48,7
-53,7
Woning_E
124117,49 481213,67
13,50 48,7
48,7
-53,7
Woning_D
124117,49 481213,67
10,50 48,6
48,6
-53,6
Woning_D
Woning_F
Woning_E
Woning_D
Woning_F

124161,57
124185,95
124185,95
124084,61
124084,61

481240,06
481258,32
481258,32
481195,15
481195,15

10,50
15,50
13,50
10,50
17,50

48,5
47,8
47,7
47,5
47,5

48,5
47,8
47,7
47,5
47,5

------

53,5
52,8
52,7
52,5
52,5

Woning_E
Woning_D
Woning_C
Woning_C
Woning_C

124084,61
124185,95
124117,49
124161,57
124084,61

481195,15
481258,32
481213,67
481240,06
481195,15

13,50
10,50
7,50
7,50
7,50

47,3
47,1
46,2
46,2
44,9

47,3
47,1
46,2
46,2
44,9

------

52,3
52,1
51,2
51,2
49,9

Woning_C
Woning_B
Woning_B
Woning_B
Woning_B

124185,95
124161,57
124117,49
124084,61
124185,95

481258,32
481240,06
481213,67
481195,15
481258,32

7,50
4,50
4,50
4,50
4,50

43,4
42,5
42,2
40,8
40,3

43,4
42,5
42,2
40,8
40,3

------

48,4
47,5
47,2
45,8
45,3

Woning_A
Woning_A
Woning_A
Woning_A

124161,57
124117,49
124084,61
124185,95

481240,06
481213,67
481195,15
481258,32

1,50
1,50
1,50
1,50

38,2
38,0
37,2
35,8

38,2
38,0
37,2
35,8

-----

43,2
43,0
42,2
40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Deelbijdrage Sportvelden - LAmax
Rapport:
Model:
Groep:

Bijlage A3
Industrielawaai

Resultatentabel
eerste model - IL
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Sportvelden

Naam
Toetspunt Omschrijving
X
Y Hoogte
Dag Avond Nacht
Woning_E
124084,61 481195,15
13,50 64,1
64,1
-Woning_F
124084,61 481195,15
17,50 64,1
64,1
-Woning_F
124161,57 481240,06
15,50 64,0
64,0
-Woning_D
124084,61 481195,15
10,50 63,9
63,9
-Woning_E
124161,57 481240,06
13,50 63,9
63,9
-Woning_D
Woning_E
Woning_F
Woning_D
Woning_C

124117,49
124117,49
124117,49
124161,57
124117,49

481213,67
481213,67
481213,67
481240,06
481213,67

10,50
13,50
17,50
10,50
7,50

63,8
63,8
63,8
63,6
63,5

63,8
63,8
63,8
63,6
63,5

------

Woning_C
Woning_C
Woning_F
Woning_E
Woning_D

124084,61
124161,57
124185,95
124185,95
124185,95

481195,15
481240,06
481258,32
481258,32
481258,32

7,50
7,50
15,50
13,50
10,50

63,2
63,1
63,1
63,0
62,6

63,2
63,1
63,1
63,0
62,6

------

Woning_C
Woning_B
Woning_B
Woning_B
Woning_A

124185,95
124117,49
124084,61
124161,57
124117,49

481258,32
481213,67
481195,15
481240,06
481213,67

7,50
4,50
4,50
4,50
1,50

60,7
58,2
55,9
55,8
55,3

60,7
58,2
55,9
55,8
55,3

------

Woning_B
Woning_A
Woning_A
Woning_A

124185,95
124161,57
124185,95
124084,61

481258,32
481240,06
481258,32
481195,15

4,50
1,50
1,50
1,50

53,7
52,4
50,9
49,9

53,7
52,4
50,9
49,9

-----

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Deelbijdrage Parkeren
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Bijlage A3
Industrielawaai
Resultatentabel
eerste model - IL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Parkeergarage
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving
X
Y Hoogte
Dag Avond Nacht Etmaal
Woning_B
124185,95 481258,32
4,50 46,6
45,9
39,9
50,9
Woning_C
124185,95 481258,32
7,50 46,5
45,8
39,8
50,8
Woning_D
124185,95 481258,32
10,50 46,3
45,6
39,6
50,6
Woning_E
124185,95 481258,32
13,50 46,0
45,3
39,3
50,3
Woning_A
124185,95 481258,32
1,50 45,7
45,1
39,1
50,1
Woning_F
Woning_C
Woning_D
Woning_E
Woning_B

124185,95
124161,57
124161,57
124161,57
124161,57

481258,32
481240,06
481240,06
481240,06
481240,06

15,50
7,50
10,50
13,50
4,50

45,7
42,4
42,3
42,2
42,2

45,1
41,7
41,6
41,5
41,5

39,1
35,7
35,6
35,5
35,5

50,1
46,7
46,6
46,5
46,5

Woning_F
Woning_A
Woning_D
Woning_E
Woning_F

124161,57
124161,57
124117,49
124117,49
124117,49

481240,06
481240,06
481213,67
481213,67
481213,67

15,50
1,50
10,50
13,50
17,50

42,1
39,8
37,1
37,1
37,0

41,5
39,1
36,4
36,4
36,4

35,4
33,1
30,4
30,4
30,4

46,5
44,1
41,4
41,4
41,4

Woning_C
Woning_B
Woning_F
Woning_E
Woning_A

124117,49
124117,49
124084,61
124084,61
124117,49

481213,67
481213,67
481195,15
481195,15
481213,67

7,50
4,50
17,50
13,50
1,50

36,3
34,8
34,7
34,7
34,3

35,6
34,1
34,0
34,0
33,7

29,6
28,1
28,0
28,0
27,6

40,6
39,1
39,0
39,0
38,7

Woning_D
Woning_C
Woning_A
Woning_B

124084,61
124084,61
124084,61
124084,61

481195,15
481195,15
481195,15
481195,15

10,50
7,50
1,50
4,50

33,8
32,7
32,1
31,6

33,2
32,1
31,4
31,0

27,1
26,0
25,4
24,9

38,2
37,1
36,4
36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Deelbijdrage Laden en lossen vrachtauto's
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Bijlage A3
Industrielawaai

Resultatentabel
eerste model - IL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Laden en lossen vrachtauto's
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving
X
Y Hoogte
Dag Avond Nacht Etmaal
Woning_C
124117,49 481213,67
7,50 42,6
--42,6
Woning_D
124117,49 481213,67
10,50 42,5
--42,5
Woning_B
124117,49 481213,67
4,50 42,5
--42,5
Woning_C
124161,57 481240,06
7,50 42,4
--42,4
Woning_E
124117,49 481213,67
13,50 42,4
--42,4
Woning_B
Woning_D
Woning_E
Woning_F
Woning_F

124161,57
124161,57
124161,57
124117,49
124161,57

481240,06
481240,06
481240,06
481213,67
481240,06

4,50
10,50
13,50
17,50
15,50

42,3
42,3
42,2
42,1
42,1

------

------

42,3
42,3
42,2
42,1
42,1

Woning_C
Woning_D
Woning_B
Woning_E
Woning_C

124084,61
124084,61
124084,61
124084,61
124185,95

481195,15
481195,15
481195,15
481195,15
481258,32

7,50
10,50
4,50
13,50
7,50

41,4
41,4
41,3
41,3
41,1

------

------

41,4
41,4
41,3
41,3
41,1

Woning_D
Woning_E
Woning_F
Woning_B
Woning_F

124185,95
124185,95
124084,61
124185,95
124185,95

481258,32
481258,32
481195,15
481258,32
481258,32

10,50
13,50
17,50
4,50
15,50

41,1
41,0
41,0
40,9
40,9

------

------

41,1
41,0
41,0
40,9
40,9

Woning_A
Woning_A
Woning_A
Woning_A

124117,49
124161,57
124084,61
124185,95

481213,67
481240,06
481195,15
481258,32

1,50
1,50
1,50
1,50

40,7
40,4
39,7
38,9

-----

-----

40,7
40,4
39,7
38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Deelbijdrage Laden en lossen vrachtauto's - LAmax
Rapport:
Model:
Groep:

Bijlage A3
Industrielawaai

Resultatentabel
eerste model - IL
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Laden en lossen vrachtauto's

Naam
Toetspunt Omschrijving
X
Y Hoogte
Dag Avond Nacht
Woning_B
124161,57 481240,06
4,50 70,2
--Woning_C
124161,57 481240,06
7,50 70,1
--Woning_B
124084,61 481195,15
4,50 70,1
--Woning_C
124084,61 481195,15
7,50 70,0
--Woning_D
124161,57 481240,06
10,50 70,0
--Woning_B
Woning_C
Woning_D
Woning_E
Woning_D

124117,49
124117,49
124084,61
124161,57
124117,49

481213,67
481213,67
481195,15
481240,06
481213,67

4,50
7,50
10,50
13,50
10,50

70,0
69,9
69,9
69,9
69,8

------

------

Woning_E
Woning_F
Woning_E
Woning_F
Woning_F

124084,61
124161,57
124117,49
124084,61
124117,49

481195,15
481240,06
481213,67
481195,15
481213,67

13,50
15,50
13,50
17,50
17,50

69,8
69,7
69,7
69,5
69,4

------

------

Woning_B
Woning_C
Woning_D
Woning_E
Woning_F

124185,95
124185,95
124185,95
124185,95
124185,95

481258,32
481258,32
481258,32
481258,32
481258,32

4,50
7,50
10,50
13,50
15,50

69,1
69,1
69,0
68,9
68,8

------

------

Woning_A
Woning_A
Woning_A
Woning_A

124161,57
124084,61
124117,49
124185,95

481240,06
481195,15
481213,67
481258,32

1,50
1,50
1,50
1,50

68,5
68,4
68,2
67,0

-----

-----

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Bijdrage van alle deelbronnen gezamenlijk - LAeq
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Bijlage A3
Industrielawaai

Resultatentabel
eerste model - IL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving
X
Y Hoogte
Dag Avond Nacht Etmaal
Woning_E
124185,95 481258,32
13,50 50,5
49,7
39,3
54,7
Woning_F
124161,57 481240,06
15,50 50,4
49,6
35,4
54,6
Woning_F
124185,95 481258,32
15,50 50,4
49,7
39,1
54,7
Woning_E
124161,57 481240,06
13,50 50,3
49,5
35,5
54,5
Woning_D
124185,95 481258,32
10,50 50,3
49,4
39,6
54,4
Woning_D
Woning_F
Woning_D
Woning_E
Woning_C

124161,57
124117,49
124117,49
124117,49
124185,95

481240,06
481213,67
481213,67
481213,67
481258,32

10,50
17,50
10,50
13,50
7,50

50,2
49,8
49,8
49,8
49,0

49,3
49,0
48,9
48,9
47,8

35,6
30,4
30,4
30,4
39,8

54,3
54,0
53,9
53,9
52,8

Woning_C
Woning_D
Woning_F
Woning_E
Woning_B

124161,57
124084,61
124084,61
124084,61
124185,95

481240,06
481195,15
481195,15
481195,15
481258,32

7,50
10,50
17,50
13,50
4,50

48,8
48,6
48,5
48,5
48,4

47,5
47,7
47,7
47,5
47,0

35,7
27,1
28,0
28,0
39,9

52,5
52,7
52,7
52,5
52,0

Woning_C
Woning_B
Woning_A
Woning_C
Woning_B

124117,49
124161,57
124185,95
124084,61
124117,49

481213,67
481240,06
481258,32
481195,15
481213,67

7,50
4,50
1,50
7,50
4,50

48,1
47,1
46,9
46,7
45,7

46,6
45,0
45,6
45,1
42,8

29,6
35,5
39,1
26,0
28,1

51,6
50,0
50,6
50,1
47,8

Woning_A
Woning_B
Woning_A
Woning_A

124161,57
124084,61
124117,49
124084,61

481240,06
481195,15
481213,67
481195,15

1,50
4,50
1,50
1,50

44,3
44,3
43,2
42,1

41,7
41,2
39,4
38,2

33,1
24,9
27,6
25,4

46,7
46,2
44,4
43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Bijdragen van alle deelbronnen - LAmax
Rapport:
Model:
Groep:

Bijlage A3
Industrielawaai

Resultatentabel
eerste model - IL
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving
X
Y Hoogte
Dag Avond Nacht
Woning_B
124161,57 481240,06
4,50 70,2
55,8
47,6
Woning_C
124161,57 481240,06
7,50 70,1
63,1
47,5
Woning_B
124084,61 481195,15
4,50 70,1
55,9
35,5
Woning_C
124084,61 481195,15
7,50 70,0
63,2
36,7
Woning_D
124161,57 481240,06
10,50 70,0
63,6
47,4
Woning_B
Woning_C
Woning_D
Woning_E
Woning_D

124117,49
124117,49
124084,61
124161,57
124117,49

481213,67
481213,67
481195,15
481240,06
481213,67

4,50
7,50
10,50
13,50
10,50

70,0
69,9
69,9
69,9
69,8

58,2
63,5
63,9
63,9
63,8

39,3
40,9
37,9
47,2
41,3

Woning_E
Woning_F
Woning_E
Woning_F
Woning_F

124084,61
124161,57
124117,49
124084,61
124117,49

481195,15
481240,06
481213,67
481195,15
481213,67

13,50
15,50
13,50
17,50
17,50

69,8
69,7
69,7
69,5
69,4

64,1
64,0
63,8
64,1
63,8

38,4
47,1
41,2
38,4
41,2

Woning_B
Woning_C
Woning_D
Woning_E
Woning_F

124185,95
124185,95
124185,95
124185,95
124185,95

481258,32
481258,32
481258,32
481258,32
481258,32

4,50
7,50
10,50
13,50
15,50

69,1
69,1
69,0
68,9
68,8

53,7
60,7
62,6
63,0
63,1

53,3
53,1
52,7
52,2
51,8

Woning_A
Woning_A
Woning_A
Woning_A

124161,57
124084,61
124117,49
124185,95

481240,06
481195,15
481213,67
481258,32

1,50
1,50
1,50
1,50

68,5
68,4
68,2
67,0

52,4
49,9
55,3
53,4

45,5
35,8
38,5
53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

3-7-2020 18:46:13

RAPPORT
Luchtkwaliteit Smart Mobility Hub

Klant:

Gemeente Amsterdam

Referentie: BG3477-RHD-RP-001-RP-001
Status:

01/S1

Datum:

18 mei 2020

Projectgerelateerd

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Laan 1914 no.35
3818 EX AMERSFOORT
Transport & Planning
Trade register number: 56515154
+31 88 348 20 00
+31 33 463 36 52
info@rhdhv.com
royalhaskoningdhv.com

Titel document: Luchtkwaliteit Smart Mobility Hub
Ondertitel:
Referentie:
Status:
Datum:
Projectnaam:
Projectnummer:

Luchtkwaliteit SMH
BG3477-RHD-RP-001-RP-001
01/S1
18 mei 2020
SMH - luchtkwaliteit
BG3477

Opgesteld door: Lara Haxe-Verhoeven
Gecontroleerd door: Alex Bouthoorn
Datum/paraaf: 18-05-2020 / AB
Goedgekeurd door: Adriaan Koopman
Datum/paraaf: 18-05-2020 / AKo

Classificatie
Projectgerelateerd

Disclaimer
Niets uit deze specificaties/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
HaskoningDHV Nederland B.V.; noch mogen zij zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor zij zijn vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze specificaties/drukwerk ten opzichte van anderen dan de personen
door wie zij in opdracht is gegeven en zoals deze zijn vastgesteld in het kader van deze Opdracht. Het geïntegreerde
QHSE-managementsysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 en ISO 45001:2018.
18 mei 2020

LUCHTKWALITEIT SMH

BG3477-RHD-RP-001-RP-001

i

T
F
E
W

Projectgerelateerd

Inhoud
1

Aanleiding

1

2

Beoordelingskader luchtkwaliteit

3

2.1

Wet- en regelgeving

3

2.2

Advieswaarden WHO

4

3

Onderzoeksmethode en -uitgangspunten

6

3.1

Onderzochte zichtjaren

6

3.2

Beschouwde bronbijdragen

6

3.3

Afbakening onderzoeksgebied

6

3.4

Rekenmethodiek en -model

7

3.5

Invoergegevens rekenmodel

7

3.6

Toetsingslocaties

8

3.7

Concentratiecorrecties

8

4

Resultaten

9

4.1

Toetsing aan wettelijke grenswaarden

9

4.2

Beoordeling advieswaarden WHO

9

5

Conclusies

18 mei 2020

LUCHTKWALITEIT SMH

10

BG3477-RHD-RP-001-RP-001

ii

Projectgerelateerd

1

Aanleiding

De gemeente Amsterdam ontwikkelt in de gemeente Ouder-Amstel een Smart Mobility Hub, een
gebouwencluster met parkeervoorzieningen, sportvelden, sporthallen, maatschappelijke en commerciële
voorzieningen en kantoren. Voor het nieuwbouwplan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
De ontwikkeling van een Smart Mobility Hub past bij de bredere ontwikkelingen in Amsterdam Zuidoost
die vallen onder de gebiedsontwikkeling ‘De Nieuwe Kern’. Het plangebied van de Smar t Mobility Hub is
gelegen in de gemeente Ouder-Amstel. De bevoegdheid om een bestemmingsplan op te stellen ligt
daarom bij de gemeente Ouder-Amstel.

Figuur 1. Ligging Smart Mobility Hub

Invulling van het planvoornemen
De Smart Mobility Hub (SMH) gaat de bestaande sportaccommodaties van Strandvliet vervangen. In het
plangebied komt een multifunctioneel gebouw. Op maaiveld komt een parkeergarage met meerdere
verdiepingen, kantoren, commerciële functies en twee sporthallen. Op het dak komen sportvelden en
sportclubfaciliteiten. Figuur 2 laat hiervan een impressie zien. Het getoonde beeld betreft een conceptueel
model van de SMH; de werkelijke vorm, structuur en indeling kan afwijken van deze impressie.
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Figuur 2. Impressie invulling Smart Mobility Hub

Doel luchtkwaliteitsonderzoek
Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is te bepalen of met realisatie van de Smart Mobility Hub wordt
voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer.
Vanwege het sportieve karakter van een deel van de toekomstige bestemming, wordt ook gekeken naar
de concentraties in het gebied in relatie tot de advieswaarden van de WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie).
Inhoud rapport
In deze rapportage zijn achtereenvolgens het wettelijk kader, de methode, de uitgangspunten en de
resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek opgenomen. Tenslotte worden de conclusies voor het
bestemmingsplan getrokken.
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Beoordelingskader luchtkwaliteit

De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht is opgenomen onder ‘Titel 5.2.
Luchtkwaliteitseisen’ van de Wet milieubeheer (Wm) (StB. 2007, 434). Deze wet is de Nederlandse
implementatie van de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit.

2.1

Wet- en regelgeving

Wettelijke grondslagen luchtkwaliteit
Wat betreft luchtkwaliteit geeft de Wm de volgende grondslagen voor bestuursorganen om hun
bevoegdheden uit te oefenen:
1. er is geen sprake van overschrijding van grenswaarden (art. 5.16, eerste lid, sub a);
2. er is sprake van een niet in betekenende mate bijdrage aan een verslechtering van de luchtkwaliteit
(art. 5.16 eerste lid, sub c);
3. er is sprake van overschrijding van grenswaarden, maar als gevolg van de uitoefening is er per saldo
sprake van een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk
(art. 5.16 eerste lid, sub b onder 1);
4. er is sprake van overschrijding van grenswaarden, maar ten gevolge van een door de uitoefening
optredend effect of een samenhangende maatregel is er per saldo sprake van een verbetering van de
concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 eerste lid, sub b onder 2);
5. de uitoefening is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16 eerste lid, sub d).
Wanneer een plan of project voldoet aan één van bovenstaande grondslagen, kan het wat luchtkwaliteit
betreft doorgang vinden. Wanneer het plan of project de ontwikkeling van een gevoelige bestemming
betreft, dan zijn ook art. 5.16a uit de Wet milieubeheer en de bepalingen uit het Besluit gevoelige
bestemmingen van toepassing. In dit onderzoek wordt getoetst op de eerste grond: er is geen sprake van
overschrijding van de grenswaarden.
Grens- en richtwaarden
In bijlage 2 van de Wm zijn grens- en richtwaarden opgenomen voor concentraties van stoffen in de
buitenlucht.
In de Nederlandse situatie kunnen de concentraties stikstofdioxide (NO 2) en fijn stof (PM10) kritisch zijn ten
opzichte van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Voor deze stoffen zijn de concentraties op basis
van berekeningen getoetst aan de wettelijke grenswaarden zoals opgenomen in tabel 1. De overige
stoffen1 waarvoor wettelijke normen gelden zijn vanwege de lage de concentratieniveaus in Nederland
kwalitatief beschouwd.

1

Zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen, lood, ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, PM2.5.
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Tabel 1. Grenswaarden uit bijlage 2 van de Wm
Grenswaarde
Toetsingsperiode
Stof
NO2
(stikstofdioxide)

40

μg/m³

Jaargemiddelde

200

μg/m³

Uurgemiddelden, mag max. 18x per kalenderjaar overschreden worden

PM10
(fijn stof)
PM2,5
(fijn stof)

40

μg/m³

Jaargemiddelde

50

μg/m³

24 uurgemiddelden, mag maximaal 35 maal per kalenderjaar overschreden worden.

25

μg/m³

Jaargemiddelde

125

μg/m³

24 uurgemiddelden, mag max. 3x per kalenderjaar overschreden worden

SO2
(zwaveldioxide)

350

μg/m³

Uurgemiddelde, mag max. 24x per kalenderjaar overschreden worden

NOx
(stikstofoxiden)

30

μg/m³

Jaargemiddelde, alleen van toepassing op specifieke gebieden

Pb
(lood)
CO
(koolmonoxide)

0,5

μg/m³

Jaargemiddelde

10.000

μg/m³

8 uurgemiddelde

C6H6
(benzeen)

5

μg/m³ 1)

Jaargemiddelde

Regels voor berekenen en toetsen van de luchtkwaliteit
Voor het berekenen van de luchtkwaliteit en het toetsen aan de luchtkwaliteitseisen, zijn onder titel 5.2
van de Wm en in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) bepalingen opgenomen. De
meest relevante bepalingen voor dit onderzoek zijn:
1. Rekenmethodiek
Langs wegen dient de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden vastgesteld te worden op basis van
standaardrekenmethode 1 en in open terrein en langs wegen met een verhoogde ligging op basis van
standaardrekenmethode 2.
2. Van beoordeling uitgezonderde locaties en blootstelling
In art. 5.19, tweede lid Wm zijn bepalingen opgenomen voor specifieke locaties die uitgezonderd zijn
voor het beoordelen van de luchtkwaliteit (het toepasbaarheidsbeginsel). Voor locaties die niet van
beoordeling uitgezonderd zijn, geldt het blootstellingscriterium. Dat houdt in dat de luchtkwaliteit
beoordeeld moet worden op locaties waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking
kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de
betreffende grenswaarde significant is. De bepaling of een verblijfstijd significant is, is afhankelijk van
de grenswaarde (jaargemiddelde, 24-uurgemiddelde of uurgemiddelde concentratie).
3. Representativiteit van toetsingslocaties
De berekende NO2 en PM10 concentraties langs wegen dienen representatief te zijn voor een
straatsegment van 100 meter lengte. Daarnaast dient de luchtkwaliteit langs wegen vastgesteld te
worden op maximaal 10 meter van de wegrand.
4. Corrigeren van concentraties voor bijdragen van natuurlijke bronnen
In het geval van overschrijding van grenswaarden uit bijlage 2 van de Wm, mogen conform art. 5.19,
vierde lid Wm de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen in aftrek worden gebracht. Voor het
aandeel zeezout in de concentraties PM10 zijn in de Rbl 2007 vaste correctiewaarden opgenomen.
Voor de jaargemiddelde concentraties is per gemeente een correctiewaarde gedefinieerd en voor het
aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde grenswaarde een correctiewaarde per provincie. Bij
overschrijding van grenswaarden mogen de correctiewaarden voor zeezout van de berekende
concentraties afgetrokken worden.

2.2

WHO-advieswaarden

De WHO (World Health Organisation) heeft gezondheidsadvieswaarden vastgelegd voor stifkstofdioxide
(NO2), fijn stof (PM10, PM2,5), ozon (O3) en zwaveldioxide (SO2) zoals weergegeven in tabel 2 (WHO,
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2006). Ter vergelijk zijn ook de wettelijke grenswaarden opgenomen. De WHO-advieswaarden zijn, met
uitzondering van de jaargemiddelde NO2 concentratie, strenger dan de wettelijke grenswaarden.
Tabel 2. WHO-advieswaarden
Stof

WHO richtlijn

Wettelijke grenswaarde

NO2
(stikstofdioxide)

Jaargemiddeld: 40 μg/m³

Jaargemiddeld: 40 μg/m³

Uurgemiddeld: 200 μg/m³

PM10
(fijn stof)

Jaargemiddeld: 20 μg/m³

Uurgemiddeld: 200 μg/m³, mag maximaal 18 keer
per kalenderjaar overschreden worden
Jaargemiddeld: 40 μg/m³

Etmaalgemiddeld: 50 μg/m³, mag maximaal 3 keer

per kalenderjaar overschreden worden
PM2,5
(fijn stof)

Etmaalgemiddeld: 50 μg/m³, mag maximaal 35 keer
per kalenderjaar overschreden worden

Jaargemiddeld: 10 μg/m³

Jaargemiddeld: 25 μg/m³

Etmaalgemiddeld: 25 μg/m³, mag maximaal 3 keer

Etmaalgemiddeld: -

per kalenderjaar overschreden worden
SO2
(zwaveldioxide)
O3
(ozon)

Etmaalgemiddeld: 20 μg/m³

Etmaalgemiddeld: 125 μg/m³

8-uur gemiddeld: 100 μg/m³

Geen2

De gezondheidsadvieswaarden van de WHO hebben geen wettelijke status en moeten gezien worden als
concentratieniveaus waaronder de gezondheidsrisico’s (ziektelast, sterfte) vanwege blootstelling aan de
betreffende stof gering zijn. Deze concentratieniveaus bieden volgens de WHO voldoende bescherming
voor de gezondheid, hoewel enige gezondheidseffecten ook beneden deze concentraties mogelijk zijn.
Wettelijke normen en gezondheidsrichtlijnen: wat is het verschil?
Bij een toetsing aan wettelijke normen staat de vraag centraal: is het in overeenstemming met de
wet? Het antwoord op die vraag heeft een verplichtend karakter. Als het niet in overeenstemming is
met de wet, mag het niet gerealiseerd worden. In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden vastgelegd
met als doel “schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu als geheel te
vermijden, te voorkomen of te verminderen en dat binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt
en wanneer het eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden”. Wettelijke grenswaarden
staan niet los van gezondheid, maar de vaststelling ervan is niet alleen gebaseerd op
(wetenschappelijk onderbouwde) gezondheidsaspecten, maar ook op technische, politieke en
economische afwegingen (RIVM, 2014).
De gezondheidsadvieswaarden van de WHO hebben geen wettelijke status, ze moeten gezien
worden als advieswaarden. De richtlijnen zijn uitsluitend op basis van wetenschappelijke informatie
en afwegingen gebaseerd. Het betreffen concentratieniveaus waaronder gezondheidseffecten op
basis van wetenschappelijke inzichten verwaarloosbaar zijn. Ze zijn formeel richtinggevend voor het
Europese luchtbeleid (RIVM, 2014). Daarbij is het zo dat er geen grenzen zijn aan te wijzen
waaronder gezondheidsrisico’s volledig uitgesloten kunnen worden (CBS, PBL, Wageningen UR,
2012).

2

Er gelden voor O3 wel een wettelijke informatiedrempel (180 uurgem) en alarmdrempel (240 uurgem.)
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3

Onderzoeksmethode en -uitgangspunten

3.1

Onderzochte zichtjaren

De Smart Mobility Hub wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd. De berekeningen zijn uitgevoerd voor
het eerste jaar na oplevering, 2025 met de verkeersgegevens uit 2030. Vanwege de autonome groei van
het verkeer geeft het gebruik van verkeerscijfers uit 2030 een worst case inschatting van de
verkeersaantallen. Na 2025 nemen de achtergrondconcentraties en verkeersemissiefactoren af, waardoor
ook de concentraties in het gebied afnemen.

3.2

Beschouwde bronbijdragen

Ten gevolge van de ontwikkeling van de Smart Mobility Hub wijzigen de verkeersstromen in de omgeving
van de Smart Mobility Hub. De bronbijdrage van het verkeer op de relevante wegen is daarom in detail
berekend. De overige bronnen van de onderzochte stoffen zijn in de achtergrondconcentraties
opgenomen.

3.3

Afbakening onderzoeksgebied

In het onderzoek zijn de concentraties NO2, PM10 en PM2,5 berekend langs de wegen in de directe omgeving
van de Smart Mobility Hub waar ten gevolge van de ontwikkeling relevante wijzigingen van de
verkeersstromen optreden. Voor dit project zijn dat de wegen die de Smart Mobility Hub verbinden met de
A10 en de A2. Daarnaast zijn alle hoofdwegen binnen een straal van 5 km. van de planlocatie in het
rekenmodel meegenomen. Dit vanwege de dominante invloed van rijkswegen op de berekende
concentraties. In onderstaande Figuur 3zijn de planlocatie en de beschouwde wegen in een kaart
weergegeven.

Figuur 3. Planlocatie en wegen in rekenmodel
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3.4

Rekenmethodiek en -model

De berekening van de luchtkwaliteit langs de wegen in het onderzoeksgebied valt volgens de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007 binnen het toepassingsbereik van standaardrekenmethode 1 (SRM1,
wegen in stedelijk, bebouwd gebied, o.a. de Holterbergweg en de Burgemeester Stramanweg) en
standaardrekenmethode 2 (SRM2, wegen in buitenstedelijk, meer open terrein, o.a. de rijkswegen A2 en
A10). Deze rekenmethodieken zijn gehanteerd, de berekeningen zijn uitgevoerd met de AERIUS lucht
rekentool 2019.

3.5

Invoergegevens rekenmodel

Verkeersgegevens
De gehanteerde verkeersgegevens voor de lokale wegen (onderliggend wegennet) zijn afkomstig van de
gemeente Amsterdam: Verkeersonderzoek De Nieuwe Kern zuid (DNKz), rapport O-200067, d.d. 3 maart
2020, versie 0.1. De verkeersgegevens beschrijven het prognosejaar 2030.
De verkeersgegevens voor de hoofdwegen, waaronder de A2 en A10, zijn afkomstig uit de NSLMonitoringstool versie 2019, waarin de door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) vastgestelde
gegevens voor het Nederlandse hoofdwegennet zijn opgenomen. Deze hoofdwegen beschrijven het
prognosejaar 2030.
In dit onderzoek zijn conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 weekdaggemiddelde
etmaalintensiteiten toegepast, waarbij onderscheid is gemaakt naar lichte, middelzware en zware
motorvoertuigen.
Achtergrondconcentraties
Achtergrondconcentraties zijn het gevolg van de emissies van internationale, nationale en lokale bronnen,
zoals industrie, huishoudens; alle verkeer (auto’s, schepen, vliegtuigen); na tuurlijke emissies, etc. In de
berekeningen zijn de door het Ministerie van IenM ter beschikking gestelde achtergrondconcentraties van
maart 2019 toegepast. In de achtergrondconcentraties zijn de emissies van verkeer op het
hoofdwegennet, fijn stof uit stallen en fijn stof door op- en overslaglocaties op een detailniveau van 1x1
km2 beschreven. Tabel 3 geeft het overzicht van de achtergrondconcentraties in het onderzoeksgebied
voor de jaren 2020, 2025 en 2030.
Tabel 3. Jaargemiddelde NO2 , PM10 en PM2,5 achtergrondconcentraties in het onderzoeksgebied
Jaar

NO2
[µg/m³]

PM10
[µg/m³]

PM2,5
[µg/m³]

2020

19,9 – 26,3

17,5 – 18,9

10,3 – 10,9

2025

15,7 – 20,2

16,2 – 17,5

9,1 – 9,7

2030

11,6 – 14,1

15,0 – 16,4

8,1 – 8,7

Tabel 3 laat zien dat de achtergrondconcentraties in het gebied in de toekomst afnemen. Deze afname
wordt met name veroorzaakt door de prognoses voor dalende emissies van wegverkeer als gevolg van
aanscherpende emissienormen voor motorvoertuigen en een daardoor schoner wordend wagenpark. Als
in het rekenjaar 2025 voldaan wordt aan de grenswaarden, betekent dit dat er ook in de jaren na 2025
aan de grenswaarden wordt voldaan.

18 mei 2020

LUCHTKWALITEIT SMH

BG3477-RHD-RP-001-RP-001

7

Projectgerelateerd

Emissiefactoren
Om de emissies van het verkeer op de weg te berekenen, is het nodig zicht te hebben op de uitstoot per
gereden kilometer voor verschillende soorten voertuigen. Deze uitstoot wordt beschreven met behulp van
zogenaamde emissiefactoren. Emissiefactoren geven de uitstoot per voertuig per verreden kilometer weer
en zijn afhankelijk van de samenstelling van het wagenpark, de rijsnelheid de mate van doorstroming. In
dit onderzoek zijn de voertuigemissiefactoren van maart 2019 gebruikt.
Meteorologische gegevens
De berekende concentraties zijn gebaseerd op de officiële set meteogegevens voor
luchtkwaliteitberekeningen. Het betreft meerjarige klimatologie (10 jaar gemiddelde meteo).
Overige invoergegevens
De overige invoergegevens (wegtype, snelheidstype, etc.) zijn ontleend aan de NSL Monitoringstool.
Alle gehanteerde invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

3.6

Toetsingslocaties

De concentraties langs de beschouwde lokale wegen zijn berekend op de toetspunten uit de NSLMonitoringstool. Aanvullend zijn de concentraties berekend langs De Loper, die niet in het NSL is
opgenomen. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de ligging van de gehanteerde rekenpunten.

3.7

Concentratiecorrecties

Zeezoutcorrectie (PM10)
Conform art. 5.19 lid 4 uit de Wet milieubeheer mag bij het bepalen van de mate waarin het
kwaliteitsniveau voldoet aan de grenswaarde, de bijdrage van natuurlijke bronnen (zoals zeezout) in aftrek
te worden gebracht wanneer het kwaliteitsniveau hoger is dan die grenswaarde.
In dit onderzoek is de zeezoutcorrectie niet toegepast.
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4

Resultaten

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de berekende NO2, PM10 en PM2.5-concentraties rondom de Smart
Mobility Hub. Daarbij wordt beoordeeld of ze voldoen aan het wettelijk kader en aan de mate waarin de
luchtkwaliteit past bij de advieswaarden van de WHO.

4.1

Toetsing aan wettelijke grenswaarden

In tabel 4 zijn de berekende maximale jaargemiddelde concentraties weergegeven van stikstofdioxide
(NO2) en fijn stof (PM10, PM2,5). De concentraties zijn een som van de achtergrondconcentratie en de
bijdrage van het verkeer. Voor NO2 zijn ook het aantal overschrijdingsuren weergegeven en voor PM 10 het
aantal overschrijdingsdagen. Uit de tabel volgt dat geen van de onderzochte stoffen de grenswaarde
overschrijden.
Tabel 4. Maximale jaargemiddelde -concentraties langs de weg

Maximale concentratie
Grenswaarde

NO2
[μg/m3]

NO2
[uren]

PM10
[μg/m3]

PM10
[dagen]

PM2,5
[μg/m 3]

23,5

0

18,2

6

10,0

40

18

40

35

20

Overige stoffen
Ten aanzien van de stoffen zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen, lood, ozon, arseen, cadmium, nikkel,
benzo(a)pyreen en stikstofoxiden zijn de laatste jaren nergens in Nederland normoverschrijdingen
opgetreden en de concentraties vertonen een dalende trend (CBS, PBL, Wageningen UR, 2013). Dit
beeld wordt bevestigd door metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM (RIVM,
2011).
Overschrijding van grenswaarden is redelijkerwijs uitgesloten daarmee wordt er, op grond van art. 5.16,
eerste lid, sub a aan de Wet milieubeheer voldaan.

4.2

Beoordeling advieswaarden WHO

In tabel 5 zijn de minimale en maximale jaargemiddelde concentraties in het onderzoeksgebied
weergegeven van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10, PM2,5). De concentraties zijn een optelling van
de achtergrondconcentratie en de bijdrage van het verkeer.
Tabel 5. Minimale en maximale jaargemiddelde -concentraties in het onderzoeksgebied
NO2
[μg/m3]

PM10
[μg/m3]

PM2,5
[μg/m 3]

Concentraties

15,7 – 23,5

16,2 – 18,2

9,1 – 10,0

Advieswaarde

40

20

10

Uit tabel 5 blijkt dat de maximale concentraties, berekend op 10 meter van de wegrand, voor alle drie de
stoffen kleiner of gelijk zijn aan de WHO-advieswaarden. Buiten het invloedsgebied van de wegen ligt de
concentratie nog lager.
Op basis van deze concentratieniveaus kan worden gesteld dat de gezondheidseffecten op basis van
wetenschappelijke inzichten verwaarloosbaar zijn.
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5

Conclusies

Toetsing aan wettelijke grenswaarden
Royal HaskoningDHV heeft in het kader van de voorgenomen realisatie de Smart Mobility Hub in OuderAmstel een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit. In het onderzoek is beoordeeld of het plan in
overeenstemming is met de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Voor het maatgevende jaar 2025
is een modelberekening uitgevoerd. De uitgevoerde berekening bevat de bronbijdragen van lokale wegen
en de achtergrondconcentraties. Vervolgens is getoetst of de concentraties voldoen aan de grenswaarden
voor luchtverontreinigende stoffen uit de Wet milieubeheer. Het onderzoek leidt tot de volgende
conclusies.
Toetsing aan grenswaarden
• In 2025 is er na realisatie en in gebruikname van de Smart Mobility Hub geen sprake van overschrijding
van de grenswaarden voor de jaar- en uurgemiddelde NO2-concentraties.
• Ook de grenswaarden voor de jaargemiddelde PM10-concentraties en het aantal toegestane
overschrijdingen van de etmaalgemiddelde PM10-concentraties worden niet overschreden.
• Tevens is er geen sprake van overschrijding van de grenswaarden voor de jaargemiddelde PM 2,5concentraties.
• Overschrijding van de grenswaarden voor de overige Wm-stoffen3 is in 2025 redelijkerwijs uitgesloten.
Omdat er na realisatie en ingebruikname van de Smart Mobility Hub geen grenswaarden voor
luchtverontreinigende stoffen worden overschreden, voldoet het plan op grond van art. 5.16, eerste lid,
sub a Wm en het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) aan de wettelijke
luchtkwaliteitseisen.

Beoordeling advieswaarden WHO
• De jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 op 10 meter van de wegrand zijn gelijk of
lager dan de advieswaarde van de WHO.
• Op grotere afstand van de weg zijn de concentraties NO2 PM10 en PM2,5 lager dan de
advieswaarde van de WHO.
Op basis van de berekende concentraties kan worden gesteld dat de gezondheidseffecten op basis van
wetenschappelijke inzichten verwaarloosbaar zijn.

3

Zwaveldioxide, koolmonoxide, lood, benzeen, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.
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Bijlage 1. Invoergegevens
Tabel 1.1. Invoergegevens lokale wegen
NAAM
RECEPTORID SEGMENT_ID

WT

BOOM_FACT

SNELHEID

STAGNATIE

De Loper

10

10001

4

1

c

0

De Loper

11

10001

3

1

c

0

De Loper

12

10001

4

1

c

0

De Loper

13

10001

4

1

c

0

Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Holterbergweg,
nieuwe ligging
Burgemeester
Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg
Spaklerweg

21

104516

4

1

c

0

21

146288

4

1

c

0

90490

63

4

1

b

0,1

90490

64

4

1

b

0,1

90509

63

4

1

b

0,1

90509

64

4

1

b

0,1

98569

63

4

1

b

0,1

98569

64

4

1

b

0,1

98570

63

4

1

b

0,1

98570

64

4

1

b

0,1

98576

60

4

1

c

0

98576

61

4

1

c

0

98580

60

3

1

c

0

98580

61

3

1

c

0

980076

60

4

1

c

0

980076

61

4

1

c

0

980080

60

3

1

c

0

980080

61

3

1

c

0

1092819

146284

4

1

b

0

1092819

1355117

4

1

b

0,06

1140481

104065

4

1.25

b

0

1140481

1355117

4

1.25

b

0,06

15578483

104087

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578483

104089

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578525

103574

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578525

103577

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578526

103575

4

1

b

0,1
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INT_LV

INT_MV INT_ZV INT_BV

13118
13118
13118
13118
10311
10304
5509
5847
5509
5847
5509
5847
5509
5847
8705
8249
8705
8249
8705
8249
8705
8249
17567
21710
17567
21710
7745
8005
10456
10196
10456

BG3477-RHD-RP-001-RP-001

308

179

23

308

179

23

308

179

23

308

179

23

200

119

16

200

119

16

199

129

0

199

129

0

199

129

0

199

129

0

199

129

0

199

129

0

199

129

0

199

129

0

186

118

5

186

118

5

186

118

5

186

118

5

186

118

5

186

118

5

186

118

5

186

118

5

604

339

23

644

365

0

604

339

23

644

365

0

210

136

0

210

136

0

162

106

0

162

106

0

162

106

0
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NAAM

WT

BOOM_FACT

SNELHEID

STAGNATIE

Spaklerweg

RECEPTORID SEGMENT_ID
15578526

103578

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578527

103574

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578527

103577

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578528

103575

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578528

103578

4

1

b

0,1

Burgemeester
Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg
Spaklerweg

15578555

104065

4

1

b

0

15578555

1355117

4

1

b

0,06

15578556

104066

4

1

b

0

15578556

1355117

4

1

b

0,06

15578557

104067

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578558

104067

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578559

104068

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578560

104068

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578561

104069

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578562

104069

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578563

104070

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578564

104070

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578565

104071

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578566

104071

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578581

104085

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578582

104085

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578583

104087

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578583

104089

4

1

b

Spaklerweg

15578584

104090

4

1

Spaklerweg

15578584

104091

4

Spaklerweg

15578585

104090

4

Spaklerweg

15578585

104091

Spaklerweg

15578586

Spaklerweg

INT_LV

INT_MV INT_ZV INT_BV
162

106

0

162

106

0

162

106

0

162

106

0

162

106

0

604

339

23

644

365

0

604

339

23

644

365

0

398

258

0

398

258

0

398

258

0

398

258

0

11354

398

258

0

11354

398

258

0

398

258

0

11354

398

258

0

11354

398

258

0

398

258

0

401

260

0

401

260

0

7745

210

136

0

0,1

8005

210

136

0

b

0,1

6091

202

131

0

1

b

0,1

202

131

0

1

b

0,1

202

131

0

4

1

b

0,1

202

131

0

104092

4

1

b

0,1

202

131

0

15578586

104094

4

1

b

0,1

202

131

0

Spaklerweg

15578587

104093

4

1

b

0,1

202

131

0

Spaklerweg

15578587

146272

4

1

b

0,1

202

131

0

Spaklerweg

15578588

104092

4

1

b

0,1

202

131

0

Spaklerweg

15578588

104094

4

1

b

0,1

202

131

0

Spaklerweg

15578589

104095

4

1

b

0,1

200

130

0

Spaklerweg

15578589

146273

4

1

b

0,1

200

130

0

Spaklerweg

15578590

104096

4

1

b

0,1

146

96

0

Spaklerweg

15578590

104099

4

1

b

0,1

146

96

0

Spaklerweg

15578591

104097

4

1

b

0,1

8240

144

94

0

Spaklerweg

15578591

146274

4

1

b

0,1

8500

144

94

0

Spaklerweg

15578592

104098

4

1

b

0,1

144

94

0
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10196
10456
10196
10456
10196
17567
21710
17567
21710
11354
11354
11354
11354

11354

11354
13534
13534

6351
6091
6351
6555
6295
6555
6295
6555
6295
6897
6637
8663
8403

8240
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NAAM

WT

BOOM_FACT

SNELHEID

STAGNATIE

Spaklerweg

15578592

146275

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578593

104096

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578593

104099

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578594

104100

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578594

146276

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578595

104101

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578595

146276

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578620

104093

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578620

146272

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578621

104095

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578621

146273

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578622

104097

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578622

146274

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578623

104098

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578623

146275

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578624

104101

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578624

146276

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578625

104100

4

1

b

0,1

Spaklerweg

15578625

146276

4

1

b

0,1

Burgemeester
Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg
Holterbergweg

15578626

146284

4

1

b

0

15578626

1355117

4

1

b

0,06

15578627

146285

4

1

b

0

15578627

1144768

4

1

e

0

15578628

104516

4

1

c

0

Holterbergweg

15578628

146288

4

1

c

0

Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr
Verl van Marwijk
Kooystr

15578630

1273721

4

1

e

0

15578631

1273721

4

1

e

0

15578632

1273722

4

1

e

0

15578633

1273722

4

1

e

0

15578649

1273732

4

1

e

0

15578650

1273732

4

1

e

0

15578651

1273733

4

1

e

0

15578652

1273733

4

1

e

0

15578653

1273734

4

1

e

0

15578654

1273734

4

1

e

0

15578655

1273735

4

1

e

0
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RECEPTORID SEGMENT_ID

LUCHTKWALITEIT SMH

INT_LV

INT_MV INT_ZV INT_BV
144

94

0

146

96

0

146

96

0

144

94

0

159

104

0

159

104

0

159

104

0

202

131

0

202

131

0

200

130

0

6637

200

130

0

8240

144

94

0

144

94

0

8240

144

94

0

8500

144

94

0

159

104

0

10028

159

104

0

8240

144

94

0

159

104

0

604

339

23

644

365

0

604

339

23

167

92

0

200

119

16

200

119

16

361

266

0

361

266

0

361

266

0

361

266

0

555

415

0

555

415

0

361

266

0

361

266

0

361

266

0

361

266

0

361

266

0

8500
8663
8403
8240
10028
9768
10028
6555
6295
6897

8500

9768

10028
17567
21710
17567
6936
10311
10304
26761
26761
26761
26761
37656
37656
26761
26761
26761
26761
26761
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Kooystr
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RECEPTORID SEGMENT_ID
15578656

1273735

LUCHTKWALITEIT SMH

WT

BOOM_FACT

SNELHEID

STAGNATIE

4

1

e

0

INT_LV

INT_MV INT_ZV INT_BV

26761

BG3477-RHD-RP-001-RP-001

361

266

14

0

Projectgerelateerd

Bijlage 2. Resultaten
Tabel 2.1. Berekende concentraties in 2025
Calculation
point id

label

x

NO2 total
PM10 total
PM25 total
concentration concentration concentration
[µg/m3]
[µg/m3]
[µg/m3]

y

NO2
PM10
exceedance exceedance
hours [#]
days [#]

10 De Loper

124278

480778

20,6

17,1

9,5

0

6

11 De Loper

124294

480757

21,8

17,4

9,5

0

6

12 De Loper

124440

480836

20,3

17,1

9,4

0

6

124424

480857

20,4

17,1

9,4

0

6

124227

480673

20,8

17,2

9,5

0

6

123857

481263

18,1

16,5

9,2

0

6

123886

481282

18,1

16,5

9,2

0

6

123777

481406

18,1

16,6

9,2

0

6

123806

481425

18,1

16,6

9,2

0

6

124127

480775

20,6

17,1

9,4

0

6

124161

480794

21,6

17,4

9,5

0

6

124320

480902

18,3

16,6

9,3

0

6

124046

480920

20,6

17,1

9,4

0

6

124080

480938

21,6

17,4

9,5

0

6

123997

480391

22,4

17,4

9,7

0

6

123862

480280

23,3

17,5

9,8

0

6

15578483 Spaklerweg

123693

482262

20,5

17,6

9,8

0

6

15578525 Spaklerweg

123435

482833

21,9

17,9

9,9

0

6

15578526 Spaklerweg

123477

482755

23,5

18,1

10,0

0

6

15578527 Spaklerweg

123387

482808

22,0

17,9

9,9

0

6

15578528 Spaklerweg
Burgemeester
15578555 Stramanweg
Burgemeester
15578556 Stramanweg

123430

482730

23,5

18,1

10,0

0

6

123834

480337

22,8

17,4

9,8

0

6

123919

480397

21,6

17,2

9,7

0

6

15578557 Spaklerweg

123737

481500

17,9

16,5

9,2

0

6

15578558 Spaklerweg

123774

481512

17,8

16,5

9,2

0

6

15578559 Spaklerweg

123714

481600

17,8

16,5

9,2

0

6

15578560 Spaklerweg

123753

481603

17,8

16,5

9,2

0

6

15578561 Spaklerweg

123716

481702

17,8

16,5

9,2

0

6

15578562 Spaklerweg

123754

481697

17,8

16,5

9,2

0

6

15578563 Spaklerweg

123746

481802

17,8

16,5

9,2

0

6

15578564 Spaklerweg

123780

481784

17,7

16,5

9,2

0

6

15578565 Spaklerweg

123792

481888

17,7

16,5

9,2

0

6

13 De Loper
Holterbergweg,
21 nieuwe ligging
Holterbergweg,
90490 nieuwe ligging
Holterbergweg,
90509 nieuwe ligging
Holterbergweg,
98569 nieuwe ligging
Holterbergweg,
98570 nieuwe ligging
Holterbergweg,
98576 nieuwe ligging
Holterbergweg,
98580 nieuwe ligging
Locatie School 909999 indicatie
Holterbergweg,
980076 nieuwe ligging
Holterbergweg,
980080 nieuwe ligging
Burgemeester
1092819 Stramanweg
Burgemeester
Stramanweg, Ouder1140481 Amstel
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Calculation
point id

label

x

NO2 total
PM10 total
PM25 total
concentration concentration concentration
[µg/m3]
[µg/m3]
[µg/m3]

y

NO2
PM10
exceedance exceedance
hours [#]
days [#]

15578566 Spaklerweg

123827

481872

17,7

16,5

9,2

0

6

15578581 Spaklerweg

123851

481953

17,8

16,5

9,2

0

6

15578582 Spaklerweg

123811

481957

17,8

16,5

9,2

0

6

15578583 Spaklerweg

123733

482285

20,5

17,6

9,8

0

6

15578584 Spaklerweg

123735

482187

20,2

17,6

9,8

0

6

15578585 Spaklerweg

123775

482210

20,2

17,6

9,8

0

6

15578586 Spaklerweg

123812

482143

20,1

17,6

9,8

0

6

15578587 Spaklerweg

123846

482071

20,0

17,6

9,8

0

6

15578588 Spaklerweg

123773

482118

20,1

17,6

9,8

0

6

15578589 Spaklerweg

123857

482010

20,0

17,6

9,8

0

6

15578590 Spaklerweg

123674

482394

20,7

17,7

9,8

0

6

15578591 Spaklerweg

123552

482511

21,5

17,8

9,9

0

6

15578592 Spaklerweg

123596

482433

21,0

17,7

9,8

0

6

15578593 Spaklerweg

123639

482356

20,7

17,7

9,8

0

6

15578594 Spaklerweg

123527

482553

22,1

17,9

9,9

0

6

15578595 Spaklerweg

123510

482586

23,0

18,0

9,9

0

6

15578620 Spaklerweg

123799

482052

20,0

17,6

9,8

0

6

15578621 Spaklerweg

123808

482005

20,0

17,6

9,8

0

6

15578622 Spaklerweg

123596

482535

21,5

17,8

9,9

0

6

15578623 Spaklerweg

123631

482473

21,0

17,7

9,8

0

6

15578624 Spaklerweg

123555

482610

22,9

18,0

9,9

0

6

15578625 Spaklerweg
Burgemeester
15578626 Stramanweg
Burgemeester
15578627 Stramanweg

123573

482579

22,1

17,9

9,9

0

6

123970

480437

21,4

17,2

9,7

0

6

124010

480471

20,9

17,0

9,4

0

6

15578628 Holterbergweg
Verl van Marwijk
15578630 Kooystr
Verl van Marwijk
15578631 Kooystr
Verl van Marwijk
15578632 Kooystr
Verl van Marwijk
15578633 Kooystr
Verl van Marwijk
15578649 Kooystr
Verl van Marwijk
15578650 Kooystr
Verl van Marwijk
15578651 Kooystr
Verl van Marwijk
15578652 Kooystr
Verl van Marwijk
15578653 Kooystr
Verl van Marwijk
15578654 Kooystr
Verl van Marwijk
15578655 Kooystr

124190

480654

20,6

17,1

9,5

0

6

123444

482916

22,1

18,2

10,0

0

6

123465

482881

22,3

18,2

10,0

0

6

123520

482960

21,9

18,1

9,9

0

6

123540

482923

22,2

18,2

10,0

0

6

123784

483034

23,3

18,1

9,9

0

6

123818

483054

23,2

18,1

9,9

0

6

123725

483027

22,0

17,7

9,8

0

6

123704

483063

21,6

17,7

9,8

0

6

123657

482987

22,1

18,2

10,0

0

6

123638

483022

22,1

17,8

9,8

0

6

123599

482956

22,2

18,2

10,0

0

6
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Calculation
point id

label
Verl van Marwijk
15578656 Kooystr

18 mei 2020

x

NO2 total
PM10 total
PM25 total
concentration concentration concentration
[µg/m3]
[µg/m3]
[µg/m3]

y
123579

LUCHTKWALITEIT SMH

482992

21,9

18,1

NO2
PM10
exceedance exceedance
hours [#]
days [#]

9,9

BG3477-RHD-RP-001-RP-001

0

6
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Smart Mobility Hub input t.b.v. watertoets
To:

Gé Smit

From:

Mark de Kwaadsteniet

Date:

5 February 2021

Ref no.:

1120-160594.M02 (definitief)

Subject:

Smart Mobility Hub samenvatting afspraken watertoets proces input voor
bestemmingsplan procedure

Bijlage A

2020-173478-01_SMH-Waterstructuur, d.d. 2-02-2021

Bijlage B

2020-173478-02_SMH-Hoeveelheden Bestaand, d.d. 2-02-2021

Bijlage C

2020-173478-03_SMH-Hoeveelheden Nieuw, d.d. 2-02-2021

Bijlage D

Tabel met verdeling oppervlakken binnen plangebied (huidig en toekomstig)

Hierbij ontvangt u de definitieve versie van de memo met een samenvatting van de gemaakte
afspraken betreffende het watertoets proces dat wordt doorlopen met de Gemeente Ouder-Amstel
(bevoegd gezag), Waternet (bevoegd gezag) en Gemeente Amsterdam (grondeigenaar en
ontwikkelaar) voor de ontwikkeling van de Smart Mobility Hub.
Aanleiding
De ontvangen zienswijzen op het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de SMH binnen “De
Nieuwe Kern” en aangepaste randvoorwaarden hebben geleidt tot een verkenning van een plan met
aangepaste bestemmingsplangrens en gebouwafmetingen.
Met deze aanpassingen is het belangrijk een goede waterstructuur te waarborgen. Vooruitlopend op
de aanpassing van het ontwerp van het inrichtingsplan is Fugro gevraagd een onderlegger voor de
waterstructuur te maken afgestemd op de laatste inzichten met de gebouwaanpassing. Deze
onderlegger wordt gebruikt bij de aanpassing van het inrichtingsplan en de watertoets bij het
bestemmingsplan.
Voor de bestemmingsplanprocedure is input gewenst over de stand van zaken van het
watertoetsproces voor de volgende onderdelen:
n

Peilgebied;

n

Oppervlaktewatersysteem;

n

Waterstructuur SMH;

n

Waterkering;

n

Grondwater;

n

Hemelwater, afvalwater en riolering;

n

Waterkwaliteit;

n

Watercompensatie;

n

Afstemming Gemeente Ouder-Amstel en Waternet.
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Figuur 1: Luchtfoto projectgebied met bestemmingsplangrens.

Peilgebied
De projectlocatie (oranje omlijnd) ligt bijna volledig binnen de “Venserpolder” (zie Figuur 2 en Tabel 1)
en een klein deel in “Polder de Nieuwe Bullewijk”. Omdat er niets verandert aan het oppervlaktewater
binnen de bestemmingsplangrens in “Polder de Nieuwe Bullewijk”, wordt dit niet verder behandeld in
deze memo.
Tabel 1:

Peilvak en actueel beheerspeil

Peilvaknummer

Naam peilvak

Polder

Peil 2010 [m NAP]

AP 7,1-1

Bemalen peilgebied

Venserpolder

Vast peil -2,50

Uit een archiefstudie uitgevoerd door de gemeente Amsterdam is een kaart gevonden met een
beheerspeil van het oppervlaktewater ter plaatse van “Old Course” van NAP -2,9 m (zie Figuur 2). Op
basis van de hoogtemetingen en de grondwaterstandsmetingen binnen DNK ter plaatse van “Old
Course” bestond het vermoeden van een onderbemaling al langer. Door de aanpassing van de
bestemmingsplangrens is er binnen het plangebied geen oppervlaktewater met een (vermoedelijke)
onderbemaling (zie bruine stippellijn in Figuur 2). Voor de waterstructuur en het afvoeren van water
vanuit het plangebied betekent dit dat zolang de onderbemaling en het terrein van “Old Course” in
gebruik zijn, er geen open verbinding kan worden gemaakt tussen het oppervlaktewater binnen het
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plangebied van de SMH en het oppervlaktewater bij het “Old Course” terrein. Het
watersysteem van de SMH heeft één afvoerrichting en blijft daarmee gelijk met de huidige situatie.

“Vermoeden onderbemaling
NAP -2,9 m”

AP 7,1-1
Vp -2,50

“Volkstuinen ons lustoord”

“Venserpolder”

Vp -460
“Polder de Toekomst”

AP 7,4-1
Vp -4,75

“Polder de Nieuwe Bullewijk”
Figuur 2: Kaart Peilbesluit van de Venserpolder, van AGV, tekeningnummer: IB20110194-blad 7f, d.d. 26-08-2011
Linksonder oude kaart met aanduiding onderbemaling archiefstudie (IBA 2020)

Oppervlaktewatersysteem
Binnen het plangebied zijn secundaire watergangen aanwezig. Het toekomstige watersysteem wordt
uitgevoerd in, door Waternet varend te beheren en onderhouden, primaire watergangen. Vanwege de
ruimtelijke inpassing van het inrichtingsplan wordt aan de zuid- en westzijde van het gebouw een
infiltratievoorziening gerealiseerd die wordt verbonden met de primaire watergangen binnen het
plangebied (zie bijlage A en C). Deze voorziening wordt aan 2 zijden verbonden met de primaire
watergang, waardoor doorstroming mogelijk is. Deze (nader te ontwerpen) infiltratievoorziening
vervangt de functie van de huidige secundaire watergang om de grondwaterstand in de directe
omgeving (in de secundaire kering zie bijlage A) te beheersen.
Het beheer en onderhoud van deze infiltratievoorziening wordt verzorgd door de gemeente OuderAmstel.
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Verificatie nieuwe kruising waterstructuur met huidig 150 kV tracé
Eisen Tennet
Tennet geeft aan als uitgangspunt voor de herinrichting en werkzaamheden nabij het 150 kV tracé dat er 0 mm
verplaatsing mag optreden van de huidige kabels.
Eisen Waternet
Waternet heeft in de keur de volgende eisen in de Beleidsregel 10.3: duikers in primaire wateren. Voor de realisatie van
een sifon is een watervergunning nodig en gelden de volgende eisen:
n

Diameter ten minste 0,8 m, voorkeur 1 m;

n

Niet langer dan 30 m (lengte onder 150 kV tracé is ca. 10 m);

n

Vrije ruimte minimaal 20 cm boven het hoogst vastgestelde waterpeil;

n

Duikers worden zonder bochten aangelegd.-> In geval van een sifon komt er geen rechte duiker;

n

Bij ieder knikpunt in de duiker/sifon wordt een put toegepast ten behoeve van inspectie en onderhoud;

n

Er mogen geen polders met verschillende peilen met elkaar worden verbonden.

Conclusie
Op basis van de uitgangspunten van Waternet is een vergunbare waterverbinding onder het 150 kV tracé te realiseren.
Echter de eis van Tennet dat er 0 mm verplaatsing mag plaatsvinden bij de aanleg van een dergelijke voorziening wordt
niet realistisch geacht om een vergunbare waterverbinding te maken onder het 150 kV tracé door.

Waterstructuur SMH
In bijlage A en C is de voorgestelde hoofdwaterstructuur binnen het plangebied van de SMH
weergegeven met een oppervlak van 8.730 m2 en een totale lengte van ca. 450 m. Dit wordt primair
water, waarbij kruisingen met de wegen (doorvaarbreedte minimaal 3 m en doorvaarthoogte ten
minste 1 m), zodanig wordt uitgevoerd dat deze watergang over de volledige lengte varend kan
worden onderhouden met één laad-/losplaats voor de maaiboot. Voor nu is voorgesteld om de
kruisingen van het water en de wegen als bruggen uit te voeren. Op basis van de lengte zijn er 3
opstelplaatsen nodig voor het verwijderen van maaisel en bagger (1 per 200 m).
Voor de afvoer en de doorstroom van het watersysteem binnen het plangebied wordt de huidige
verbinding met de bestaande secundaire watergang buiten het plangebied gehandhaafd. Hiervoor is
het nodig de bestaande duikerverbinding te verlengen. Er is geen informatie beschikbaar over de
huidige duiker en de status. Dit dient nader te worden uitgewerkt, waarbij wordt voorgesteld rekening
te houden met de gehele ontwikkeling van DNK.
Voor het verbeteren van de doorstroom van het oppervlaktewater wil Waternet de huidige secundaire
watergang parallel aan het 150 kV tracé handhaven, waardoor zonder afvoermogelijkheid aan de
oostzijde van het plangebied het water toch kan doorstromen (zie bijlage C). De watergang wordt
verbreedt (breedte op de waterlijn ca. 12 m), zodat deze ook varend door Waternet kan worden
onderhouden.
De minimale breedte op de waterlijn bedraagt ca. 11 m (langs het SMH-gebouw). Op deze locatie is
de watergang aan één zijde voorzien van een verticale damwand (langs het te handhaven 150 kV
tracé) en aan de andere zijde (langs het gebouw) van een talud van minimaal 1:2. De stabiliteit van dit
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talud dient nader geotechnisch te worden geverifieerd. Gemeente Ouder Amstel geeft aan een talud
van 1:2 niet te willen beheren en onderhouden. Voorgesteld wordt voorafgaande aan de verlegging
van het 150 kV tracé dit talud onderhoudsarm (verhard) uit te voeren. Waternet is hiermee akkoord,
maar stelt voor natuurvriendelijke oevers te realiseren op plekken waar dat wel kan.
Waterkering
Op de grens van de projectlocatie aan de west- en zuidzijde ligt een secundaire waterkering
(overgang tussen “Venserpolder” en “Polder De Nieuwe Bullewijk”). Dit waterkerende dijklichaam is
onderdeel van Ringdijk Veenderij “De Toekomst”-Noord (“A2009-003”) en heeft een kruinhoogte van
NAP -2,16 m. Het inrichtingsplan wordt afgestemd op de ligging (zie bijlage A) van de secundaire
kering zonder verlegging.
Grondwater
Na de herinrichting voldoet het plangebied aan de “grondwaternorm”. Dat houdt in dat infiltrerende
neerslag via een, vanaf maaiveld aanwezige/aan te brengen, topzandlaag richting de
ontwateringsmiddelen (watergangen/infiltratievoorziening) moet worden afgevoerd. De ontwatering
(afstand van ontwerpmaaiveldniveau tot aan de maatgevende grondwaterstand) moet minimaal 0,9
m bedragen. Voor de projectlocatie is een ontwatering van 1,0 m afgesproken. Deze norm is mede
bepalend voor het ontwerpmaaiveldniveau binnen het plangebied.
Hemelwater, afvalwater en riolering
Hemelwater en afvalwater wordt gescheiden ingezameld. In het plangebied is riolering aanwezig in
eigendom en beheer van Waternet. Met de herinrichting wordt het hemelwater- en vuilwaterriool in
eigendom en beheer gebracht van de Gemeente Ouder-Amstel.
Het hemelwater afkomstig van de intensief bereden verharde wegen wordt bij voorkeur over maaiveld
via een bermpassage afgevoerd richting het watersysteem, zonder hemelwaterriool (mits het
hoogteverloop in aansluiting op de bebouwde omgeving dit toelaat) en anders via een verbeterd
gescheiden stelsel (VGS-riool).
Het plangebied moet klimaatadaptief ingericht worden, waarbij een T=100 bui (75 mm in één uur en
90 mm in twee uur) wordt verwerkt, zonder dat er overlast optreedt. Om hier invulling aan te geven
wordt de buitenruimte klimaatbewust ontworpen, onder andere door waterberging en goede
afstroming in het straatprofiel te verwerken en het aanbrengen van groen in de openbare ruimte
en/of op daken. Van de ca. 5,4 ha aan dakoppervlak van het SMH-gebouw wordt op het deel dat in
eigendom blijft van de gemeente Amsterdam (ca. 4,3 ha) een dakpolder gerealiseerd, met een
vertraagde afvoer. Voor infiltratie van hemelwater afkomstig van de dakpolder in de topzandlaag
onder het gebouw is een nader uit te werken infiltratiesysteem voorzien. De verantwoordelijkheid
voor het functioneren van de dakpolder ligt bij de grondeigenaar (Gemeente Amsterdam).
Waterkwaliteit
Voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt het hemelwater afkomstig van de intensief
bereden verharde wegen bij voorkeur over maaiveld via een bermpassage afgevoerd richting het
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watersysteem of via een VGS-riool (verbeterd gescheiden rioolstelsel).
Waternet stelt voor natuurvriendelijke oevers te realiseren op plekken waar dat kan om de
waterkwaliteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren en waar mogelijk loofbomen te kiezen
met weinig bladval en deze verder van de waterstructuur te plaatsen.
Watercompensatie;
Voor de watercompensatie gelden de volgende uitgangspunten:
n

Toename van het verharde oppervlak wordt gecompenseerd door aanleg van 10%
oppervlaktewater;

n

Te dempen watergangen worden 1 op 1 gecompenseerd;

n

Een infiltratievoorziening kan het dempen van een watergang niet compenseren;

n

De dakpolder op het deel van de “Smart Mobility Hub” in grondeigendom van de gemeente
Amsterdam wordt voorzien van een berging van ca. 100 mm à 130 mm (minimaal 100 mm). De
vertraagde afvoer is voorzien in de topzandlaag (infiltratie) onder de bebouwing. Dit mag geen
nadelige invloed hebben op de grondwaterstand in de secundaire kering. Onder deze
voorwaarden is geen aanvullende watercompensatie nodig voor het dakoppervlak;

n

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor het functioneren van de dakpolder, waarbij geen
negatieve invloed op de infrastructuur in de openbare ruimte mag optreden.

Op basis van de technische tekeningen (zie bijlagen A, B en C) is de watercompensatie-opgave
inzichtelijke gemaakt. Een overzicht van de verdeling van de oppervlakken in de huidige en
toekomstige situatie en de benodigde demping is opgenomen in bijlage D.
n

Plangebied SMH;

n

Gebouwoppervlak;

n

Bestaand oppervlaktewater

n

Demping bestaand oppervlaktewater;

n

Toename verhard oppervlak;

n

Oppervlaktewater nieuwe situatie;

n

Watercompensatie opgave.

Plangebied SMH:
n

Oppervlak plangebied SMH is 100.934 m2;
•

Oppervlak binnen de bestemmingsplan grens is 97.224 m2;

•

Oppervlak buiten de bestemmingsplan grens is 3.710 m2.

Gebouwoppervlak
n

Dakoppervlak SMH-gebouw gemeentelijk deel is 43.102 m2;

n

Dakoppervlak SHM commerciële kavel is 11.342 m2.

Bestaand oppervlaktewater
n

Totale oppervlak aan bestaand water in het plangebied is 8.044 m2;
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•

Bestaand oppervlaktewater binnen bestemmingplan grens is 6.972 m2;

•

Bestaand oppervlaktewater buiten bestemmingplan grens is 1.072 m2.

Demping bestaand oppervlaktewater
n

n

Demping oppervlak bestaand water binnen plangebied is 4.928 m2;
•

Demping oppervlak bestaand water binnen bestemmingplan grens is 4.571 m2;

•

Demping oppervlak bestaand water buiten bestemmingplan grens is 357 m2;

Resterend bestaand oppervlaktewater binnen plangebied is 3.116 m2.

Ter compensatie van de demping dient er 4.928 m2 nieuw oppervlaktewater te worden gegraven.
Toename verhard oppervlak
n

Toename verhard oppervlak binnen het plangebied is 5.780 m2.
•

Toename verhard dakoppervlak is (11.342 m2 - 2.370 m2) 8.972 m2;

•

Toename verhard straatoppervlak is (24.805 m2 - 21.613 m2) -3.192 m2.

Voor de toename van het verharde oppervlak met 5.780 m2 dient er 578 m2 aan nieuw
oppervlaktewater te worden gegraven.
Oppervlaktewater nieuwe situatie
n

Totale oppervlak aan water binnen het plangebied is ca. 8.730 m2.
•

Totale oppervlak aan water binnen de bestemmingsplan grens is 6.586 m2;

•

Totaal oppervlak aan water buiten de bestemmingsplan grens is 2.144 m2.

Watercompensatie opgave
Voor een “sluitende” waterbalans binnen het plangebied dient er (4.928 + 578 =) 5.506 m2 nieuw
oppervlaktewater te worden gerealiseerd, waardoor het benodigde totaal wateroppervlak (inclusief te
behouden bestaand water) binnen het plangebied uitkomt op (5.506 + 3.116 =) 8.622 m2. In het
plangebied is 8.730 m2 aan oppervlaktewater voorzien. Daarmee is er een overschot van 108 m2 en
wordt er voldaan aan de watercompensatie opgave binnen het plangebied.
Afstemming Gemeente Ouder-Amstel en Waternet.
n

De kruisingen met het primaire water doorvaarbaar uit te voeren middels een kokerprofiel in
plaats van een brug (doorvaarbreedte minimaal 3 m en doorvaarthoogte ten minste 1 m).

n

Langs het SMH-gebouw is éénzijdig een talud voorzien van minimaal 1:2, waarvan de stabiliteit
nog nader geotechnisch geverifieerd dient te worden. Gemeente Ouder Amstel geeft aan een
talud van 1:2 niet te willen beheren en onderhouden. Als oplossing wordt voorgesteld dit talud
onderhoudsarm uit te voeren (bijvoorbeeld verhard).

n

Verificatie voorgestelde locatie damwand langs de nieuwe watergang op basis van de resultaten
van de proefsleuven naar de exacte ligging van het 150 kV tracé.

n

Ter verbetering van de waterkwaliteit natuurvriendelijke oevers in de waterstructuur voorzien,
loofbomen kiezen met weinig bladval en verder van de waterstructuur te plaatsen.
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Bijlage D: Tabel met verdeling oppervlakken binnen plangebied (huidig en toekomstig)

Page 8 of 8

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notitie
Aan
Van
Kopie aan
Datum

Anne Visser
Dirk van der Est, tel: 06-11656452, d.van.der.est@amsterdam.nl
Maurice Backerra
14 mei 2020

Ons kenmerk
Bijlage(n)

1. Foto’s van het plangebied

Onderwerp

Quickscan natuur De Nieuwe Kern, sport- en parkeercluster
Opsteller

Goedgekeurd en vrijgegeven

Roel de Greeff

Anne Visser

Paraaf

Datum

1. Inleiding
Gemeente Amsterdam heeft Ajax toegezegd om de grote parkeerplaatsen langs de
Holterbergweg vrij te geven voor de realisatie van sportvelden. De gemeente Amsterdam heeft
daardoor de opgave om de parkeerplaatsen elders in de omgeving te compenseren. Binnen het
rood gearceerde gebied (zie figuur 1) zal een parkeergarage met op het dak sportvoorzieningen
worden gerealiseerd.
Het ontwerp is nog niet bekend. Het uitgangspunt is dat in het hele plangebied werkzaamheden
nodig zijn. Daaruit vloeit dat mogelijk het hele terrein bouwrijp gemaakt dient te worden, sloten
worden gedempt, bomen worden gekapt en dat dus alle bestaande bebouwing, verharding en
begroeiing verwijderd worden.
Een integrale ‘quickscan natuur’ is noodzakelijk om te voldoen aan de natuurwet- en regelgeving.
Dit document beschrijft het uitgevoerde onderzoek naar de natuur. Daarbij zijn de bevindingen
van deze quickscan belangrijke input voor het nemen van een gefundeerde beslissing over het
ontwerp van het terrein.
Deze quickscan is uitgevoerd voor de werkzaamheden binnen het plangebied (zie figuur 1 en
bijlage 1) en heeft tot doel om inzichtelijk te maken:
• aan welke wettelijke en beleidsmatige verplichtingen het project dient te voldoen;
• welke mogelijke effecten de ingreep op natuur heeft;
• welke mogelijke vervolgacties (vervolgonderzoek) nodig zijn om dit goed te kunnen
beoordelen;
• welke overlastsoorten aanwezig kunnen zijn;
• welke maatregelen en vervolgstappen al geadviseerd kunnen worden;
• welke kansen er in het plan geïntegreerd kunnen worden om een bijdrage te leveren
aan de (lokale) biodiversiteit.

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam

14 mei 2020

Quickscan natuur De Nieuwe Kern
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2. Voorgenomen plan en beschrijving van het plangebied
Het voorgenomen plan bestaat uit de realisatie van een parkeergarage met daarbovenop
(mogelijk) sportcomplexen. Het zoekgebied (hierna te noemen plangebied) is weergegeven in
figuur 1. Zie bijlage 1 voor een foto-impressie van het plangebied. Het plangebied is gelegen naast
het Ajax-stadion. Het is nog niet geheel bekend hoe de beoogde ontwikkeling eruit gaat zien en
wat de beoogde werkzaamheden precies zijn.
Figuur 1: Het plangebied (rode ononderbroken lijn)

Het plangebied bestaat uit enkele sportcomplexen van onder andere FC Amsterdam en L.T.C.
Strandvliet. Tussen de complexen ligt infrastructuur en groene structuren. Onder andere enkele
(onderdelen van) lanen vallen binnen het plangebied. Ten zuidoosten van het plangebied ligt De
Johan Cruijff ArenA. Ten westen en oosten van het plangebied wordt het begrensd door een weg,
de S111 (westelijk) en een aantal spoorbanen (oostelijk). Ten noorden van het plangebied ligt een
golfcomplex dat doorsneden wordt door de spoorlijn van Amsterdam Strandvliet naar Amsterdam
Centraal.

3. Werkwijze
Tijdens een veldbezoek op 14 augustus 2018 heeft Roel de Greeff (Adviseur ecologie) de
(potentieel) aanwezige beschermde flora en fauna binnen het plangebied op waarden beoordeeld.
Ook zijn verschillende kaderstellende documenten van het landelijke en lokale beleid
geraadpleegd zoals; de Natura 2000-gebieden, gebieden die deel uitmaken van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Hoofdgroenstructuur en Ecologische structuur van de
Gemeente Amsterdam. Tot slot is gekeken naar waarnemingen van flora en fauna die
geregistreerd staan in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).

Gemeente Amsterdam

14 mei 2020

Quickscan natuur De Nieuwe Kern

Pagina 3 van 15

4. Resultaten gebiedsbescherming
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing en op voldoende afstand van een Natura 2000gebied en/of gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (zie figuur 2).
De dichtstbijzijnde gebieden met een beschermingsstatus liggen op resp. minimaal 5,5 km
(Botshol) en 6,6 km (Markermeer en IJmeer) van het plangebied (en verder weg). Negatieve
effecten van stikstofuitstoot op beschermde Natura 2000-gebieden als gevolg van de
werkzaamheden en de ingebruikname van het plangebied, kunnen niet op voorhand uitgesloten
worden. Het is nodig om een stikstofberekening uit te voeren zodra het ontwerp bekend is.
Het plangebied ligt ook niet in de Hoofdgroenstructuur 0f de Ecologische structuur van Gemeente
Amsterdam (bron: www.maps.amsterdam.nl, zie figuur 3). Negatieve effecten op deze gebieden
zijn er daarom niet.
Figuur 2: Ligging van het plangebied (rode lijnen) ten opzichte van het NNN. De afstand tot Natura 2000gebieden is zo groot dat deze niet zichtbaar zijn op de kaart

Gemeente Amsterdam

14 mei 2020

Quickscan natuur De Nieuwe Kern
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Figuur 3: Ligging van het plangebied ten opzichte van de ecologische structuur en hoofdgroenstructuur

5. Resultaten soortbescherming
Inleiding
Hieronder zijn de resultaten van het bronnen- en veldonderzoek weergegeven. Hierbij is een
scheiding gemaakt in de aanwezigheid van een bepaalde soortgroep en effecten van de realisatie
van sport- en parkeercluster, De Nieuwe Kern, op deze soort(groep)en. Omdat nog niet geheel
bekend is wat de beoogde werkzaamheden gaan zijn en hoe de beoogde ontwikkeling eruit gaat
zien, wordt uitgegaan van een realistische worst-case scenario.
Flora
Aanwezigheid flora
In (de directe omgeving van) het plangebied zijn waarnemingen bekend van het groot
spiegelklokje (beschermd via de Wet Natuurbescherming) en tongvaren (voorheen beschermd via
de Flora- en faunawet, Bron:www.maps.amsterdam.nl). Gemeente Amsterdam kent een
aangepast beleid ten aanzien van deze voorheen beschermde soorten 1.

1

Gemeente Amsterdam kent een aanvullend beleid voor een aantal bijzonder, niet (meer) beschermde muurplanten en
orchideeën. Dit beleid wordt gekoppeld aan de nieuwe gedragscode. Dit betekent dat gemeente Amsterdam voor deze
soorten de bescherming opstart op continueert.
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Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde planten. De
aanwezigheid van het groot spiegelklokje kan uitgesloten worden in het plangebied. De bodem is
namelijk niet voedselarm en kalkrijk genoeg. Verschillende andere planten die wel in het
plangebied staan, geven een indicatie van de gesteldheid van de grond. De bodem in het
plangebied is vrij voedselrijk en kalkarm.
Er zijn geen delen van het plangebied gezien waarin of waarop de tongvaren kan groeien. Er zijn
namelijk geen donkere, vochtige, kalkrijke, humusrijke bodems aanwezig in het plangebied. Het
voorkomen van de tongvaren in het plangebied, kan hiermee uitgesloten worden.
Effecten flora
Omdat de aanwezigheid van beschermde flora in het plangebied uit te sluiten is, zijn ook
negatieve effecten op flora uit te sluiten. Vervolgstappen voor flora zijn niet noodzakelijk.
Vleermuizen
Aanwezigheid vleermuizen
In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van de gewone dwergvleermuis (bron:
NDFF) bekend. Vanwege de kenmerken van het plangebied kan de aanwezigheid van gewone
grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis en watervleermuis niet op voorhand uitgesloten worden.
Het plangebied kan voor vleermuizen mogelijk een functie als foerageergebied en vliegroute
vervullen. De bosschages, lanen, wateren en grasvelden kunnen voor vleermuizen belangrijk
foerageergebied vormen. De lanen en bomenrijen (zoals weergegeven in figuur 4) en wateren
kunnen mogelijk vliegroutes vormen voor vleermuizen. Het is niet uit te sluiten dat dit
foerageergebied en de (mogelijke) vliegroutes essentieel zijn voor één of meerdere
vleermuissoorten. Voornamelijk de noordelijke delen van het plangebied betreffen mogelijk dit
soort essentiële onderdelen. Om dit te bepalen is nader onderzoek conform het vleermuisprotocol
2017 noodzakelijk.
Omdat in het plangebied bomen aanwezig zijn, is niet uit te sluiten dat verblijfplaatsen van
boombewonende vleermuizen zoals gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis en watervleermuis in het plangebied aanwezig zijn. Sommige bomen
(hoofdzakelijk in het noorden van het plangebied) in het plangebied zijn namelijk oud en bevatten
met grote waarschijnlijkheid holtes waarin vleermuizen kunnen verblijven (zie figuur 4). In het
plangebied is ook bebouwing aanwezig waarin mogelijk gebouwbewonende vleermuizen een
verblijfplaats kunnen hebben.
Tijdens de quickscan die op 14 augustus 2018 is uitgevoerd, konden de gebouwen op afgesloten
terreinen (zie figuur 4) niet voldoende worden beoordeeld op hun geschiktheid voor vleermuizen.
De gebouwen lijken in eerste opzicht weinig geschikt voor verblijfplaatsen van vleermuizen. De
gebouwen zijn uitgevoerd met metalen platen aan de buitenkant en er zijn van een afstand geen
openingen of kieren te zien waarlangs vleermuizen toegang krijgen tot deze gebouwen. Toch
kunnen dergelijke openingen niet geheel uitgesloten worden, omdat de gebouwen niet van
dichtbij bekeken konden worden.
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Een nadere inspectie van de gebouwen is nodig om te bepalen of ze geschikt zijn als verblijfplaats
voor gebouwbewonende vleermuizen. Als dit het geval is, is nader onderzoek naar vleermuizen
conform het vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus in samenwerking met de
zoogdiervereniging en de Gegevensautoriteit Natuur uit 2017 noodzakelijk bij de gebouwen.
Omdat de bomen in het plangebied (mogelijk) geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen,
dient nader onderzoek naar boombewonende vleermuizen uitgevoerd te worden. Dit nader
onderzoek moet conform het vleermuisprotocol 2017 uitgevoerd worden. In figuur 4 wordt
weergegeven welke onderdelen van het plangebied het meest geschikt zijn als verblijfplaats,
foerageergebied of vliegroute van vleermuizen.
Effecten vleermuizen
Verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen en gebouwen zijn in het plangebied niet uit te sluiten.
Ook de aanwezigheid van essentieel foerageergebied en vliegroutes in het plangebied is niet uit te
sluiten. Er wordt vanuit gegaan dat met de beoogde ontwikkeling het gehele plangebied wordt
herontwikkeld. Hierdoor zijn negatieve effecten als gevolg van het vernietigen van
verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes niet uit te sluiten.
Broedvogels
Aanwezigheid vogels
In de omgeving van het plangebied zijn jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw
bekend (bron: www.maps.amsterdam.nl en NDFF). Daarnaast zijn waarnemingen van boomvalk,
buizerd, havik, ooievaar, slechtvalk en sperwer bekend rond het plangebied.
Tijdens het veldbezoek is een waarneming gedaan van twee roepende buizerds. De buizerds
vertoonden geen binding met het plangebied. Van andere broedvogels met jaarrond beschermd
nest zijn geen waarnemingen gedaan. Ook zijn geen nesten aangetroffen in de bomen (boomvalk,
buizerd, havik en sperwer) in het plangebied.
In de gebouwen die in het plangebied aanwezig zijn, kan de aanwezigheid van huismus en
gierzwaluw uitgesloten worden. De gebouwen zijn namelijk niet geschikt als nestplaats voor deze
soorten. Onder meer vanwege het ontbreken van een pannendak met ruimtes onder het dak,
zichtbare openingen in de buitengevel, of openingen achter boeiboorden en dakgoten is de
aanwezigheid van deze twee soorten uit te sluiten. Van de ooievaar zijn geen nesten in het
plangebied aangetroffen. De ooievaar broedt in zeer grote nesten die vaak door de mens zijn
gemaakt (houten palen). Ook van de slechtvalk kan uitgesloten worden dat deze in het plangebied
broedt. De slechtvalk broedt namelijk op richels op hoge gebouwen of in speciaal voor de
slechtvalk gemaakte nestkasten. Deze hoge gebouwen en nestkasten zijn niet in het plangebied
aanwezig.
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Tijdens het uitgevoerde veldbezoek op 14 augustus 2018, kon van sommige bomen met zekerheid
vastgesteld worden of nesten van broedvogels met jaarrond beschermd nest aanwezig waren.
Door de droogte van afgelopen zomer waren er een groot aantal bomen, waarvan het blad voor
een deel afgevallen was. Hierdoor waren de kronen van de bomen goed doorzichtig en kon
bepaald worden of nesten aanwezig waren. Van enkele bomen in het plangebied kon de
aanwezigheid van nesten niet vastgesteld of uitgesloten worden. Het ging hierbij met name om
hoge bomen aan de noordkant van het plangebied (zie figuur 1). Om te bepalen of nesten
aanwezig zijn van broedvogels waarvan het nest jaarrond beschermd is, kan het beste in het
bladerloze seizoen een extra nestencheck uitgevoerd worden. Hierbij moet de focus liggen op de
onderdelen van het plangebied waar tijdens het veldbezoek onvoldoende zekerheid over gegeven
kon worden.
In het gehele plangebied komt een groot aantal broedvogelsoorten voor, waarvan het nest
gedurende de broedtijd is beschermd. Onder andere kauw, meerkoet, kleine karekiet, waterhoen,
pimpelmees, merel, heggenmus en roodborst zijn tijdens het veldbezoek waargenomen. Deze
soorten broeden met zekerheid in of rond het plangebied. Daarnaast is er nog een groot aantal
anders soorten die in het plangebied kan broeden. Onder andere de bomen, struiken, rietkragen
en oevers in het plangebied zijn geschikt als broedplek voor verschillende vogelsoorten.
Effecten vogels
Omdat het plangebied tijdens de werkzaamheden compleet herontwikkeld wordt, wordt ervan uit
gegaan dat alle begroeiing verwijderd worden. Hierdoor worden broedplaatsen, maar mogelijk
ook in gebruik zijnde nesten van broedvogels vernietigd. Doordat niet bekend is of en welke
broedvogels met jaarrond beschermd nest in het plangebied aanwezig zijn, is ook de vernietiging
van nesten met jaarrond bescherming niet uitgesloten. Om te bepalen of (potentieel) jaarrond
beschermde nesten aanwezig zijn, is een nadere nestencheck in het bladerloze seizoen
noodzakelijk en eventueel aanvullend broedvogelonderzoek in 2019. Om te voorkomen van in
gebruik zijnde nesten van broedvogels vernietigd worden, is het nodig om buiten het
broedseizoen te werken.
Kleine marterachtigen en marters
Aanwezigheid kleine marterachtigen en marters
In Provincie Noord-Holland geldt geen vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb voor
kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en bunzing) voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een
ontwikkeling mag dan ook niet zonder ontheffing van de Wet natuurbescherming doorgaan als
een van deze soorten in het plangebied voorkomt. In de omgeving van het plangebied zijn
waarnemingen bekend van deze soorten.
Het plangebied is deels geschikt voor kleine marterachtigen. Voornamelijk de noordelijk gelegen
groenstroken, waarin een vrij grote structuurrijkheid heerst, zijn geschikt als leefgebied voor
kleine marterachtigen (zie figuur 1). Omdat in het plangebied holen in de grond voorkomen, zijn
ook verblijfplaatsen van kleine marterachtigen niet uitgesloten.
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Naast de kleine marterachtigen, komen ook de boommarter en steenmarter in de ruime omgeving
van het plangebied voor (bron: NDFF). Van deze soorten zijn echter geen waarnemingen bekend
in het plangebied of de directe omgeving (straal van 5 kilometer) daarvan. Het plangebied is
vanwege het lage aantal oude dikke bomen niet geschikt als verblijfplaats van de boommarter.
Een enkele boommarter zou eventueel door het plangebied kunnen struinen op zoek naar een
verblijfplaats. Vanwege de geïsoleerde ligging van het plangebied en de afstand tot
dichtstbijzijnde waarnemingen van boommarter, is het voorkomen van deze soort in het
plangebied uit te sluiten. Voor steenmarter is het plangebied mogelijk deels wel geschikt, maar
vanwege de geïsoleerde ligging van het plangebied (tussen grote wegen) en de afstand tot
dichtstbijzijnde waarnemingen, kan uitgesloten worden dat de steenmarter er voorkomt.
Figuur 4: Soorten en functies voor soorten in en rond het plangebied. In groen verblijfplaatsen in bomen en
foerageergebied vleermuizen en leefgebied kleine marterachtigen. In lichtoranjevliegroute voor vleermuizen.
In rood verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen. In oranje, mogelijke nestbomen voor jaarrond
beschermde nesten.
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Effecten kleine marterachtigen en marters
De aanwezigheid van kleine marterachtigen en verblijfplaatsen van deze soorten is op basis van
het uitgevoerde veldbezoek niet uit te sluiten. Negatieve effecten op kleine marterachtigen
kunnen het vernietigen van verblijfplaatsen en het doden van individuen zijn bij herontwikkeling
van het plangebied. Om te achterhalen of kleine marterachtigen daadwerkelijk gebruik maken van
het plangebied, is nader onderzoek naar deze soorten nodig.
Dit nader onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van cameravallen waar de soorten (die
overwegend in de schemer en ’s nachts actief zijn) mee vastgelegd worden. Op zowel de boom- als
steenmarter, zijn negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden uit te sluiten.
Rugstreeppad
Voorkomen rugstreeppad
De rugstreeppad komt in de omgeving van het plangebied voor (Bron: NDFF). Het voorkomen van
de rugstreeppad in het plangebied is echter op basis van het veldbezoek uit te sluiten. De
rugstreeppad komt voor op plaatsen waar pionierssituaties aanwezig zijn. Dat wil zeggen kale
grond en voortplantingswateren met weinig tot geen vegetatie. Omdat dit type biotoop niet in het
plangebied aanwezig is, kan uitgesloten worden dat de rugstreeppad in het plangebied voorkomt.
De rugstreeppad overwintert in door muizen gegraven holen of in zelf gegraven holen in los, open
zand. Dergelijke holen zijn in het plangebied wel aanwezig. Echter, in de directe omgeving van het
plangebied zijn geen voortplantingswateren van de rugstreeppad bekend. Tijdens het veldbezoek
is kort de omgeving van het plangebied bekeken. Het oppervlaktewater rond het plangebied is
niet geschikt als voortplantingswater van de rugstreeppad. Omdat de soort een relatief kleine
actieradius (5 kilometer) heeft, is het uit te sluiten dat rugstreeppadden van verder verwijderde
populaties overwinteren in het plangebied.
Effecten rugstreeppad
Omdat uit te sluiten is dat de rugstreeppad in het plangebied voorkomt, zijn negatieve effecten
ten aanzien van deze soort als gevolg van de beoogde ontwikkeling uit te sluiten.
Overige soortgroepen
Overige soortgroepen
In de omgeving van het plangebied komen geen andere beschermde grondgebonden zoogdieren
of amfibieën, vissen, reptielen, dagvlinders en andere insecten en ongewervelden voor. Het is
hierom, en door het karakter van het plangebied (stedelijk gebied, sportcomplexen en
afwezigheid grote bossen, heide, duinen en natuurvriendelijke oevers) uit te sluiten dat
beschermde soorten van deze soortgroepen voorkomen binnen het plangebied. Negatieve
effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten.
In en in de omgeving van het plangebied komen wel soorten voor, waarop in Provincie NoordHolland een vrijstelling van de verbodsbepalingen van toepassing is. Van sommige van deze
soorten is het niet uit te sluiten dat de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten op deze
soorten kan hebben. Voor deze soorten is het voorafgaand aan de werkzaamheden nodig om een
melding te doen bij de RUDNHN. Soorten waarvoor een melding gedaan moet worden zijn in elk
geval; egel, haas, konijn, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en
meerkikker.
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6. Ecopassages
Gemeente Amsterdam kent een uitgebreid netwerk van ecologische passages. Deze passages zijn
speciaal aangelegd voor verschillende diersoorten om tussen verschillende delen van de stad te
kunnen migreren. In en in de omgeving van het plangebied zijn geen van deze ecologische
passages aanwezig. De werkzaamheden hebben dan ook geen verstorend effect op dergelijke
passages. Ook vernietiging van een passage als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.
7. Overlastsoorten
In de omgeving van het plangebied komt Sachalinse duizendknoop voor (bron:
www.maps.amsterdam.nl). De Sachalinse duizendknoop is, zoals de meer bekende Japanse
duizendknoop een invasieve exoot die zich snel en woekerend uit kan breiden. Omdat de
werkzaamheden onder andere grondverzet behelzen, bestaat er een gevaar dat de Sachalinse
duizendknoop (of een andere duizendknoop) zich op kale grond vestigt binnen het plangebied.
Het is daarom tijdens de werkzaamheden bijzonder belangrijk om geen grond aan te voeren die
mogelijk ‘besmet’ is met deze soorten. Daarnaast is het van belang om het plangebied te
monitoren op het voorkomen van de soort. Als de soort zich in het plangebied vestigt kan in een
vroeg stadium de plant, inclusief grond, verwijderd worden.
8. Natuurkansen
Omdat het ontwerp voor, De Nieuwe Kern, nog niet vast staat, kunnen natuurkansen optimaal
benut worden. Ten eerste is het mogelijk om in het plan, plaatsen voor beschermde natuur te
integreren. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten voor broedvogels en kasten
voor vleermuizen (voor voorbeelden: zie Handboek Natuurinclusief Bouwen). Ook kan bij het
ontwerpen van nieuwe groenstroken of plantenvakken, rekening gehouden worden met natuur.
Door gebruik te maken van inheemse planten en inheemse bloemenmengsels kan de lokale
biodiversiteit van insecten toenemen. Door het plaatsen van een bijenhotel, kunnen
voortplantingsplaatsen aangeboden worden voor bijen en andere insecten die profiteren van de
inheemse planten. Deze combinatie van bloemrijke bermen wordt ook wel Idylle genoemd. Voor
voorbeelden van Idylles kan verwezen worden naar het Handboek Natuurinclusief Bouwen
(Amsterdam, 2018). Ook voorbeelden van bijenhotels worden in dit handboek besproken.
Omdat in het plangebied in de huidige situatie water aanwezig is met beschoeide oevers, is het
een kans om uittredeplaatsen te creëren. Dit voorkomt verdrinking van kleine zoogdieren.

9. Conclusies
Voor de realisatie van de Smart Mobility Hub (SMH), nabij de Amsterdam ArenA, is een quickscan
natuur uitgevoerd. De quickscan is erop gericht om antwoord te geven op de vraag of de beoogde
ontwikkeling (mogelijk) negatieve effecten kan hebben op via de Wet Natuurbescherming
beschermde flora en fauna. Voor deze quickscan is niet alleen de landelijke wetgeving, maar ook
het gemeentelijke beleid van Amsterdam getoetst aan de ontwikkeling. Omdat het ontwerp de
SMH nog niet vastgesteld is, is uitgegaan van een worst-case scenario. Hieronder worden de
toetsingsvragen kort behandeld.
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Welke mogelijke effecten heeft de ingreep op de natuurwaarden in het plangebied?
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk negatieve effecten op vleermuizen, broedvogels en
kleine marterachtigen. Op beschermde natuurgebieden en gemeentelijke groenstructuren zijn
geen negatieve effecten te verwachten. Het plangebied maakt namelijk geen deel uit van deze
gebieden en/of structuren. Negatieve effecten op beschermde Natura 2000-gebieden als gevolg
van stikstofuitstoot zijn niet uit te sluiten. Als het ontwerp voor de ontwikkeling is vastgesteld kan
een stikstofberekening uitgevoerd worden om dit te bepalen. Ook op monumentale bomen of de
bomenstructuur van gemeende Ouder-Amstel zijn negatieve effecten uit te sluiten.
Welke mogelijke vervolgacties (vervolgonderzoek) zijn nodig om dit goed te kunnen beoordelen?
Om te bepalen of de ontwikkeling daadwerkelijk negatieve effecten heeft op vleermuizen,
broedvogels en kleine marterachtigen, zijn nadere inspecties en/of nader onderzoek nodig. Het is
aan te raden om hiermee te wachten totdat er een ontwerp voor de SMH beschikbaar is. Als
hierdoor de planning van het project in het geding komt, kan ook gekozen worden voor een
ruimere scope waardoor voorafgaand op het ontwerp al inspecties/nader onderzoeken uitgevoerd
kunnen worden. Voor vleermuizen is eerst een nadere controle van de gebouwen noodzakelijk om
te bepalen of deze gebouwen geschikt zijn als verblijfplaats van vleermuizen. Als dit niet het geval
is, hoeft alleen onderzoek uitgevoerd te worden naar verblijfplaatsen in bomen, foerageergebied
en vliegroutes van vleermuizen. Als deze gebouwen wel geschikt zijn, dient ook bij deze gebouwen
nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen uitgevoerd te worden.
Om te bepalen of jaarrond beschermde nesten van broedvogels in het plangebied aanwezig zijn,
dient een nadere nestencontrole uitgevoerd te worden in het bladerloze seizoen. Deze controle
kan mogelijk gecombineerd uitgevoerd worden met de gebouwencontrole voor vleermuizen. Naar
aanleiding van de nestencontrole kan bepaald worden of nader onderzoek naar een of meerdere
broedvogels nodig is. Voorafgaand aan de werkzaamheden kan het belangrijk zijn een
broedvogelcontrole uit te voeren naar in gebruik zijnde nesten van broedvogels waarvan het nest
niet jaarrond beschermd is.
Voor kleine marterachtigen is nader onderzoek nodig in de noordelijke delen van het plangebied
(zie figuur 2). Dit nader onderzoek wordt met behulp van cameravallen uitgevoerd. Ook hier is aan
te raden te wachten tot een ontwerp van de SMH inzicht geeft of in de noordelijk delen van het
plangebied ook daadwerkelijk werkzaamheden beoogd zijn. Als hierdoor de planning van het
project in het geding komt, kan ook gekozen worden voor een ruimere scope waardoor
voorafgaand op het ontwerp al inspecties/nader onderzoeken uitgevoerd kunnen worden.
Welke overlastsoorten kunnen aanwezig zijn?
In de omgeving van het plangebied is de Sachalinse Duizendknoop waargenomen. Dit is een
invasieve exoot die zeer gemakkelijk nieuwe gebieden koloniseert. Bij grondverzet is het van
belang om goed te letten op het gebruik van gebiedsvreemde grond en de kolonisatie van deze
soort. In een vroeg stadium kan de soort mogelijk nog bestreden en verwijderd worden.
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Welke vervolgstappen zijn nodig om de beoogde ontwikkeling te kunnen uitvoeren?
Ten eerste dient een ontwerp voor de SMH gemaakt te worden. Aan de hand van dit ontwerp kan
bepaald worden waar en voor welke soorten nadere inspecties en/of nader onderzoek nodig is.
Hierna dienen deze inspecties of onderzoeken uitgevoerd te worden om te bepalen of de
ontwikkeling strijdig is met de Wnb. Als hierdoor de planning van het project in het geding komt,
kan ook gekozen worden voor een ruimere scope waardoor voorafgaand op het ontwerp al
inspecties/nader onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Als het project in strijd is met de Wnb,
is het mogelijk nodig om een ontheffing van de Wnb aan te vragen bij het bevoegd gezag (OD
NHN). Voorafgaand aan de werkzaamheden dient ten alle tijden een melding te worden gedaan
bij de OD NHN, vanwege het voorkomen van vrijgestelde soorten (zie hoofdstuk 6; Overige
soortgroepen).
Welke kansen kunnen in het plan geïntegreerd worden om een bijdrage te leveren aan de (lokale)
biodiversiteit?
In het ontwerp van De Nieuwe Kern kunnen kansen voor vleermuizen, broedvogels, insecten en
kleine zoogdieren inbegrepen worden. Voor exacte locaties van deze kansen, dient tijdens het
opstellen van een ontwerp in overleg met een ter zake kundige ecoloog te worden afgestemd
waar kansen voor biodiversiteit liggen en waar ze uitgevoerd kunnen worden.
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Bijlage 1: Foto’s van het plangebied

Overzicht van de noordzijde van het plangebied

Ruigte aan de noordzijde van het plangebied
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Braamstruweel nabij de Arena

Sloot langs de passage te Amsterdam
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Ruig grasland achter de sloot aan de noordkant van het plangebied. Foto genomen richting de
Amsterdam Arena

Een van de gebouwen in het plangebied direct achter de sportvelden
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

Gemeente Amsterdam is voornemens een ‘Smart Mobility Hub’ (hierna: SMH) te realiseren op de
huidige locatie van sportclubs FC Amsterdam en L.T.C. Strandvliet. Het plangebied ligt in de
gemeente Ouder-Amstel en is onderdeel van het gebied De Nieuwe Kern. De SMH is een
centrum voor smart-mobility-vriendelijk vervoer en transport. Er is een bestemmingsplanwijziging
nodig omdat het planvoornemen niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Strandvliet
(1970). De beoogde ontwikkeling van de SMH is toegestaan als de uitvoerbaarheid hiervan wordt
onderbouwd in een nieuw bestemmingsplan.
Een ruimtelijke ontwikkeling kan leiden tot negatieve effecten op beschermde natuurwaarden. Het
is van belang om te toetsen of het plan uitvoerbaar is in het kader van de Wet natuurbescherming.
Ter voorbereiding op de bestemmingplanwijziging is in 2018 een quickscan natuur uitgevoerd om
het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in beeld te brengen en te beoordelen of de
beoogde ontwikkeling kan leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten. De quickscan
(Amsterdam, 14 mei 2020) wijst uit dat mogelijke negatieve effecten op beschermde soorten zijn
beperkt tot vogels met een jaarrond beschermd nest, kleine marterachtigen en vleermuizen.

1.2

Doel

Om te beoordelen of het planvoornemen leidt tot negatieve effecten op beschermde soorten is
door TAUW en Cobra aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd in respectievelijk 2019 en
2020. Het betreft nadere inspecties naar potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen en jaarrond
beschermde nesten alsook soortgericht onderzoek naar de functies van het plangebied voor
vleermuizen en kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel). Het aanvullend ecologisch
onderzoek is uitgevoerd om vast te stellen dan wel uit te sluiten dat beschermde soorten in de
omgeving voorkomen en om te bepalen of het plangebied essentiële leefgebiedsfuncties vervult.
Deze rapportage doet verslag van het aanvullend onderzoek en bevat een effectbeoordeling ter
kennisgeving voor de politieke besluitvorming rond het bestemmingsplan.

1.3

Relevante natuurwetgeving

De Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is sinds 1 januari 2017 het wettelijke stelsel voor
natuurbescherming in Nederland. Het beschermingsregime soortenbescherming gaat uit van het
‘nee, tenzij-principe’. Dit betekent dat de genoemde verbodsbepalingen in de Wnb voor
bescherming van soorten altijd gelden. Vanuit het voorzorgbeginsel moet overtreding van
verbodsbepalingen met zekerheid zijn uitgesloten. Uitsluitsel is alleen mogelijk op basis van
voldoende actuele gegevens. Als aanvullend ecologisch onderzoek uitwijst dat negatieve effecten
niet te voorkomen zijn, en dat het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen
noodzakelijk is, moet een Wnb ontheffing worden aangevraagd. Ontheffing wordt uitsluitend
verleend als sprake is van een wettelijk belang en als geen afbreuk wordt gedaan aan het streven
de populaties van de betrokken soorten in een gunstige staat van instandhouding te laten
voortbestaan.
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Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag. Omgevingsdienst
Noord-Holland-Noord is op basis van mandatering bevoegd om een ontheffing of vrijstelling te
verlenen van de verboden als genoemd in de Wnb. Onderstaande paragrafen geven een
overzicht van de voor dit project relevante verbodsbepalingen als gesteld in de Wnb.
1.3.1

Vleermuizen

In Nederland zijn alle vleermuizen wettelijk beschermd als bedoeld in Wnb artikel 3.5, op basis
van het feit dat vleermuizen zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De Wnb bevat
een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op vleermuizen, onder andere:
·

Lid 1: het is verboden om vleermuizen in het natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te
doden of vangen

·

Lid 2: het is verboden om vleermuizen opzettelijk te verstoren

·

Lid 4: het is verboden om de voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van vleermuizen te
beschadigen of vernielen

1.3.2

Kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel)

Kleine marterachtigen zijn nationaal beschermd als bedoeld in Wnb artikel 3.10. Met het in
werking treden van de Wnb zijn kleine marterachtigen in veel provincies op de vrijstellingslijst
gezet, waardoor alleen de algemene zorgplicht (Wnb artikel 1.11) van toepassing is. In NoordHolland zijn kleine marterachtigen niet vrijgesteld bij ruimtelijke ingrepen. De Wnb bevat een
aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op kleine marterachtigen, onder andere:
·

Lid 1a: het is verboden om dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden
of te vangen

·

Lid 1b: het is verboden de vaste rust- of voortplantingsplaatsen van dieren opzettelijk te
beschadigen of te vernielen

1.3.3

Broedvogels

In Nederland zijn alle van nature in het wild voorkomende vogels beschermd als bedoeld in Wnb
artikel 3.1, op basis van het feit dat deze zijn opgenomen in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. De Wnb
bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op Vogels, onder andere:
·

Lid 1: het is verboden van nature in Nederland in het wild levende vogels opzettelijk te doden
of te vangen

·

Lid 2: het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen

·

Lid 4: het is verboden vogels opzettelijk te storen

Vogels met een jaarrond beschermd nest
Landelijk zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Wanneer een nest
jaarrond beschermd is, betekent dit dat het nest niet alleen tijdens het broedseizoen, maar het
gehele jaar beschermd is, ook in de periode dat het nest niet gebruikt wordt door vogels. Jaarrond
beschermde nesten mogen dan ook niet zomaar verwijderd worden, ook niet als de jongen
uitgevlogen zijn. Daarnaast moet er met werkzaamheden rondom de nestplaats met de nestplaats
rekening gehouden worden en mag het nest niet worden verstoord.
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2 Huidige situatie en beoogde ontwikkeling
2.1

Huidige situatie

Figuur 2.1 toont de ligging van het plangebied. Het plangebied is onderdeel van het gebied De
Nieuwe Kern in de gemeente Ouder-Amstel, gelegen tegen Amsterdam Zuidoost aan. Het
plangebied is momenteel in gebruik als sportpark. De omgeving van het plangebied bestaat
hoofdzakelijk uit voetbalvelden, tennisvelden en een tennishal. Daarnaast staan er clubhuizen,
kantines en diverse gebouwen voor het beheer van het terrein en de openbare ruimte. Rondom de
sportvelden, toegangswegen en watergangen staan bomenrijen met elzen, lindes en eiken. Nabij
de voetbalvelden is sprake van een bosschage en ten noordoosten van de parkeerplaats van de
L.T.C Strandvliet is een ruige zoom aanwezig. Figuur 2.2 geeft een impressie van de omgeving.
De omgeving direct ten westen, zuiden en oosten van het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit
wegverharding, spoorbanen en bebouwing, onder andere de Johan Cruijff Arena ten zuidoosten
van het plangebied. Ten noorden van het plangebied ligt de Golfclub Amsterdam Old Course. Dit
terrein heeft een groen karakter en dan met name de randzones met ruigtes, bosschages en
zoomvegetaties. Het terrein van Golfclub Amsterdam Old Course is geen onderdeel van het
plangebied. Tijdens eerdere planfases en het uitvoeren van onderzoek was hiervan wel sprake.

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied, gebaseerd op basis van het ontwerp van 29 januari 2021
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Figuur 2.2 Impressie van de omgeving in en rondom het plangebied

2.2

Beoogde ontwikkeling

De gemeente is voornemens tot herinrichting en realisatie van nieuwbouw in het plangebied.
Nieuwe voorzieningen die middels het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn een
sporthal, sportdak met daarop sportvelden, een nieuwe clubaccommodatie en een parkeergarage.
Daarnaast wordt het in het zuidelijke deel mogelijk gemaakt om een kantoren te realiseren. In de
plint van het gebouw worden maatschappelijke voorzieningen mogelijk gemaakt, met detailhandel,
dienstverlening en horeca. Het totale bruto vloeroppervlak van de SMH is 164.000 m2.
Tabel 2.1 Overzicht functies en indicatieve metrages
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3 Methoden aanvullend ecologisch onderzoek
3.1

Inleiding

In 2019 heeft TAUW soortgericht onderzoek uitgevoerd naar de functies van het plangebied en de
omgeving voor vogels met een jaarrond beschermd nest, kleine marterachtigen en vleermuizen.
Ter aanvulling heeft Cobra in 2020 een deel van het plangebied en de omgeving van het terrein
van Golfclub Amsterdam Old Course nader onderzocht op functies voor vleermuizen en kleine
marterachtigen (zie bijlage 1). Als onderzoeksgebied voor soortgericht onderzoek is door beide
bureaus een grotere reikwijdte gehanteerd dan de huidige scope van het plangebied behelst. De
reden hiervoor is dat het ontwerp tijdens de planvorming is gewijzigd. Het huidige plangebied
heeft een kleinere omvang dan voorzien in de ontwerpen die beschikbaar waren op de momenten
waarop onderzoek plaatsvond.

3.2

Vogels met een jaarrond beschermd nest

3.2.1

Doel en methoden onderzoek

Op 14 augustus 2018 heeft Roel de Greeff (ter zake kundig ecoloog bij TAUW) een quickscan
natuur uitgevoerd in het plangebied. Tijdens de quickscan is de aanwezigheid van jaarrond
beschermde nesten grotendeels uitgesloten. Omdat de bomen ten tijde van de quickscan in blad
stonden was het voor een aantal locaties niet mogelijk om alle bomen volledig te inspecteren op
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. Derhalve is op 28 maart 2019 een extra bezoek
aan het plangebied gebracht voor het uitvoeren van een nestencheck. Tijdens dit bezoek heeft de
ecoloog alle bomen in het plangebied en de invloedsfeer van het plangebied nader geïnspecteerd
op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. Daarbij is gebruik gemaakt van een
verrekijker. Omdat de bomen op 28 maart niet in blad stonden was het mogelijk om elke boom
individueel te inspecteren op de aanwezigheid van nesten die jaarrond in gebruik kunnen zijn.

3.3

Kleine marterachtigen

3.3.1

Doel van het onderzoek

De quickscan natuur wijst uit dat een deel van het plangebied e.o. geschikt is als leefgebied voor
kleine marterachtigen en dat vaste rust- en verblijfplaatsen niet zijn uitgesloten. Vooral de
groenstroken ten noorden van de passage zijn aangewezen als geschikt leefgebied, in verband
met de aanwezigheid van structuurrijke vegetaties (ruigtes en bosschages). Deze groenstroken
zijn inmiddels geen onderdeel meer van het plangebied, maar grenzen daar wel aan. Het nader
onderzoek is erop gericht om het voorkomen van bunzing, hermelijn en wezel vast te stellen en de
functies van het plangebied voor deze kleine marterachtigen in beeld te brengen.
3.3.2

Veldwerkmethode TAUW 2019

In de periode juni-juli 2019 heeft TAUW cameravalonderzoek uitgevoerd om het voorkomen van
kleine marterachtigen in het plangebied in beeld brengen en te beoordelen of sprake is van
essentiële leefgebied functies. Voor de onderzoeksopzet is de handreiking bunzing, hermelijn en
wezel van de provincie Noord-Holland als leidraad gehanteerd.
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Binnen het ontwerp dat voorhanden was op het moment van onderzoek in 2019 was het
oppervlak aan potentieel geschikt leefgebied max. 0,75 ha. Derhalve is een inzet van vier
wildcamera’s gehanteerd. Grote delen van het plangebied zijn immers ongeschikt als leefgebied.
De sportvelden en gebouwen beschikken niet over landschapselementen die kleine
marterachtigen nodig hebben om te kunnen schuilen, voortplanten of foerageren.
Op 7 juni 2019 zijn in het plangebied zoals destijds beoogd twee cameravallen en twee
struikrovers geplaatst. Deze zijn geplaatst op de meest kansrijke locaties met variatie aan
landschapselementen. Hierbij is gelet op lijnvormige structuren en wissels in en langs
groenstructuren. Als lokstof zijn geperforeerde sardineblikjes voor de camera’s geplaatst en is
pindakaas op stokken voor de camera’s gesmeerd. De locaties van de wildcamera’s zijn
weergegeven in figuur 3.1. Op 26 juni 2019 zijn de camera’s gecontroleerd en voorzien van
nieuwe batterijen. Op 3 juli 2019 zijn de camera’s uit het veld verwijderd en de foto’s geanalyseerd
(zie tabel 3.1). Van iedere beschermde soort die tijdens de analyse voorbij komt is de locatie en
het tijdstip van de waarneming genoteerd.
Tijdens de controle op 26 juni 2019 bleek één struikrover kapot te zijn gegaan, waardoor deze
geen opnames meer maakte vanaf 15 juni 2019. De tweede onderzoeksronde tot en met 3 juli is
daarom met drie camera’s uitgevoerd. Dit betreft bij nader inzien voldoende inspanning, omdat het
oppervlakte geschikt leefgebied binnen het huidige plangebied <0,5 ha hectare beslaat. Een
aanzienlijk deel van het plangebied dat potentieel geschikt is als leefgebied voor kleine
marterachtigen is namelijk uit het ontwerp komen te vervallen. Het aandeel potentieel geschikt
leefgebied binnen de huidige grenzen van het plangebied is substantieel afgenomen door een
scopewijziging in het ontwerp. Het is derhalve voldoende te rechtvaardigen dat het aantal
wildcamera’s in en rondom het plangebied voldoet aan de voorschriften om aanwezigheid van
kleine marterachtigen en gebiedsfuncties voor dieren aantoonbaar te maken dan wel uit te sluiten.
Tabel 3.1. Datum, type en locatie van geplaatste camera’s voor het onderzoek naar kleine marterachtigen
Camera

Type

Datum plaatsing

Datum verwijdering

CAM 1

Cameraval

07-06-2019

03-07-2019

CAM 2

Struikrover

07-06-2019

15-06-2019

CAM 3

Cameraval

07-06-2019

03-07-2019

CAM 4

Struikrover

07-06-2019

03-07-2019

3.3.3

Nader onderzoek Cobra 2020

In 2020 heeft Cobra in opdracht van de gemeente Amsterdam nader onderzoek naar kleine
marterachtigen uitgevoerd op een deel van het terrein van de Golfclub Amsterdam Golf Course,
nabij het Zwartelaantje. Dit onderzoek is opgezet in het voorjaar van 2020 omdat het ontwerp van
destijds een fysiek ruimtebeslag liet zien van deze omgeving. Inmiddels valt het door Cobra
onderzochte gebied buiten de begrenzing van het huidige ontwerp en plangebied. Voor de
gehanteerde onderzoeksmethode uit 2020 wordt verwezen naar het Cobra rapport in bijlage 1.
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Figuur 3.1. Locaties van de geplaatste wildcamera’s voor het onderzoek naar kleine marterachtigen in 2019

3.4

Vleermuizen

3.4.1

Doel van het onderzoek

Op 14 augustus 2018 heeft Roel de Greeff (ter zake kundig ecoloog bij TAUW) een quickscan
natuur uitgevoerd in het plangebied. Tijdens de quickscan konden de gebouwen in het plangebied
niet goed onderzocht worden op hun geschiktheid als verblijf voor vleermuizen. Daarom is op 28
maart 2019 een nadere inspectie uitgevoerd om te bepalen of de gebouwen geschikt zijn voor
gebouwbewonende vleermuizen. Uit deze inspectie is gebleken dat de gebouwen niet over
geschikte ruimten beschikken die als verblijfplaats kunnen functioneren. Het noordelijke gebouw is
in 2018 gebouwd waarbij geen maatregelen voor vleermuizen zijn genomen. Het zuidelijke
gebouw is van beton en bedekt met golfplaten die geen houvast voor vleermuizen bieden.
De bomen in en rond het plangebied beschikken over geschikte holten die als verblijfplaats voor
vleermuizen kunnen dienen. Op basis van algemene verspreiding en biotoopvoorkeur is de
aanwezigheid van boombewonende vleermuissoorten in het plangebied niet uitgesloten tijdens de
quickscan natuur. Het gaat hierbij onder ander om gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis,
ruige dwergvleermuis en watervleermuis.
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Naast verblijfplaatsen, kunnen in het plangebied essentiële leefgebieden van vleermuizen
aanwezig zijn. Het gaat hierbij om potentiële foerageergebieden bij watergangen, bosschages,
grasvelden en/of bomenrijen. Ook kunnen de verschillende bomenrijen en watergangen als
essentiële vliegroute functioneren. Het nader onderzoek is er daarom op gericht om
verblijfplaatsen en essentiële leefgebieden van vleermuizen in of direct rond het plangebied in
beeld te brengen.
3.4.2

Veldwerkmethode TAUW 2019

In de periode juni-september heeft TAUW vleermuisonderzoek uitgevoerd conform de destijds
meest recente versie van het vleermuisprotocol als opgesteld door het Vleermuisvakberraad van
het Netwerk Groene Bureaus et al. (2017). Het veldwerk is uitgevoerd door meerdere ervaren
ecologen in verband met veiligheid, kwaliteit en overzichtelijkheid.
Afhankelijk van de periode van het jaar is een inzet van twee, drie of vier ter zake kundige
ecologen aangehouden (zie tabel 3.2). Wanneer tijdens een veldbezoek minder dan vier personen
aanwezig waren, werden de looproutes verdeelt onder de onderzoekers en waar nodig in tweeën
gesplitst. Het overgrote deel van het plangebied is goed te overzien en de bomen zijn veelal in
open rijen geplant. Daarnaast bevatten lang niet alle bomen geschikte holten of spleten die als
verblijfplaats van vleermuizen kunnen dienen. Met de aangegeven bezetting en gehanteerde
looproutes (figuur 3.2) kan redelijkerwijs worden aangenomen dat het plangebied voldoende
onderzocht is om verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden in beeld te brengen.
Tabel 3.2 Data en weersomstandigheden van de uitgevoerde veldonderzoeken
Datum

Tijdstip

Temp. (OC)

Windkracht

04-06-2019

02:15 – 05:30

11

1

26-06-2019

22:00 – 00:30

20

28-08-2019

22:00 – 00:00

21

24-09-2019

22:00 – 00:00

15

3

Bewolking

Neerslag

Aantal

Half bewolkt

-

4

4

Bewolkt

-

4

2

Half bewolkt

-

2

Half bewolkt

-

3

(Bft.)

personen

De najaarbezoeken tijdens de paarperiode zijn met minder personen uitgevoerd dan de bezoeken
in de zomer- en kraamperiode. Dit omdat paargedrag van vleermuizen verspreid over de avond
plaatsvindt. Door met twee of drie mensen door het hele gebied te lopen, kan gedurende het
onderzoek een goed beeld gevormd worden van paarterritoria over het hele gebied. Hierdoor kan
aannemelijk gemaakt worden dat het plangebied met voldoende inspanning is onderzocht.
De ecologen hebben het plangebied vier maal onderzocht (zie tabel 3.2). Zij hebben al lopend het
gebruik van het plangebied door vleermuizen in beeld gebracht met behulp van een batdetector
(type: Petterson D240X. De gehanteerde looproutes zijn indicatief weergegeven in figuur 3.2.
Tevens is een deel van de omgeving buiten het huidige plangebied doorzocht. Deze gebieden
vielen binnen de plangrenzen als destijds beoogd, maar zijn inmiddels vervallen uit het ontwerp.
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Een batdetector is een apparaat dat ultrasone geluiden, die een vleermuis maakt, omzet in voor
de mens hoorbare tikkende geluiden. Aan de hand van het ritme van het geluid en de frequentie
waarop de vleermuis het beste wordt gehoord, de zogenaamde piekfrequentie, kan in veel
gevallen worden bepaald om welke vleermuissoort het gaat. Soms kan in het veld het onderscheid
tussen verschillende soorten niet gemaakt worden. In deze gevallen zijn geluiden in het veld
opgenomen met behulp van een opnameapparaat. Voor het determineren van soorten is
vervolgens gebruik gemaakt van het programma Batsounds. Hierin worden de geluidsopnamen
geanalyseerd om te bepalen om welke soort het gaat.
Omdat vleermuizen vooral bij (redelijk) gunstige weersomstandigheden (geen of weinig neerslag
en weinig wind) actief zijn, is alleen in dergelijke omstandigheden veldwerk uitgevoerd. In tabel 3.2
zijn de data en weersomstandigheden van elk veldbezoek weergegeven.

Figuur 3.2 Overzicht de onderzoeksmethode naar functies voor fleermuizen door TAUW in 2019

3.4.3

Nader onderzoek Cobra 2020

In 2020 heeft Cobra in opdracht van de gemeente Amsterdam nader onderzoek vleermuizen
uitgevoerd op een deel van het terrein van de Golfclub Amsterdam Golf Course, nabij het
Zwartelaantje. Dit onderzoek is opgezet in het voorjaar van 2020 omdat het ontwerp van destijds
een fysiek ruimtebeslag liet zien van deze omgeving. Inmiddels valt het door Cobra onderzochte
gebied buiten het ontwerp en de begrenzing van het huidige plangebied. Voor de gehanteerde
onderzoeksmethode wordt verwezen naar het Cobra rapport in bijlage 1.
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4 Resultaten en effectbepalingen
4.1

Vogels met een jaarrond beschermd nest

Rond het plangebied zijn in de bomen verschillende nesten van ekster, kauw, wilde eend, merel
en kleine zangvogels vastgesteld. De nesten bevinden zich voornamelijk in de bosschage ten
noordoosten van de sportvelden. Tijdens de inspectie zijn geen nesten aangetroffen die potentieel
geschikt zijn als nest van beschermde roofvogels of uilen. Wel is eenmalig, tijdens het
vleermuisonderzoek op 24 september 2019 een ransuil in het plangebied waargenomen. Dit
individu had echter geen binding met het plangebied, en een vaste verblijfplaats en/of essentiële
functie wordt daarom uitgesloten.
Tijdens de controle op 28 maart 2019 zijn twee zwarte roodstaarten in het plangebied
aangetroffen die daar waarschijnlijk broeden. Zwarte roodstaart is een categorie 5 soort, wat
inhoudt dat de nesten niet jaarrond beschermd zijn, tenzij er zwaarwegende feiten zijn of
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. De zwarte roodstaart staat niet op de Rode Lijst.
Tevens is de landelijke staat van instandhouding van de soort beoordeeld als gunstig. Verspreid
door de stad Amsterdam gedijt de soort goed (NDFF, 2019).
Binnen en direct rond het plangebied zijn tijdens de veldbezoeken voor de vleermuizen- en
zoogdierenonderzoeken, geen aanwijzingen vernomen van veelvuldig gebruik van het plangebied
door zwarte roodstaarten. Er zijn daarom geen zwaarwegende feiten om de nestlocaties jaarrond
te beschermen.
Het is daarmee uit te sluiten dat het planvoornemen leidt tot negatieve effecten op vogels waarvan
het nest een jaarrond beschermde status heeft.

4.2

Kleine marterachtigen

4.2.1

Waarnemingen en resultaten TAUW 2019

De vier geplaatste camera’s hebben een gezamenlijke, totale periode van 101 dagen
geïnventariseerd. In die tijd zijn 55.711 foto’s genomen. Er zijn geen waarnemingen gedaan van
kleine marterachtigen of andere beschermde, niet vrijgestelde zoogdieren. Op de foto’s zijn wel
meerdere soorten muizen aangetroffen, die geen beschermde status hebben. Daarnaast zijn
individuen van vrijgestelde soorten egel, vos en konijn te aangetroffen (zie figuur 4.1).
4.2.2

Waarnemingen en resultaten Cobra 2019 (buiten huidige plangebied)

Tijdens het nader onderzoek naar kleine marterachtigen op het terrein van de Golfclub
Amsterdam Old Course bij het Zwartelaantje is éénmalig een bunzing en éénmalig een wezel
waargenomen. Inmiddels valt het door Cobra onderzochte gebied buiten de begrenzing van het
huidige ontwerp en plangebied. Er zijn door Cobra geen waarnemingen gedaan van andere
beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt. Voor een nadere beschrijving van de
resultaten wordt verwezen naar het nader onderzoeksrapport van Cobra in bijlage 1.
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Figuur 4.1. Voorbeelden van foto’s genomen door de cameravallen in het plangebied van de Smart Mobility Hub
tijdens nader onderzoek in 2019 (TAUW). Vanaf linksboven met de klok mee: grote bonte specht, vos, egel, konijn

4.2.3

Effectbeoordeling resultaten TAUW 2019

Er zijn met het cameravalonderzoek in 2019 geen waarnemingen gedaan van kleine
marterachtigen of andere beschermde, niet vrijgestelde zoogdiersoorten. Tijdens de veldbezoeken
zijn ook geen sporen aangetroffen die duiden op gebruik van het plangebied door deze soorten.
Op basis van de veldwaarnemingen volgt dat de bosschages en ruigtes in het plangebied geen
vaste rust- of voortplantingsplaatsen van kleine marterachtigen herbergen en dat er in het
plangebied sprake is van een essentieel leefgebied van bunzing, hermelijn of wezel. Het is
daarmee uit te sluiten dat het planvoornemen leidt tot negatieve effecten op kleine marterachtigen.
4.2.4

Effectbeoordeling resultaten Cobra 2020

Ter hoogte van het Zwartelaantje is in 2020 éénmalig een bunzing waargenomen en éénmalig
een wezel. Op basis van die gegevens is gesteld dat de groenstrook ten noorden van het
plangebied, kort gezegd: ten noorden van de Passage, functioneel in gebruik is als leefgebied
voor deze soorten. Deze groenstrook valt echter buiten de grenzen van het huidige plangebied.
Het ontwerp is zodanig aangepast er geen sprake meer is van fysiek ruimtebeslag op
groenstructuren ten noorden van de Passage. Aangezien de locatie met waarnemingen van
bunzing en wezel buiten het huidige plangebied ligt en er tussen het plangebied en die locatie een
wegverharding loopt is ook hier geen sprake van negatieve effecten op kleine marterachtigen
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4.3

Vleermuizen

4.3.1

Waarnemingen en resultaten TAUW 2019

Tijdens de veldbezoeken zijn relatief weinig vleermuizen binnen het plangebied aangetroffen. Het
betrof enkele individuen van de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en
eenmaal één individu van rosse vleermuis. Het foerageergedrag van de vleermuizen vond
voornamelijk plaats bij de bosschages aan de zuidwestrand en het noorden van de sportvelden.
Er zijn geen uitvliegende of invliegende individuen bij mogelijke verblijfplaatsen in bomen
waargenomen. Tijdens de onderzoeken tijdens de paarperiode zijn enkele paarroepjes gehoord bij
vliegende individuen. Deze dieren hebben geen binding met het plangebied in termen van een
verblijfsfunctie. Deze dieren hebben waarschijnlijk een verblijf in bomen of gebouwen buiten het
plangebied.
Op basis van de veldwaarnemingen kan geconcludeerd worden dat er geen verblijfplaatsen van
vleermuizen in het plangebied aanwezig zijn. Het aantal foeragerende vleermuizen binnen het
plangebied is ook beperkt, waardoor er geen sprake is van essentieel foerageergebied. Ook zijn
geen consequente vliegbewegingen van grote aantallen vleermuizen waargenomen langs
bomenrijen of watergangen in en rond het plangebied. Er is dus ook geen sprake van essentiële
vliegroutes van vleermuizen.
4.3.2

Waarnemingen en resultaten Cobra 2019

Tijdens het nader onderzoek naar vleermuizen op het terrein van de Golfclub Amsterdam Old
Course bij het Zwartelaantje en groenstructuren langs De Passage zijn geen essentiële
vliegroutes of foerageergebieden vastgesteld. Wel is één paarverblijf vastgesteld in het clubhuis
van de Golfclub Amsterdam Old Course. Inmiddels valt het door Cobra onderzochte clubhuis
buiten de begrenzing van het huidige ontwerp en plangebied. Voor een nadere beschrijving van
de resultaten wordt verwezen naar het nader onderzoeksrapport van Cobra in bijlage 1.
4.3.3

Effectbeoordeling resultaten TAUW 2019

Er zijn tijdens het vleermuisonderzoek geen beschermde verblijfplaatsen of essentiële vliegroutes
en foerageergebieden aangetroffen binnen de huidige plangrenzen of in de omgeving van het
plangebied. Het is daarmee uit te sluiten dat het planvoornemen leidt tot negatieve effecten op
vleermuizen.
4.3.4

Effectbeoordeling resultaten Cobra 2020

Er is tijdens het vleermuisonderzoek één paarverblijf ruige dwergvleermuis vastgesteld buiten de
huidige grenzen van het plangebied. Dit verblijf wordt niet aangetast of beschadigd. Het is
daarmee uit te sluiten dat het planvoornemen leidt tot negatieve effecten op verblijfplaatsen van
vleermuizen. Tijdens het onderzoek zijn geen essentiële foerageergebieden of vliegroutes
vastgesteld, ook niet bij groenstrook ten noorden van De Passage dat grenst aan het huidige
plangebied. Het is daarmee uit te sluiten dat het planvoornemen leidt tot negatieve effecten op
essentiële vliegroutes of foerageergebieden voor vleermuizen.
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5 Conclusie en aanbevelingen
Gemeente Amsterdam is voornemens een ‘Smart Mobility Hub’ (hierna: SMH) te realiseren op de
huidige locatie van sportclubs FC Amsterdam en L.T.C. Strandvliet. Het planvoornemen past niet
binnen het vigerende bestemmingsplan Strandvliet (1970). De beoogde ontwikkeling van de SMH
is toegestaan als de uitvoerbaarheid hiervan wordt onderbouwd in een nieuw bestemmingsplan.
In opdracht van het Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam is door TAUW en Cobra aanvullend
ecologisch onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van het plangebied door vogels met jaarrond
beschermde nesten, kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) en vleermuizen. Het
betreft een aanvulling op de quickscan natuur (Amsterdam, 14 mei 2020).
5.1.1

De conclusies van het onderzoek in 2019 zijn als volgt:

Uit de veldwaarnemingen blijkt dat er geen jaarrond beschermde vogelnesten in het plangebied
aanwezig zijn, en het plangebied vervult geen functie als essentieel leefgebied voor vogels
waarvan het nest een jaarrond beschermde status heeft. Ook zijn er binnen de huidige
plangrenzen geen kleine marterachtigen waargenomen of een functioneel leefgebied vastgesteld.
Tijdens het vleermuisonderzoek zijn ook geen essentiële gebruiksfuncties van het leefgebied van
vleermuizen aangetroffen. Het is daarmee uit te sluiten dat het planvoornemen leidt tot negatieve
effecten op vogels met een jaarrond beschermd nest, kleine marterachtigen of vleermuizen.
Algemene broedvogels
Het plangebied is voor algemene broedvogels geschikt als potentiële broedlocatie. Dit is met
name het geval tijdens het reguliere broedseizoen, hoewel vogels het hele jaar tot broeden
kunnen komen. Tijdens de uitvoering dient onverminderd rekening te worden gehouden met de
mogelijke aanwezigheid van broedvogels waarvan het nest tijdens het broedseizoen beschermd
is. Advies is om voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden een broedvogelcontrole te
laten uitvoeren door een ter zake kundig ecoloog.
Vrijgestelde grondebonden zoogdieren
Het plangebied is geschikt als leefgebied voor algemene grondebonden zoogdieren waarvoor
vrijstelling kan worden aangevraagd. Er geldt een meldplicht om in aanmerking te komen voor
vrijstelling. Bij de uitvoering van het werk dient onverminderd de Zorgplicht (Wnb artikel 1.11) in
acht te worden genomen. De zorg houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild
levende dieren:
1.

Dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel

2.

Indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke
maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of

3.

Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan maakt
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De conclusies van het onderzoek in 2020 zijn als volgt:

In 2020 is door Cobra aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd naar kleine marterachtigen en
vleermuizen op het terrein tussen De Passage en Golfclub Amsterdam Old Course (zie bijlage 1).
In de groenstrook is één bunzing en één wezel waargenomen. Dit impliceert dat de groenstrook
een functioneel leefgebied vormt voor deze kleine marterachtigen. Deze groenstrook valt echter
buiten de grenzen van het huidige plangebied. Het ontwerp is zodanig aangepast er geen sprake
meer is van fysiek ruimtebeslag op groenstructuren ten noorden van de Passage. Het is daarmee
uit te sluiten dat het huidige planvoornemen leidt tot negatieve effecten op kleine marterachtigen.
Verder is door Cobra geen essentieel leefgebied voor vleermuizen vastgesteld in de vorm van een
vliegroute of foerageergebied, ook niet langs De Passage. Wel is één paarverblijfplaats
vastgesteld in het clubhuis van de Golfclub. Dit verblijf wordt niet aangetast, omdat het gebouw
buiten het huidige plangebied staat.

6 Bronnen
Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie), 2016, Atlas
van de Nederlandse zoogdieren, Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS
Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden
Verhaar J., 2020, Onderzoek vleermuizen en kleine marterachtigen Zwartelaantje en De Passage,
Amsterdam, 303118, Cobra Groeninzicht Vianen (NB).
Dietz, C. & A. Kiefer, 2017. Veldgids Vleermuizen van Europa, KNNV Uitgeverij, Zeist.
Gemeente Amsterdam, 2018. Quickscan natuur De Nieuwe Kern, sport- en parkeercluster. d.d. 14
mei 2020.
NDFF, 2019. Nationale Database Flora en Fauna Uitvoerdersportaal: ndff-ecogrid.nl.
Geraadpleegd op 21 oktober 2019.
Provincie Noord-Holland, 2018. Wezel, Hermelijn en Bunzing beschermd in Noord-Holland.
Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur,
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www.netwerkgroenebureaus.nl
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Samenvatting
In opdracht van gemeente Amsterdam hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen
en kleine marterachtigen in het projectgebied ‘Zwartelaantje en De Passage’ in Amsterdam.
Deze soortgroepen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermd.
Dit onderzoek moet uitgevoerd worden in verband met de beoogde herinrichting van het
projectgebied en de directe omgeving. Daarbij konden negatieve effecten op genoemde
soortgroepen op voorhand niet uitgesloten worden.

Het doel van dit onderzoek is het bepalen of er rust- en voortplantingsplaatsen en essentiële
gebiedsfuncties van vleermuizen en kleine marterachtigen in het projectgebied aanwezig zijn.
Ook wilt u weten wat eventuele vervolgstappen zijn om te komen tot zorgvuldig handelen in
het kader van de Wnb.

Vleermuizen
Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in het projectgebied. Gewone
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis maken zo nu en dan gebruik van het projectgebied
om er te foerageren, maar niet in de zin van een essentieel foerageergebied of vaste vliegroute.

Kleine marterachtigen
Een deel van het projectgebied is foerageergebied van wezel en bunzing, maar dit is in dit
geval voor deze soorten niet essentieel. Er moet wel van uitgegaan worden dat van beide
soorten rust- en/of voortplantingsplaatsen binnen het projectgebied aanwezig zijn. Verder is
het aannemelijk dat het projectgebied een verbindingsroute is van en naar verschillende andere
foerageergebieden.

Vleermuizen
Er zijn voor vleermuizen geen vervolgstappen en geen ontheffing in het kader van de Wnb
nodig. Er worden immers geen verblijfplaatsen of essentiële foerageergebieden of vliegroutes
van vleermuizen aangetast met de voorgenomen ontwikkelingen.

Kleine marterachtigen
De groenstrook met daarin de vaste voortplantingsplaatsen en/of rustplaatsen van wezel en
bunzing wordt verwijderd. Voor deze handeling is een ontheffing in het kader van de Wnb nodig.

Stel in het kader van de ontheffingsaanvraag een activiteitenplan op om aantoonbaar te maken
dat de lokale gunstige staat van instandhouding van bunzing en wezel niet in het geding komt.
Neem hierin op dat een alternatief leefgebied wordt ingericht met daarin kunstmatig aangelegde
verblijfplaatsen voor deze soorten. Het gebied moet aansluiten op bestaand leefgebied voor
wezel en bunzing. Verder raden wij u aan om de adviezen ten aanzien van soorten anders dan
vleermuizen en kleine marterachtigen uit de quickscan natuur op te volgen.

3

1

Inleiding
In opdracht van Gemeente Amsterdam hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen
en kleine marterachtigen. Het onderzoek is uitgevoerd in het projectgebied ‘Zwartelaantje en
De Passage’ in Amsterdam, provincie Noord-Holland. Jasper Verhaar, Dries van Tuijn en Dennis
Slotboom hebben het veldwerk uitgevoerd in de periode juni – september 2020. Vervolgens
heeft Jasper Verhaar dit rapport opgesteld. Dennis Slotboom heeft het rapport inhoudelijk
gecontroleerd. De cv’s van de bij dit onderzoek betrokken ecologen staan in bijlage 1.

Dit onderzoek moet uitgevoerd worden in verband met de beoogde herinrichting van het
projectgebied en de directe omgeving in het kader van de Smart Mobility Hub (SMH). Uit een
eerder door gemeente Amsterdam uitgevoerde ecologische quickscan (Greeff de, R., 14 mei 2020)
blijkt dat er rust- en voortplantingsplaatsen en daaraan gerelateerde essentiële gebiedsfuncties
van vleermuizen en kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en bunzing) aanwezig kunnen zijn
in het projectgebied. Voor vleermuizen gaat het om potentiële verblijfplaatsen in bomen en
mogelijk ook in gebouwen. Het doel van dit onderzoek is het bepalen of er daadwerkelijk rusten voortplantingsplaatsen en essentiële gebiedsfuncties van deze soorten in het projectgebied
aanwezig zijn. Ook wilt u weten wat eventuele vervolgstappen zijn om te komen tot zorgvuldig
handelen in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit onderzoek betreft een aanvulling op
het nader onderzoek dat in 2020 door Tauw is uitgevoerd in het aangrenzende gebied (kenmerk:
R001-1269147MFO-V02-nda-NL).

Wij beantwoorden met dit onderzoek de volgende vragen:
•

Maken vleermuizen en kleine marterachtigen gebruik van het projectgebied?

•
•

Wat is de waarde van het projectgebied voor vleermuizen en kleine marterachtigen?
Welke vervolgstappen zijn noodzakelijk in het kader van de Wet natuurbescherming?

Neem dan contact op met Jasper Verhaar op telefoonnummer 088-262 72 00.
Uw veelzijdig specialist,

Joost Verhagen
Directeur

Vianen (NB), 30 oktober 2020
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2
2.1

Situatie en planvorming
Projectgebied
Het projectgebied omvat een deel van het Zwartelaantje, De Passage, de tussengelegen
groenstrook en een deel van de golfbaan van Golfclub Old Course in Amsterdam. De ligging en
begrenzing van het projectgebied zijn weergegeven op afbeelding 1 en 2.

Topografische kaart en ligging projectgebied (binnen rode cirkel)

Begrenzing projectgebied (rood kader)

5

2.2

De situatie
Het projectgebied betreft een deel van een doorlopende groenstrook. Van zuid naar noord is de
groenstrook opgebouwd uit een rij straatbomen in een grasstrook, een grondwal met plaatselijk
dicht braamstruweel en enkele struiken, een strook met kleine en grote bomen en dichte
bodembegroeiing en een smalle sloot met ruige oeverbegroeiing. Aan de noordzijde van de
sloot ligt het terrein van golfclub Old Course. Het terrein binnen de projectgrens bevat een
ruime parkeerplaats en er staan een metalen opstal en een houten opstal. De rest van het terrein
is ingericht als tuin en in het westelijk deel begint de golfbaan die in noordelijke en westelijke
richting doorloopt. Foto 1 t/m 6 laten de situatie zien.

Groenstrook ten noorden van de De Passage

Smalle sloot tussen de grondwal en het terrein van de golfclub
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Groenstrook gezien van de golfbaan

Parkeerterrein van de golfclub

Metalen opstal van de golfclub
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Houten opstal van de golfclub

2.3

Planvorming
Het uitgangspunt is dat alle begroeiingen, sloten, oevers, verhardingen en opstallen binnen het
projectgebied verdwijnen. In de nieuwe situatie worden wegen, verhardingen, waterpartijen en
bomen aangebracht. Op afbeelding 3 is het voorlopig ontwerp van de SMH weergegeven met
daarop de ligging van het projectgebied uit het voorliggende onderzoek (binnen rood kader).

Voorlopig ontwerp Smart Mobility Hub (SMH) inclusief ligging projectgebied (rood
kader)
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Het bouwrijp maken van het terrein van de SMH vindt plaats in de periode januari 2021 t/m
december 2022. Ter hoogte van het projectgebied (binnen rood kader op afbeelding 3) worden
echter pas werkzaamheden uitgevoerd na het broedseizoen van vogels in 2021. De bouw van
de SMH is gepland vanaf januari 2023 tot medio 2024.

9

3

Juridisch kader
Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Wnb
regelt soortenbescherming, gebiedsbescherming (Natura 2000) en houtopstanden. Toetsing aan
doelstellingen en verplichtingen ten aanzien van Natura 2000-gebieden en houtopstanden valt
buiten de reikwijdte van het voorliggende onderzoek. Deze onderdelen laten wij daarom verder
buiten beschouwing. Voor het onderdeel soortbescherming onder de Wnb volgt in bijlage 2 een
korte uitleg.
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4
4.1

Werkwijze
Vleermuizen
4.1.1

Inventarisatie potentiële verblijfplaatsen

Jasper Verhaar heeft op 8 juni 2020 bij daglicht de bomen en gebouwen in het projectgebied
beoordeeld op aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. Onder potentiële
verblijfplaatsen verstaan wij holten, scheuren en losse schorsplaten bij bomen en smalle kieren
aan de buitenzijden van gebouwen. Zichtbare en bereikbare potentiële verblijfplaatsen hebben
wij geïnspecteerd op aanwezigheid van vleermuizen of sporen van vleermuizen zoals
uitwerpselen, urinestrepen en prooiresten. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van een
verrekijker, zaklamp en endoscoop. Om op hoogte te kunnen werken, is een ladder gebruikt.
Uit deze inventarisatie op 8 juni 2020 blijkt dat de geïnspecteerde gebouwen geen bijzondere
waarde hebben voor vleermuizen (zie ook paragraaf 5.1.1). Verder blijkt uit deze inventarisatie
op 8 juni 2020 dat in één boom een potentiële verblijfplaats aanwezig is. Sommige bomen
waren niet volledig te inspecteren vanwege het aanwezige blad. Daarom hebben wij aanvullend
een onderzoek met de batdetector uitgevoerd in relatie tot bomen.

4.1.2 Onderzoek met batdetector
Wij hebben het gebruik van bomen in het projectgebied door vleermuizen beoordeeld met
behulp van batdetectors en visuele waarnemingen. De focus lag op het gebruik van de eerder
aangetoonde potentiële verblijfplaats in een boom, eventuele verblijfplaatsen in andere bomen,
foerageergebied en vliegroutes. Twee onderzoekers hebben samen het projectgebied op
verschillende momenten te voet onderzocht. Het terreindeel met bebouwing was eerder al
uitgesloten van verblijfplaatsen (zie ook paragraaf 4.1.1 en 5.1.1), waardoor wij ons daar dus niet
specifiek op in- en uitvliegende vleermuizen hoefden te concentreren. Hierdoor is de inzet van
twee onderzoekers voldoende geweest om steeds overzicht te hebben op ten minste 75% van
de te beoordelen onderdelen binnen het projectgebied. Wij hebben gebruik gemaakt van
batdetectors met opnamefunctie (Petterson D240X en Echo Meter Touch 2 Pro). Na afloop van
elk veldbezoek hebben wij onze waarnemingen op een kaart van het projectgebied ingetekend.

Gemeente Amsterdam heeft bij opdracht aangegeven dat wij - conform het Vleermuisprotocol
2017 - vier onderzoeksronden moeten uitvoeren: twee in de periode 15 mei – 15 juli en twee in
de periode 15 augustus – 1 oktober. Dit is gebaseerd op de verwachting dat in het projectgebied
de soorten gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis,
laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis
aangetroffen kunnen worden. Wij hebben de richtlijnen uit het Vleermuisprotocol 2017
gehanteerd bij het bepalen van de exacte onderzoeksinspanning en de randvoorwaarden qua
weersomstandigheden. Een overzicht van het uitgevoerde veldwerk met de batdetector en de
omstandigheden vindt u in tabel 1.
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Tabel 1.

4.2

Overzicht van uitgevoerde veldbezoeken met batdetector en de omstandigheden

12 juni 2020

13 juli 2020

2 sept. 2020

22 sept. 2020

2.15 – 5.30 uur

2.30 – 5.30 uur

22.00 – 1.00 uur

22.00 – 1.00 uur

Jasper Verhaar
Dries van Tuijn

Jasper Verhaar
Dries van Tuijn

Dennis Slotboom
Dries van Tuijn

Jasper Verhaar
Dries van Tuijn

16⁰C

12⁰C

15⁰C

13⁰C

2 Bft

1 Bft

0 Bft

1 Bft

NO

ZO

-

ZO

bewolkt

onbewolkt

onbewolkt

Onbewolkt

Kleine marterachtigen
Wij hebben de aanwezigheid van kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn) onderzocht
met behulp van cameravallen. Wij hebben gelijktijdig twee cameravallen ingezet gedurende vijf
aaneengesloten weken in de periode 8 juni 2020 – 13 juli 2020. Het gaat om één camera in een
kist met openingen (zogenaamde ‘Mostela’) en één camera in een camerabuis (zogenaamde
‘Struikrover’). Beide cameravallen werden voorzien van lokstoffen op basis van visolie.
De Mostela is geplaatst op een beschutte plaats in de tuin die niet door mensen betreden wordt.
De Struikrover is zijdelings van een dichtbegroeid braamstruweel tussen de grondwal en de
sloot geplaatst. Ook deze locatie wordt niet door mensen betreden. De locaties van de camera’s
zijn aangeduid op afbeelding 4 en foto 7 en 8.

Ligging projectgebied en locaties wildcamera’s
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Locatie wildcamera (Struikrover, gele pijl duidt locatie aan)

Locatie Mostela (gele pijl duidt locatie aan)
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5
5.1

Resultaten
Resulaten vleermuizen
5.1.1

Inventarisatie potentiële verblijfplaatsen

Wij hebben tijdens de inventarisatie op 8 juni 2020 één potentiële vleermuisverblijfplaats in de
vorm van een boomholte aangetroffen (zie foto 9). Het gaat om een circa 10 cm naar boven toe
inrottende wond in de stam van een relatief dunne boom. De boom staat naast het fietspad
aan De Passage. De boomholte bevindt zich op circa 2 m boven het maaiveld en is in theorie
bereikbaar voor vleermuizen omdat er geen takken of andere obstakels voor hangen. Maar wij
hebben in de holte geen vleermuizen of sporen van gebruik door vleermuizen aangetroffen.
Om gebruik van de boomholte door vleermuizen volledig uit te kunnen sluiten, hebben wij
nader onderzoek met de batdetector uitgevoerd. Daaruit bleek dat de betreffende boomholte
ook niet in gebruik is door vleermuizen (zie ook paragraaf 5.1.2).

Holte in boom aan De Passage (ingezoomd van links naar rechts)

In het op 8 juni 2020 geïnspecteerde metalen gebouw en het houten gebouw zijn geen potentiële
verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. Er zijn namelijk geen geschikte kieren en holle
ruimtes in de gebouwen aanwezig die via de buitenzijde door vleermuizen bereikt kunnen
worden. Beide gebouwen verkeren in zo goed als nieuwe staat. Van kieren en openingen als
gevolg van achterstallig onderhoud is dus geen sprake. De elementen waaruit de gebouwen zijn
opgebouwd, sluiten zo strak op elkaar aan (< 0,5 cm) dat vleermuizen hier niet tussen passen.
Onderzoek met de batdetector naar verblijfplaatsen in deze gebouwen was dan ook niet nodig.

14
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5.1.2 Onderzoek met batdetector
Wij hebben de waarnemingen tijdens het onderzoek met de batdetectors schematisch
weergegeven op de kaart in bijlage 3. Hieronder volgt een toelichting.

Wij hebben waarnemingen geregistreerd van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis.
Gewone dwergvleermuis is tijdens alle vier de veldbezoeken aangetroffen in het projectgebied.
Ruige dwergvleermuis troffen wij tijdens drie van de vier veldbezoeken aan. Het ging steeds
om één of twee exemplaren.

Wij hebben geen vleermuizen verblijfplaatsen in bomen zien in- of uitvliegen. Ook hebben wij
geen zwermende vleermuizen, territoriaal gedrag of baltsgedrag van vleermuizen waargenomen
in de nabijheid van bomen. Hieruit maken wij op dat er geen verblijfplaatsen van vleermuizen
aanwezig zijn in bomen. Verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen binnen het projectgebied
zijn op voorhand al uitgesloten (zie paragraaf 5.1.1).

Er is één verblijfplaats van ruige dwergvleermuis aanwezig in een gebouw buiten het
projectgebied. De verblijfplaats betreft een ventilatieopening aan de westzijde van het clubhuis
van de golfclub. Wij hebben de verblijfplaats vastgesteld aan de hand van een roepende ruige
dwergvleermuis die net na middernacht op 22 september 2020 de ventilatieopening invloog.
Wij hebben de waarneming gedaan in de paarperiode van ruige dwergvleermuis en het
exemplaar dat wij hebben waargenomen stootte baltsroepen uit. Hieruit maken wij op dat het
om een paarverblijfplaats gaat. Het is niet uitgesloten dat deze verblijfplaats ook als
zomer- en/of winterverblijf in gebruik is door dit exemplaar. Er is geen sprake van een duidelijke
binding tussen deze verblijfplaats en het projectgebied.

Tijdens alle veldbezoeken zijn zo nu en dan een of twee gewone dwergvleermuizen en een
ruige dwergvleermuis foeragerend aanwezig in en rondom het projectgebied. Deze exemplaren
maken afwisselend gebruik van de open plekken tussen bomen aan de rand van het
projectgebied. In het projectgebied is geen eenduidige locatie waar vleermuizen constant
foerageren. De waargenomen exemplaren komen zo nu en dan voorbij. Dit wijst erop dat
vleermuizen het projectgebied gebruiken als onderdeel van een groter netwerk aan
foerageerlocaties. Dit netwerk omvat waarschijnlijk ook de randen elders op het golfterrein en
de vijvers die verspreid op het terrein liggen. Het projectgebied is geen opzichzelfstaand en
essentieel foerageergebied voor vleermuizen. Wij hebben geen vaste vliegroute kunnen
vaststellen van de vleermuizen die wij tijdens het onderzoek hebben waargenomen.

5.2

Resultaten kleine marterachtigen
De Struikrover heeft eenmaal een wezel en eenmaal een bunzing geregistreerd
(zie foto 10 t/m 13 aan het einde van dit hoofdstuk). De Struikrover heeft geen hermelijn
geregistreerd. Overige door de Struikrover geregistreerde soorten en aantallen zijn: bruine rat
(734x), zang- en watervogels (589x), bosmuis (404x), veldmuis (5x) en egel (4x). De Mostela heeft
geen wezel, bunzing of hermelijn geregistreerd. De soorten en aantallen die de Mostela wel heeft
waargenomen zijn: veldmuis (70x), bruine rat (2x) en bruine kikker (1x).
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Op basis van onze waarnemingen concluderen wij dat het projectgebied onderdeel is van het
foerageergebied van wezel en bunzing. In het projectgebied zijn namelijk ook de prooien van
wezel (veldmuis en bosmuis) en bunzing (veldmuis, bosmuis, bruine rat en amfibieën)
aantoonbaar aanwezig. Tot het foerageergebied rekenen wij alleen de delen met voldoende
dekking in de vorm van braamstruweel, begroeide oeverzones en overige lage begroeiing op de
grondwal. Alleen deze elementen bieden voldoende dekking voor wezel en bunzing.
Afbeelding 5 geeft geschikt foerageergebied binnen de projectgrens weer. Het oppervlak aan
structuurrijke vegetatie binnen de projectgrens is gering en in de directe omgeving is
vergelijkbaar landschap ruimschoots aanwezig. Bovendien hebben wij van zowel wezel als
bunzing slechts één waarneming gedaan. Het projectgebied is daarom geen essentieel onderdeel
van het foerageergebied van wezel en bunzing.

Ligging en oppervlakte geschikt foerageergebied van wezel en bunzing (blauw kader)
ten opzichte van het projectgebied (rood kader)

De aanwezigheid van rust- en voortplantingsplaatsen van wezel en bunzing in het projectgebied
kan niet worden uitgesloten. Beide soorten zijn immers aangetoond in het projectgebied. En in
het projectgebied zijn elementen aanwezig die voldoen aan de eisen die wezel en bunzing
stellen aan rust- en/of voortplantingsplaatsen. Het gaat om holen van ratten en muizen, zeer
dichtbegroeid braamstruweel en mogelijk aanwezige holle stamvoeten van bomen in het gebied
dat op afbeelding 5 is aangeduid als foerageergebied. Gezien de geringe oppervlakte van
geschikt leefgebied en het erg beperkte aantal waarnemingen verwachten wij hooguit één
rust- en/of voortplantingsplaats van wezel en/of bunzing.

Het op afbeelding 5 aangeduide gebied is een geschikte verbindingsroute voor wezel en bunzing.
In oostelijke en westelijke richting sluit deze groenstrook namelijk aan op ander geschikt
leefgebied voor deze soorten. In oostelijke richting gaat het om ruigtes bij de metro- en
spoorlijnen aan het Spoorplein en de Ouderkerkerlaan. In westelijke richting gaat het om
structuur- en waterrijke delen van de golfbaan. Het is goed mogelijk dat wezel en bunzing vanaf
daar de oversteek maken naar het volkstuinencomplex aan de Buitensingel.
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Wezel (foto 1 uit serie van twee foto’s)

Wezel (foto 2 uit serie van twee foto’s)

Bunzing (foto 1 uit serie van twee foto’s)
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Bunzing (foto 2 uit serie van twee foto’s)
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6
6.1

Conclusie en advies
Onderzoeksvragen
Ja, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, wezel en bunzing maken gebruik van het
projectgebied. Dit zijn de soorten die wij tijdens het onderzoek één of meerdere keren hebben
waargenomen. Aanwezigheid van andere soorten vleermuizen en kleine marterachtigen
(hermelijn) is redelijkerwijs uit te sluiten. Wij hebben de onderzoeken namelijk uitgevoerd
volgens algemeen geaccepteerde en veelgebruikte onderzoeksmethoden. Alle waargenomen
soorten hebben wij met voldoende zekerheid kunnen determineren op basis van foto’s, visuele
waarnemingen en/of geluidsanalyse.

Vleermuizen
Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in het projectgebied. Gewone
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis maken zo nu en dan gebruik van het projectgebied
om er te foerageren, maar niet in de zin van een essentieel foerageergebied of vaste vliegroute.
Van ruige dwergvleermuis is een paar- en mogelijk zomer- en/of winterverblijfplaats van één
exemplaar aanwezig in het clubhuis van golfclub Old Course. Deze verblijfplaats bevindt zich
net buiten het projectgebied en blijft behouden. Er is ook geen sprake van een duidelijke binding
tussen deze verblijfplaats en het projectgebied.

Kleine marterachtigen (wezel en bunzing)
Een deel van het projectgebied is foerageergebied van wezel en bunzing, maar het is voor deze
soorten niet essentieel. Er moet zekerheidshalve wel van uitgegaan worden dat van beide
soorten een rust en/of voortplantingsplaats binnen het projectgebied aanwezig kan zijn. Verder
is het aannemelijk dat het projectgebied voor wezel en bunzing een verbindingsroute is van en
naar verschillende andere foerageergebieden.

Vleermuizen
Gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis staan op de lijst van Europees beschermde
soorten, behorende bij artikel 3.5 van de Wnb. Er is met de voorgenomen activiteiten geen
sprake van overtreding van de verbodsbepalingen uit artikel 3.5 Wnb. Er worden namelijk geen
vleermuizen gedood of verstoord en er worden geen rust- en voortplantingsplaatsen of
essentiële foerageergebieden of vliegroutes aangetast. Er zijn voor vleermuizen dan ook geen
vervolgstappen en geen ontheffing in het kader van de Wnb nodig.

Wezel en bunzing
Wezel en bunzing staan op de lijst van nationaal beschermde soorten, behorende bij artikel 3.10
van de Wnb. Voor wezel en bunzing geldt in de provincie Noord-Holland geen vrijstelling van
verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. Dit houdt in dat verbodsbepalingen die van
toepassing zijn op deze soorten, alleen mogen worden overtreden als Provincie Noord-Holland
hiervoor een ontheffing heeft verleend en de initiatiefnemer de voorschriften uit de ontheffing
opvolgt.
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Volgens artikel 3.10 lid 1b Wnb is het verboden om de vaste voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van wezel en bunzing opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Overtreding van
deze verbodsbepaling kan niet worden voorkomen, omdat de groenstrook met daarin de vaste
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van wezel en bunzing wordt verwijderd. De voorgenomen
activiteiten in het projectgebied zijn ten aanzien van wezel en bunzing ontheffingsplichting.
Hierover meer in paragraaf 6.2.

Volgens artikel 3.10 lid 1a Wnb is het verboden om wezel en bunzing opzettelijk te doden of te
vangen. Overtreding van deze verbodsbepaling kan worden voorkomen door voorafgaand aan
de werkzaamheden bepaalde mitigerende maatregelen te treffen. Dit houdt in dat vast moet
staan dat wezel en bunzing niet in het projectgebied aanwezig zijn op het moment dat ingrepen
plaatsvinden. Een belangrijke maatregel hierbij is het werken buiten de meest kwetsbare periode
voor deze soorten. Wezel en bunzing zijn het meest kwetsbaar in de kraamtijd. Deze periode
ligt ongeveer tussen 15 maart en 1 september. Het wordt sowieso afgeraden om in de periode
15 maart – 15 juli te werken in verband met het broedseizoen van vogels. Een andere belangrijk
mitigerende maatregel is het uitvoeren van maai- en kapwerkzaamheden in één richting en in
de richting van beschutting buiten het werkgebied, zodat dieren de kans hebben om een veilig
heenkomen te vinden.

6.2

Vervolgstappen
Gemeente Amsterdam heeft een ontheffing Wnb nodig voor het overtreden van artikel 3.10 lid
1b Wnb voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Vaste voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van wezel en bunzing in het projectgebied worden met de voorgenomen
werkzaamheden namelijk opzettelijk vernield. De ontheffing moet worden aangevraagd bij de
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN) en kan alleen worden verleend als
wordt aangetoond dat er geen verslechtering van de staat van instandhouding van de
betreffende soorten optreedt, er sprake is van een wettelijk geldend belang en er geen
alternatieven voor de ingreep bestaan. De staat van instandhouding kan mede gewaarborgd
worden door het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen. Hierover meer in paragraaf 6.3.

6.3

Advies
Het op te heffen gebied met daarin de voortplantingsplaatsen van wezel en bunzing heeft een
oppervlakte van ongeveer 2.625 m2 ofwel bijna 0,3 ha. Wij adviseren om elders 0,3 ha leefgebied
voor deze soorten aan te wijzen met daarin vervangende verblijfplaatsen in de vorm van
zogenoemde ‘marterhopen’. Deze compensatiefactor 1 wordt in de ‘Handreiking kleine marters
in relatie tot soortbescherming’ van Provincie Noord-Brabant gehanteerd bij het compenseren
van leefgebied. De voorwaarde voor het mogen hanteren van factor 1, is dat het nieuwe
leefgebied een ontwikkeltijd heeft van nul tot vijf jaar. Het op te heffen gebied met daarin de
rust- en/of voortplantingsplaatsen bestaat uit braamstruweel, lage begroeiing, enkele bomen en
natuurlijke oevers. Deze biotopen zijn binnen vijf jaar elders te realiseren, mits op de locatie al
bomen en een natuurlijke oever aanwezig zijn. Verder moet de locatie aansluiten op bestaand
leefgebied om bereikbaar te zijn voor wezel en bunzing. Ook moet de situatie qua
verstoringsfactoren door omgevingsgeluid en aanwezigheid van mensen vergelijkbaar of beter
zijn. De uitwerking van deze maatregelen (inclusief mitigerende maatregelen om het doden van
wezel en bunzing te voorkomen, zie paragraaf 6.1) moeten worden vastgelegd in een ecologisch
werkplan dat onderdeel is van de ontheffingsaanvraag (zie paragraaf 6.2)
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Verder raden wij u aan om de adviezen ten aanzien van soorten anders dan vleermuizen en
kleine marterachtigen uit de quickscan Natuur op te volgen.
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Verklarende woordenlijst
Het gebied of netwerk van gebieden waarin een soort zich van voedsel voorziet.

Een nader onderzoek is een diepgaande beoordeling naar de functionaliteit van bijvoorbeeld
rust- en verblijfplaatsen, de functionaliteit van biotopen voor beschermde soorten en het
bepalen van welke soorten op welke manier gebruik maken van het projectgebied.
Een quickscan geeft een eerste inschatting. Het nader onderzoek maakt de inschatting concreet.

Onder bepaalde voorwaarden mogen soms de verbodsbepalingen uit de Wnb geschonden
worden als daarvoor een ontheffing wordt afgegeven. Een ontheffing is een besluit waarbij in
een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Het gebied waarin werkzaamheden worden verricht en wat geldt als grens voor het uitvoeren
van de beoordelingen in het kader van nader onderzoek. De beoordeling van natuurwaarden en
het voorkomen van beschermde soorten houdt echter niet op bij de projectgrens. In het nader
onderzoek vormt het projectgebied en de omgeving het onderzoeksgebied.

In onze quickscan toetsen wij een voorgenomen ontwikkeling aan de Wet natuurbescherming.
De twee hoofdvragen zijn: Zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd met de Wet
natuurbescherming (Wnb) of met provinciaal beleid? En welke vervolgstappen zijn nodig voordat
met de uitvoering gestart kan worden? Met dit rapport heeft de initiatiefnemer een bewijsstuk
in handen dat een ecologische quickscan is verricht.

Een verblijfplaats is een onderdeel van het leefgebied van een soort en is essentieel voor het
functioneren van de soort. Per soort is de beschrijving van een verblijfplaats verschillend. Voor
een vis is dit bijvoorbeeld een ondiep gedeelte van een sloot, voor een vogel een nest en voor
een vleermuis een boomholte of een spouwmuur.

Het Vleermuisprotocol 2017 beschrijft het onderzoek dat nodig is om de kans op aanwezigheid
van vleermuizen vast te stellen voor ruimtelijke ordeningsprocedures.

Een vliegroute is een doorgaans lijnvormige en beschutte groenstructuur die door vleermuizen
wordt gebruikt om zich tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Het kan per vleermuissoort
verschillen welke eisen worden gesteld aan een vliegroute. Denk hierbij aan hoogte, dichtheid,
structuur en blootstelling aan licht en wind.

De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden,
soorten en bos regelt.
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Cv’s betrokken ecologen

Functie: Veldecoloog, projectleider, kwaliteitscontroleur

•

HBO Natuur en landschapsinrichting, Larenstein, Velp, met specialisatie in natuurbeheer,
vegetatiekunde en landschapsecologie

•

Vleermuizen en Planologie, cursus van de Zoogdiervereniging

•

Gecertificeerd niveau 3 gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen

•

European Tree Technician, specialist bomen

Dennis werkt sinds 2008 bij Cobra adviseurs als specialist natuur & ecologie. Sinds 2008 heeft
Dennis ruime ervaring opgedaan in het uitvoeren van quickscans en, sinds 2011, in het uitvoeren
van vleermuisonderzoek. Sinds 2009 verzorgt Dennis de ecologische begeleiding van
opdrachtgevers bij de voorbereiding van projecten. Dennis bespreekt samen met de
opdrachtgevers de te nemen stappen in het kader van de Wet natuurbescherming en verzorgt
offertes, onderzoek en ontheffingsaanvragen.
Meer informatie over Dennis is op te vragen bij Cobra Groeninzicht.

Functie: Veldecoloog, projectleider, kwaliteitscontroleur

•

HBO Aquatische Ecotechnologie / Watermanagement, HZ University of Applied Sciences

•

(cum laude)
Minor Bachelor of Biodiversity, Unitec Institute of Technology New Zealand

•
•

MSc Biology & Science Communication and Society, Universiteit Leiden (cum laude)
Gecertificeerd niveau 4 gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen

•

Vleermuizen en Planologie, cursus van de Zoogdiervereniging

Jasper is sinds 2016 werkzaam bij Cobra adviseurs als specialist bomen, water & ecologie. Jasper
is vanaf het begin betrokken bij het uitvoeren en rapporteren van quickscans,
vleermuisonderzoek en onderzoek naar andere beschermde soorten waaronder steenuil, buizerd,
rugstreeppad en marterachtigen. Jasper voert momenteel opdrachten uit voor gemeenten,
waterschappen en projectontwikkelaars en voert voor deze partijen de gesprekken in de
offertefase, voert veldwerk uit en rond samen met de opdrachtgever een project af.
Meer informatie over Jasper is op te vragen bij Cobra Groeninzicht.

Functie: Veldecoloog, specialist verblijfplaatsen beschermde soorten

Relevante opleidingen:
•
•

MBO niveau 4 Bos en Natuurbeheer bij MBCS Velp
Cursus Wet natuurbescherming niveau 1 bij IPC Groen

•

Cursus Wet natuurbescherming niveau 2 bij IPC Groen

Ervaring:
Dries is zelfstandig ondernemer en heeft zich gespecialiseerd als veldecoloog met als
specialisatie het opsporen van verblijfplaatsen van beschermde soorten. Daarnaast voert Dries
sinds 2013 zelfstandig quickscans uit en nader onderzoek naar vleermuizen, vogels en kleine
zoogdieren. Als docent van de opleiding ‘Wet natuurbescherming Zorgvuldig handelen niveau 1
en 2’ en als gastdocent van de opleiding ‘Faunacontroleur’ beschikt Dries over actuele kennis
van de huidige natuurwetgeving en de praktische invulling daarvan.

Meer informatie over Dries is op te vragen bij Cobra Groeninzicht.

Juridisch

kader

Wet

natuurbescherming

(soortbescherming)

De Wnb is op 1 januari 2017 in werking getreden en regelt naast gebiedsbescherming (daarover
verderop meer) de soortenbescherming. Deze wet regelt de bescherming van dier- en
plantensoorten in hun natuurlijk leefomgeving. Menselijk handelen mag geen nadelige invloed
hebben op deze soorten. Volgens de Wnb is het daarom verboden beschermde dier- en
plantensoorten, hun nesten, hun holen en andere voortplantings- of vaste rust- en
verblijfplaatsen aan te tasten of te verontrusten. Onderscheiden wordt tussen vogels, Europees
beschermde planten- en diersoorten en Nationaal beschermde planten- en diersoorten.

Onder de Wnb zijn als beschermde soort aangewezen:
•

ruim 700 op Europees grondgebied voorkomende vogelsoorten opgenomen in de
Vogelrichtlijn, beschreven in paragraaf 3.1 van de Wnb;

•

76 Europees beschermde planten- en diersoorten opgenomen in de Habitatrichtlijn, het
Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern, beschreven in paragraaf 3.2 van de Wnb

•

(artikel 3.10 en 3.11);
157 nationale planten en diersoorten, beschreven in paragraaf 3.3 van de Wnb (artikel 3.5
en 3.8).

•

Voor elk van de drie beschermingsregimes gelden specifieke verbodsbepalingen en vereisten
voor vrijstelling of ontheﬃng van de verboden. De verbodsbepalingen mogen niet overtreden
worden, tenzij men een ontheﬃng kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, tenzij-principe’). Om af te
mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling, moet aan drie criteria
zijn voldaan:
•
Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere
bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
•

•

Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang
staan. De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen
zijn, bijvoorbeeld volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de
soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale
verordening of een gedragscode. Zo zijn er voor diverse nationaal beschermde soorten diverse
vrijstellingen geregeld die echter per provincie kunnen verschillen.

De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leef- omgeving. Overtreding van de
zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang
worden gehandhaafd.

Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer u een bepaalde handeling
wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, u zich daaraan
voorafgaand

op

de

hoogte

stelt

van

de

aanwezige

natuurwaarden,

de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van uw handelen. Zo nodig
raadpleegt u een ecoloog. Bij de uitvoering van die handeling moet u negatieve gevolgen zoveel
mogelijk voorkomen dan wel beperken of ongedaan maken.

Art 3.1 lid 1

Art 3.5 lid 1

Art 3.10 lid 1a

Het is verboden in het wild levende

Het is verboden soorten in hun

Het is verboden soorten

vogels opzettelijk te doden of te

natuurlijke verspreidingsgebied

opzettelijk te doden of te vangen

vangen.

opzettelijk te doden of te vangen

Art 3.1 lid 2

Art 3.5 lid 4

Art 3.10 lid 1b

Het is verboden opzettelijk nesten,

Het is verboden de

Het is verboden de vaste

rustplaatsen en eieren van vogels te

voortplantingsplaatsen of

voortplantingsplaatsen of

vernielen of te beschadigen, of nesten

rustplaatsen van dieren te

rustplaatsen van dieren

van vogels weg te nemen

beschadigen of te vernielen

opzettelijk te beschadigen of te

Art 3.1 lid 3

Art 3.5 lid 3

Het is verboden eieren te rapen en

Het is verboden eieren van dieren in

deze onder zich te hebben

de natuur opzettelijk te vernielen of

vernielen
Niet van toepassing

te rapen
Art 3.1 lid 4 en lid 5

Art 3.5 lid 2

Het is verboden vogels opzettelijk te

Het is verboden dieren opzettelijk te

storen, tenzij de storing niet van

verstoren

Niet van toepassing

wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort
Niet van toepassing

Art 3.5 lid 5

Art 3.10 lid 1c

Het is verboden plantensoorten in

Het is verboden plantensoorten

hun natuurlijke verspreidingsgebied

in hun natuurlijke

opzettelijk te plukken en te

verspreidingsgebied opzettelijk te

verzamelen, af te snijden, te

plukken en te verzamelen, af te

ontwortelen of te vernielen

snijden, te ontwortelen of te
vernielen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hanteert een stappenplan om te bepalen of
een ontheffing in het kader van soortenbescherming nodig is. Het stroomschema hebben wij
hieronder opgenomen.

Waarnemingen vleermuizen
Waarnemingen vleermuisonderzoek veldbezoek 1

Waarnemingen vleermuisonderzoek veldbezoek 2

Waarnemingen vleermuisonderzoek veldbezoek 3

Waarnemingen vleermuisonderzoek veldbezoek 4
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1.

Aanleiding

De Smart Mobility Hub is een multifunctioneel complex op het deelgebied Strandvliet van De
Nieuwe Kern. Het complex bestaat uit een efficiënte mobiliteitsvoorziening als knooppunt (‘hub’)
voor auto’s, bussen, touringcars, taxi’s en kiss - & rideverkeer en fietsers, binnen- en
buitensportfaciliteiten en publieke voorzieningen in de plint. Het plangebied wordt naast het
cluster aangevuld met een vrijstaand vastgoedprogramma voor commerciële en
maatschappelijke voorzieningen op een nog uit te geven kavel. Het multifunctionele gebouw en
het kantoor zijn op een aantrekkelijke wijze geïntegreerd in het stedelijk weefsel middels de
openbare ruimte, groen- water en wegenstructuren. Er dient aangetoond te worden wat het
effect van het project is op de omliggende Natura 2000-gebieden.
Het realiseren van de tijdelijke sportvoorzieningen op de plek van het toekomstige park maakt
geen onderdeel uit van dit plan. Hiermee is dan ook geen rekening gehouden in de berekening.
In dit rapport wordt eerst het wettelijk kader behandeld. Vervolgens wordt het planvoornemen in
hoofdstuk 3 beoordeeld. Er wordt uiteengezet welke uitgangspunten gehanteerd worden als
input voor de AERIUS Calculator. Vervolgens worden de rekenresultaten in hoofdstuk 4
beschreven.

2.

Wettelijke kader

Voorheen diende op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – dat juli 2015 van kracht
werd – berekend te worden of een nieuwe (bouw)activiteit leidde tot een significante toename
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Onder het PAS golden enkele drempel- en
grenswaarden die bepaalden of een toename van stikstofdepositie significant was en zo ja, of
er dan een meldingsplicht of een vergunningplicht gold. Door te rekenen met het
voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator werd automatisch met die
drempelwaarden rekening gehouden. In het geval van de meldingsplicht kon de
planontwikkeling aanspraak kan maken op benutting van de ontwikkelingsruimte die voor een
Natura 2000-gebied gold, totdat deze niet meer voorradig was.
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 mag het PAS niet meer
gebruikt worden als toestemmingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot een
toename van stikstofdepositie op (stikstofgevoelige habitattypen in) Natura 2000-gebieden. De
drempel- en grenswaarden uit het PAS zijn daarmee ook niet meer van toepassing. Hierdoor
kan een project met een geringe depositietoename van 0,01 mol/ha/jaar al vergunningplichtig
zijn (artikel 2.7 en 2.8 Wnb). Oftewel, ook relatief kleinschalige projecten dienen zorgvuldig op
hun stikstofdepositie getoetst te worden om aan Europese regelgeving te kunnen voldoen (en
stand te houden bij de Raad van State in geval van een beroep).
Sinds de vernieuwing van AERIUS Calculator op 16 september 2019 kan correct berekend
worden of er überhaupt sprake is van stikstofdepositie op relevant Natura 2000-gebied. Daarbij
dient zowel de bouw/aanlegfase als de gebruiksfase doorgerekend te worden.
Bij een uitkomst boven de 0 is het sinds 11 oktober 2019 in (beperkte mate) mogelijk om
toestemming te krijgen voor nieuwe activiteiten waarbij stikstofdepositie een rol speelt. Voor
2020 wordt er een drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces
voor veel activiteiten weer in gang kan worden gezet.

3.

Beoordeling planvoornemen

3.1

Nabijheid Natura 2000-gebieden

In de directe nabijheid van het plangebied liggen geen Natura 2000- gebieden. Wel zijn de
volgende gebieden in de omgeving te vinden:
·
·

Botshol – 6.500 meter
Oostelijke Vechtplassen– 9.100 meter

Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelig Natura 2000-gebied ligt op circa 6.500 meter van het
plangebied. Deze is aangewezen als stikstofgevoelig. Gelet op de omvang van het
planvoornemen is voor deze ontwikkeling een berekening opgesteld.

Beoordeeld wordt of als gevolg van het project de kwaliteit van het natuurlijke leefgebied of de
habitat van soorten in een Natura-2000 gebied kan verslechteren. Met behulp van het
voorgeschreven rekenprogramma AERIUS is het planvoornemen doorberekend. Bij de
berekening is een onderscheid gemaakt tussen de bouw-/ aanlegfase en de gebruiksfase.

3.2

Aanlegfase (tijdelijk project circa 4 jaar – beoogde start 2021)

Bij de aanlegfase wordt een onderscheidt gemaakt tussen mobiele bronnen (bouwwerktuigen)
en wegverkeer. De mobiele bronnen zijn, met uitzondering van de vrachtwagens en
bestelbusjes/ personenwagens, ingevoerd als vlakbron, aangezien deze over het algemeen
kriskras over het terrein rijden.

Bouwwerktuigen tijdens de aanlegfase
Bij het definiëren van de bronkenmerken voor mobiele werktuigen in AERIUS Calculator wordt
gekozen voor de sector Mobiele werktuigen en de specifieke sector bouw en industrie.
Worstcase is er uitgegaan van een berekening waarbij alle werkzaamheden verspreidt worden
over vier kalenderjaren te weten 2021, 2022, 2023 en 2024. Voor het jaar 2021 staat het
bouwrijp maken gepland, in 2022, 2023 en 2024 wordt er daadwerkelijk gebouwd.
Tabel 1: Inzet mobiele bronnen gedurende de aanlegfase

Draaiuren
2021

Draaiuren
2022

Draaiuren
2023

Draaiuren
2024

Totaal
draaiuren
voor de
hele
aanlegfase

0,3, Diesel,
2015

1.443,5

1.443,5

-

-

2887

50

0,4, Diesel,
2015

-

700,5

700,5

-

1.401

200

50

0,4, Diesel,
2015

-

630

630

630

1.890

Betonpomp

200

50

0,4, Diesel,
2015

-

-

230

-

230

Hoogwerker

130

50

0,4, Diesel,
2015

-

-

862,5

862,5

1.725

Dumper

215

50

0,4, Diesel,
2015

1.938

1.938

-

-

3.876

Shovel

200

60

0,4, Diesel,
2015

496

496

-

-

992

Asfalt
afwerkinstallatie

100

55

0,4, Diesel,
2015

-

146

-

-

146

Dieplader

200

50

0,4, Diesel,
2015

115

-

-

-

115

Emissiefactor,
kW

Belasting
in %

Graafmachine

200

60

Heistelling

560

Hijskraan

Bron

Type motor,
Bouwjaar
vanaf

Bronbemaling is niet noodzakelijk. Het plangebied wordt circa 60 cm opgehoogd, waarmee
voldoende drooglegging ontstaat. Er wordt niet ondergronds gebouwd. Het gebruik van
aggregaten is ook niet noodzakelijk. Gezien de omvang en de duur van werkzaamheden wordt
uitgegaan van een bouwaansluiting voor de elektriciteitsvoorziening.

Op basis van de bovenstaande inzet van mobiele bronnen, is een zo exact mogelijke
inschatting gemaakt om in te voeren in de AERIUS-Calculator. Bij de AERIUS invoermethode is
gekozen om dit te doen op basis van het aantal draaiuren. Voor de emissiefactor wordt voor de
bekende AERIUS-bronnen gebruik gemaakt van de bestaande factor in de rekentool.
Voor de overige bronnen is aan de hand van de emissiefactoren voor dieselmotoren uit het
TNO rapport ‘Emissiemodel Mobiele Machines’ in combinatie met de ondersta ande tabel (uit:
‘Emissiemodel Mobiele Machines machineverkopen in combi met brandstof Afzet’ (Hulskotte en
Verbeek (2009)) de emissiefactor bepaald. Hierbij is uitgegaan van de NOx-emissiefactor voor
de Stage IV. Dat is de Europese standaard voor mobiele bronnen welke niet onder wegverkeer
vallen. Worst-case is er uitgegaan van het bouwjaar 2015 voor de machines waarvan het
bouwjaar niet bekend is.

Wegverkeer tijdens de aanlegfase
Naast de mobiele bronnen wordt er gebruik gemaakt van diverse transportbewegingen voor de
aan- een afvoer van bouwmateriaal, de mobiele bronnen en het personeel. Deze aantallen zijn
te vinden in tabel 2.
Voor de invoering is er gekozen voor een opdeling in zwaar en licht verkeer op wegen in
bebouwde kom. De aan- en afvoerroute is ingetekend via de Passage de Holterbergweg op.
Vanuit de oprit worden de verkeersbewegingen opgenomen in het reguliere verkeer. De
voertuigbewegingen zijn dan niet meer te onderscheiden van het heersende verkeer (dat
bekent dus dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet
meer onderscheidt van de rest).
Tabel 2: Inzet verkeersbewegingen gedurende de aanlegfase

Bron (verkeer)

Voertuigbewegingen
2021

Voertuigbewegingen
2022, 2023 en 2024

Categorie

Vrachtwagens

20 per dag

60 per dag

Zwaar verkeer

Bestelbussen en
personenwagens

60 per dag

120 per dag

Licht verkeer

3.3

Gebruiksfase

Het planvoornemen wordt gasloos opgeleverd, daarom zijn de gebouwen niet opgenomen in
het model aangezien er geen stikstof vrijkomt. Wel zijn de verkeersgegevens gebruikt als
invoergegevens voor het AERIUS-rekenmodel. De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de
opdrachtgever. In de aangeleverde gegevens is per functie 10% elektrische vervoer
gehanteerd. Uitgaande van een worst-case scenario is de 10% EV ook meegerekend, oftewel
als fossiele brandstof gedreven voertuigen. Het bronbestand (gemeente Amsterdam) waarop de
verkeergegevens zijn gebaseerd is bijgesloten in de bijlage.
Er is uitgegaan van licht verkeer (1.292.730 per jaar) en zwaar verkeer (3.000 per jaar)
ingetekend richting de A2 (30%) en richting de A10 (70%). Vanaf hier wordt het verkeer
opgenomen in het reguliere verkeer. Er is gekozen voor deze invoer aangezien het grootste
gedeelte van de verkeersbewegingen deze richtingen uit zullen rijden. Er is gekozen voor een
invoer op basis van een kalenderjaar aangezien, gezien de evenementen, grote verschillen
zitten tussen de pieken en dalen. Een invoer per etmaal is hierdoor niet accuraat genoeg.
Tabel 3: Gegevens voor AERIUS-berekening licht verkeer
Onderdeel

Aantal

Aantal
bewegingen

Invoer in AERIUS

Invoer
bewegingen oer
jaar in AERIUS

Kort parkeren

90% brandstof / 10%
EV / Personenauto

288.430

Licht verkeer

288.430

Evenementen parkeren (as-is)

90% brandstof / 10%
EV / Personenauto

280.800

Licht verkeer

280.800

Evenementen parkeren (nieuw)

90% brandstof / 10%
EV / Personenauto

70.000

Licht verkeer

70.000

Kantoren / onderwijs / sport

90% brandstof / 10%
EV / Personenauto

231.450

Licht verkeer

231.450

Zero emissie hub

100 % EV / Zwaar

93.800

-

93.800

K + R Expertisecentrum OJZ

90% brandstof / 10%
EV / Minibussen

8.000

Licht verkeer

8.000

4.000

-

4.000

Taxi’s

100% EV /
Personenauto

Park + Ride

90% brandstof / 10%
EV / Personenauto

310.250

Licht verkeer

310.250

Bevoorrading

100% brandstof

6.000

Licht verkeer

6.000

Totaal

1.292.730

Tabel 4: Gegevens voor AERIUS-berekening zwaar verkeer
Onderdeel

Aantal

Aantal

Invoer in AERIUS

Invoer in AERIUS

Touringcars evenementen

100% brandstof /
zwaar

3.000

Zwaar verkeer

3.000

3.4

AERIUS-modellen

Voor de aanlegfase zijn de gegevens ingevoerd in de Calculator. De Calculator heeft de
emissie en depositie van het plan bepaald. De onderstaande uitsneden zijn opgenomen om
weer te geven welke bronnen op welke locatie zijn voorzien.

4.

Conclusie

De conclusie luidt dat er geen beschermde natuurgebieden worden getroffen door deze
ontwikkeling. De rekentool geeft op basis van de door de initiatiefnemer aangeleverde input,
geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van het planvoornemen treedt er dus
geen stikstofdepositie op in Natura 2000-gebied.
De Pdf-bestanden van de berekeningen zijn bij deze notitie apart bijgevoegd, zodat het
bevoegd gezag deze in kan voeren ter controle.
De volgende Pdf-bestanden zijn van toepassing op de deze notitie:
· AERIUS_bijlage_aanleg2021
· AERIUS_bijlage_aanleg2022
· AERIUS_bijlage_aanleg2023
· AERIUS_bijlage_aanleg2024
· AERIUS_bijlage_gebruik2024

Conclusie stikstofdepositie
Het planvoornemen leidt op basis van de ingevoerde gegevens niet tot extra stikstofdepositie
in Natura 2000-gebied. Dit aspect vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Aanleg 2021
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

IDDS

Sportpark Strandvliet, 1011 Amsterdam

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Smart Mobility Hub

RUkAxzraDUNY

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

11 februari 2020, 16:57

2021

Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1

Totale emissie
NOx

175,25 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Aanleg bouwrijp 2021

Aanleg 2021

RUkAxzraDUNY (11 februari 2020)
pagina 2/5

Resultaten

Locatie
Aanleg 2021

Emissie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

163,69 kg/j

< 1 kg/j

11,56 kg/j

Aanleg 2021
Bouwplaats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

Aanleg 2021

RUkAxzraDUNY (11 februari 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Aanleg 2021
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx

51,95 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

83,33 kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

23,81 kg/j

AFW

Dieplader

4,0

4,0

0,0 NOx

4,60 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Bouwplaats
124261, 481043
163,69 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Bouwverkeer
124138, 481206
11,56 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

20,0 / etmaal NOx
NH3

9,40 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

60,0 / etmaal NOx
NH3

2,16 kg/j
< 1 kg/j

Aanleg 2021

Aantal voertuigen Stof

Emissie

RUkAxzraDUNY (11 februari 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200211_3b24c29c22
Database

versie 3b24c29c22

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Resultaten

Aanleg 2021

RUkAxzraDUNY (11 februari 2020)
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening aanleg 2022
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
Rm8ttN1mGBY4 (11 februari 2020)
pagina 1/5

Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

IDDS

Sportpark Strandvliet, 1011 Amsterdam

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Smart Mobility Hub

Rm8ttN1mGBY4

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

11 februari 2020, 16:57

2022

Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1

Totale emissie
NOx

302,53 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Aanleg 2022

Resultaten

aanleg 2022

Rm8ttN1mGBY4 (11 februari 2020)
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Resultaten

Locatie
aanleg 2022

Emissie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

270,75 kg/j

< 1 kg/j

31,77 kg/j

aanleg 2022
Bouwplaats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

aanleg 2022

Rm8ttN1mGBY4 (11 februari 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

aanleg 2022
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Heistelling

4,0

4,0

0,0 NOx

78,40 kg/j

AFW

Hijskraan

4,0

4,0

0,0 NOx

34,02 kg/j

AFW

Graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx

51,95 kg/j

AFW

Dumpers

4,0

4,0

0,0 NOx

83,33 kg/j

AFW

Shovel

4,0

4,0

0,0 NOx

19,84 kg/j

AFW

Asfalt afwerkinstallatie

4,0

4,0

0,0 NOx

3,21 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Bouwplaats
124261, 481043
270,75 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Bouwverkeer
124138, 481206
31,77 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

60,0 / etmaal NOx
NH3

27,73 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

120,0 / etmaal NOx
NH3

4,04 kg/j
< 1 kg/j

aanleg 2022

Emissie

Rm8ttN1mGBY4 (11 februari 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200211_3b24c29c22
Database

versie 3b24c29c22

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Resultaten

aanleg 2022

Rm8ttN1mGBY4 (11 februari 2020)
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening aanleg 2023
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RnJobTeQQTAP (11 februari 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

IDDS

Sportpark Strandvliet, 1011 Amsterdam

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Smart Mobility Hub

RnJobTeQQTAP

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

11 februari 2020, 16:57

2023

Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1

Totale emissie
NOx

175,06 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Aanleg 2023

Resultaten

aanleg 2023

RnJobTeQQTAP (11 februari 2020)
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Resultaten

Locatie
aanleg 2023

Emissie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

144,03 kg/j

< 1 kg/j

31,03 kg/j

aanleg 2023
Bouwplaats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

aanleg 2023

RnJobTeQQTAP (11 februari 2020)
pagina 3/5

Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

aanleg 2023
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hijskraan

4,0

4,0

0,0 NOx

34,02 kg/j

AFW

Betonpomp

4,0

4,0

0,0 NOx

9,20 kg/j

AFW

Hoogwerker

4,0

4,0

0,0 NOx

22,41 kg/j

AFW

Heistelling

4,0

4,0

0,0 NOx

78,40 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Bouwplaats
124261, 481043
144,03 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Bouwverkeer
124138, 481206
31,03 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

60,0 / etmaal NOx
NH3

27,27 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

120,0 / etmaal NOx
NH3

3,76 kg/j
< 1 kg/j

aanleg 2023

Emissie

RnJobTeQQTAP (11 februari 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200211_3b24c29c22
Database

versie 3b24c29c22

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Resultaten

aanleg 2023

RnJobTeQQTAP (11 februari 2020)
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening aanleg 2024
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RjxzBGH2uRyR (11 februari 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

IDDS

Sportpark Strandvliet, 1011 Amsterdam

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Smart Mobility Hub

RjxzBGH2uRyR

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

11 februari 2020, 16:57

2024

Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1

Totale emissie
NOx

86,72 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Aanleg 2024

Resultaten

aanleg 2024

RjxzBGH2uRyR (11 februari 2020)
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Resultaten

Locatie
aanleg 2024

Emissie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

56,43 kg/j

< 1 kg/j

30,29 kg/j

aanleg 2024
Bouwplaats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

aanleg 2024

RjxzBGH2uRyR (11 februari 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

aanleg 2024
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hijskraan

4,0

4,0

0,0 NOx

34,02 kg/j

Hoogwerker

4,0

4,0

0,0 NOx

22,41 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Bouwplaats
124261, 481043
56,43 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Bouwverkeer
124138, 481206
30,29 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

60,0 / etmaal NOx
NH3

26,80 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

120,0 / etmaal NOx
NH3

3,49 kg/j
< 1 kg/j

aanleg 2024

Emissie

RjxzBGH2uRyR (11 februari 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200211_3b24c29c22
Database

versie 3b24c29c22

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Resultaten

aanleg 2024

RjxzBGH2uRyR (11 februari 2020)
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Gebruiksfase 2024
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RfQbHd2iLHKa (12 februari 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

IDDS

Sportpark Strandvliet, 1101 Amsterdam

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Smart Mobility Hub

RfQbHd2iLHKa

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

12 februari 2020, 09:01

2024

Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1

Totale emissie
NOx

986,85 kg/j

NH3

58,98 kg/j

Natuurgebied

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Gebruiksfase 2024

Resultaten

Gebruiksfase 2024

RfQbHd2iLHKa (12 februari 2020)
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Resultaten

Locatie
Gebruiksfase 2024

Emissie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

-

Verkeersgeneratie 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

21,06 kg/j

352,44 kg/j

Verkeersgeneratie 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

37,92 kg/j

634,41 kg/j

Gebruiksfase 2024
Plan
Anders... | Anders...

Resultaten

Gebruiksfase 2024

RfQbHd2iLHKa (12 februari 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Gebruiksfase 2024
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele variatie

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Gebruiksfase 2024

Verkeersgeneratie 1
123503, 482229
352,44 kg/j
21,06 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Naam

Resultaten

Plan
124259, 481038
0,0 m
5,9 ha
0,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Emissie

387.819,0 / jaar NOx
NH3

340,30 kg/j
20,83 kg/j

900,0 / jaar NOx
NH3

12,14 kg/j
< 1 kg/j

Verkeersgeneratie 2
123775, 482166
634,41 kg/j
37,92 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

904.911,0 / jaar NOx
NH3

612,56 kg/j
37,50 kg/j

2.100,0 / jaar NOx
NH3

21,85 kg/j
< 1 kg/j

RfQbHd2iLHKa (12 februari 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200211_3b24c29c22
Database

versie 3b24c29c22

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Resultaten

Gebruiksfase 2024

RfQbHd2iLHKa (12 februari 2020)
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Plan-/Objectanalyse i.v.m. Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB)

Toets ten opzichte van de toetsvlakken van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.
Naam van het getoetste plan/object:

Smart Mobility Hub

Rapport gegenereerd door:

Sanne Groot

Datum:

2020/05/04

Disclaimer:
Dit rapport heeft een informele status en is bedoeld voor een eerste inzicht in de consequenties van het LIB
voor plannen en objecten. Voor een juridisch geldende toetsing wordt u verwezen naar de Inspectie
Leefomgeving en Transport (www. ILenT. nl). De webapplicatie lib- schiphol. nl waarmee dit rapport is
gegenereerd betreft uitsluitend het LIB en laat overig beleid en wet- en regelgeving buiten beschouwing.

1/11

1. Ligging en maximale hoogte plan/object

Maximale hoogte van het plan/object ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil):

35m NAP

Coördinaten van het plan/object:

WGS84

RD

Latitude: 52.316639669
Longitude: 4.936348076
Straal: 248

x: 124257.87
y: 481060.73
Straal: 248

2/11

2. Kaart ligging plan/object ten opzichte van de omgeving
Plannaam:

Smart Mobility Hub

Planhoogte:

35 m NAP

3/11

3. Conclusies digitale toets webapplicatie

Het plan/ object ligt binnen het beperkingengebied van het LIB en krijgt daardoor te maken met de volgende
beperkingen van het LIB.
Het plan/object wordt (gedeeltelijk) geraakt door de volgende toetsvlakken:

Toetsvlak

Specificatie

Beperking bebouwing (LIB
1-5)
Beperking voor
windturbines en lasers

Verticale
doorsnijding

Horizontale
doorsnijding

Proces

Kaart

Beperking bebouwing - LIB n.v.t.
5

65.4%

§4.1

1

-

100%

§4.5

2

n.v.t.

Specificatie van de doorsneden toetshoogtevlakken:

Geen doorsnijding van toetshoogtevlakken

Specificatie van de doorsneden toetshoogtevlakken voor radar:

Geen doorsnijding van radarvlakken
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4. Bijlage: Toelichting toetsvlakken en verwijzing procedures

0. Luchthavengebied:
Gebied binnen de grenzen van de luchthaven. De regels in het LIB hebben geen betrekking op het luchthavengebied.
Het luchthavengebied valt onder de werking van Europese Verordeningen (Verordening (EU) Nr. 139/ 2014 en
Verordening (EG) nr. 216/2008). Binnen de hekken van de luchthaven gelden op grond van deze Verordeningen eisen
conform het LIB. Voor toetsing dient u zich te wenden tot Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Het contactpunt voor
het uitvoeren van werken binnen het luchthavengebied is: E-mail: kraan@schiphol.nl. Telefoon: 020 - 601 42 42. NB.
Voor plannen/ objecten op het luchthaventerrein dient in alle gevallen met het contactpunt contact te worden
opgenomen.
1. Beperking Bebouwing (LIB 1-5):
Het ingevoerde plan/ objectgebied ligt in het beperkingengebied voor bebouwing van het LIB. Daardoor gelden de
beperkingen zoals gesteld in artikelen 2. 2. 1 t/m 2.2.1e van het LIB. De beperkingengebieden gronden 1 t/m 5 (LIB 15) beogen het aantal personen dat geluidhinder van de luchtvaart ondervindt, of het aantal slachtoffers op de grond
ten gevolge van een luchtvaartverkeersongeluk, gering te houden, door beperkingen te stellen aan de
gebruiksfuncties van het gebied rond Schiphol. De beperkingen voor de gronden 1 t/m 5 zijn daarom gericht op de
gebruiksfunctie van het plan/object. Om het plan/object op deze locatie mogelijk te maken dient u te voldoen aan de
regels die worden gesteld in het beperkingengebied waarin het plan/object zich bevindt. Wanneer het plan/object in
meerdere beperkingengebieden voor bebouwing ligt, dient u te voldoen aan alle regels van die beperkingengebieden.
Hierbij geldt dat de strengste regel van toepassing is. Uit het oogpunt van gebruiksgemak wordt in het rapport
weergegeven wat als uitkomst daarvan de regels zijn, die voor het betreffende (deel)gebied dienen te worden gevolgd.
Indien het voldoen aan de gestelde regels niet mogelijk is, kan voor bijzondere gevallen een verklaring van geen
bezwaar (vvgb) worden aangevraagd bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Neemt u daartoe contact
op met uw gemeente en via hen met de ILT. Het verlenen van een vvgb is in bijzondere gevallen mogelijk. Voor nadere
informatie over de regels van het beperkingengebied en de voorwaarden voor een verklaring van geen bezwaar zie het
tekstdeel "Beperking bebouwing (LIB 1-5)" onder het Info menu van de applicatie. Voor de te volgen procedure voor
de aanvraag van een verklaring van geen bezwaar zie het tekstdeel "Toetsprocedures" onder het Info menu van de
applicatie, onderdeel "Procedure Verklaring van geen bezwaar".
Aanvullende informatie voor gemeenten:
In samenhang met het LIB zijn door het rijk bestuurlijke afspraken gemaakt met de regio en de luchtvaartsector over
het nemen van rekenschap, het informeren van bewoners, klachtafhandeling, en vrijwaring van de luchtvaartsector.
2. Maatgevende toetshoogte:
In het ingevoerde plan/objectgebied is sprake van een doorsnijding van de maatgevende toetshoogte. Daardoor geldt
de beperking zoals gesteld in artikel 2.2.2 van het LIB. Om het plan/object mogelijk te kunnen maken op deze locatie,
dient u de geplande hoogte te verlagen tot onder de toetshoogte, of een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij
de ILT. Neemt u daartoe contact op met uw gemeente en via hen met de ILT. Zie verder het tekstdeel
"Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Procedure Verklaring van geen bezwaar". Een
gemeente kan overigens, in een eerdere fase van het plan, een pretoets laten uitvoeren door de ILT. Zie verder het
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tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Pretoets".
Indien het ingevoerde plan/ object een object betreft waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist (zoals
bouwkranen of tijdelijke laserinstallaties, dient u, om dit op deze locatie mogelijk te kunnen maken, een ontheffing
aan te vragen bij de ILT. Zie het tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel
"Procedure Ontheffing".
3. Toetshoogte in verband met radar (Toetshoogte Radar):
In het ingevoerde plan/ objectgebied is sprake van een doorsnijding van de (maatgevende) toetshoogte voor radar.
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 dient hiertoe advies in te winnen bij de ILT. Zie
verder het tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Procedure bij doorsnijding
van het radar-toetsvlak", respectievelijk onderdeel "Procedure Ontheffing".
Indien het ingevoerde plan/ object een tijdelijk object betreft waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist (zoals
bouwkranen of tijdelijke laserinstallaties, dient u, om dit op deze locatie mogelijk te kunnen maken, een ontheffing
aan te vragen bij de ILT. Zie het tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel
"Procedure Ontheffing".
4. Beperken aantrekken vogels:
Het ingevoerde plan/objectgebied ligt binnen de toetszone in verband met beperken aantrekken vogels. Indien het
plan een mogelijk vogelaantrekkende werking heeft geldt de beperking zoals gesteld in artikel 2.2. 3 van het LIB. Om
het plan op deze locatie mogelijk te kunnen maken dient u een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij de ILT.
Neemt u daartoe contact op met uw gemeente en via hen met de ILT. Zie verder het tekstdeel "Proces", onderdeel
"Verklaring van geen bezwaar", in het infodocument van de applicatie.
Een gemeente kan overigens, in een eerdere fase van het plan, een pretoets laten uitvoeren door de ILT. Zie verder het
tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Procedure Pretoets".
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5. Windturbines en Laser:
Het ingevoerde plan/objectgebied ligt binnen de toetszone voor windturbines en laser. Indien het plan windturbines
of een vaste laserinstallatie betreft, geldt de beperking zoals gesteld in artikel 2.2. 4 van het LIB. Om het plan voor de
windturbines of laserinstallatie op deze locatie mogelijk te kunnen maken dient u een verklaring van geen bezwaar
aan te vragen bij de ILT. Neemt u daartoe contact op met uw gemeente en via hen met de ILT. Zie verder het tekstdeel
"Proces", onderdeel "Verklaring van geen bezwaar", in het infodocument van de applicatie.
Een gemeente kan overigens, in een eerdere fase van het plan, een pretoets laten uitvoeren door de ILT. Zie verder het
tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Procedure Pretoets".
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5. Bijlage: Kaarten toetsvlakken
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Kaart 1. Beperking bebouwing (LIB 1-5): Beperking bebouwing - LIB 5

Plan/object naam:

Smart Mobility Hub

Toetsvlak:

Beperking bebouwing - LIB 5

Type:

Beperking bebouwing

Horizontale doorsnijding: 65.4%

Gronden beperking bebouwing:
LIB 5: Afwegingsgebied geluid en externe veiligheid
Op de gronden die met nummer 5 zijn aangewezen, zijn
buiten bestaand stedelijk gebied geen nieuwe
woningbouwlocaties toegestaan. Gemeenten motiveren
in de toelichting op het bestemmingsplan of in de
onderbouwing van de omgevingsvergunning de wijze
waarop rekening is gehouden met de mogelijke
gevolgen van een vliegtuigongeval met meerdere
slachtoffers op de grond als gevolg van ruimtelijke
ontwikkelingen.
Ter
ondersteuning
van
de
motiveringsplicht is een
opgesteld.
In aanvulling hierop is uitzondering op de regel mogelijk
via een verklaring van geen bezwaar.
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Indien u de contouren van het toetsvlak of beperkingengebied niet ziet, bedekt deze mogelijk de gehele kaart.
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Kaart 2. Toetszone windturbines en lasers

Plan/objectnaam:

Smart Mobility Hub

Toetsvlak:

Beperking Windturbines en Laser

Type:

Windturbines & Laser

Horizontale doorsnijding: 100%

Toetszone windturbines en lasers:
Beperkingen voor windturbines en vaste laserinstallaties

Indien u de contouren van het toetsvlak of beperkingengebied niet ziet, bedekt deze mogelijk de gehele kaart.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en doel van deze notitie

Gemeente Amsterdam is van plan om een 'Smart Mobility Hub' (hierna SMH) te realiseren op de huidige
locatie van FC Amsterdam en L.T.C. Strandvliet. De SMH is een centrum voor smart mobility-vriendelijk
vervoer en transport. Het complex bestaat uit een efficiënte mobiliteitsvoorziening als knooppunt ('hub')
voor auto's, bussen, touringcars, taxi's en kiss & ride verkeer en fietsers, met daarbij binnen- en buiten
sportfaciliteiten en publieke en maatschappelijke voorzieningen in de plint van het gebouw. Het
plangebied wordt naast de SMH nog aangevuld met een vastgoedprogramma met kantoren. Dit alles zal
in een cluster van gebouwen worden ontwikkeld.
Het plangebied is gelegen in de gemeente Ouder-Amstel. Het planvoornemen wordt planologisch mogelijk
gemaakt middels een nieuw bestemmingsplan. In figuur 1-1 is een schematische weergave van het plan
opgenomen.

Figuur 1-1: Impressie Smart Mobility Hub (bron: Architectenbureau ZJA, 2019)
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Voor het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen:
- Paraplubestemmingsplan Parkeren Ouder-Amstel, vastgesteld op 11-10-2018
- Strandvliet 1970, vastgesteld op 29 januari 1971. Binnen dit bestemmingsplan heeft het
projectgebied de bestemming ' recreatieve doeleinden IV'
- Bestemmingsplan Evenemententerrein, terrassen e.a., vastgesteld op 31-01-2019
Voorafgaand aan het in behandeling nemen van het bestemmingsplan dient er een besluit te worden
genomen over de noodzakelijkheid van het doorlopen van een m.e.r. procedure. De voorliggende
aanmeldingsnotitie bevat de informatie op basis waarvan het bevoegd gezag besluit of er een m.e.r.
procedure wenselijk of noodzakelijk is.

1.2

Waarom een vormvrije m.e.r beoordeling?

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in
de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een plan of besluit,
bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of vergunning. De wettelijke eisen ten aanzien van de
m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r.
Afhankelijk van het soort en de omvang van de voorgenomen activiteit (i.c. de herontwikkeling van het
sportpark) dient een m.e.r.-procedure of een m.e.r.- beoordelingsprocedure uitgevoerd te worden. Of
sprake is van een verplichting voor een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling is op te maken uit de bijlagen C en D
bij het Besluit m.e.r. Als sprake is van een activiteit genoemd in die bijlagen kan vervolgens aan de hand
van de drempelwaarde (omvang) bepaald worden of sprake is van een m.e.r.-plicht of (vormvrije) m.e.r.beoordelingsplicht, zie tabel 1-1.

Tabel 1-1: Uitleg drempelwaarde besluit m.e.r.

De realisatie van de ontwikkeling van de SMH is te beschouwen als een activiteit zoals genoemd in
categorie 10 en 11.2 uit de D-lijst van Besluit m.e.r. Het gaat om respectievelijk “De aanleg, wijziging of
uitbreiding van een themapark” (wordt doorgaans aan getoetst bij grootschalige sportvoorzieningen met
een publiek karakter), en “de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject’’. De
omschrijving van de drempelwaarden behorend bij deze categorie zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Cat.

Activiteit

Gevallen

Plannen

Besluiten

D10

De aanleg, wijziging of
uitbreiding van:
a. skihellingen…;
b. jachthavens;
c. vakantiedorpen…;

In gevallen waarin de
activiteit betrekking
heeft op:
1°. 250.000 bezoekers
of meer per jaar,

De structuurvisie,
bedoeld in de artikelen
2.1, 2.2 en 2.3 van de
Wet ruimtelijke
ordening, en de
plannen, bedoeld in de

De vaststelling van het
inrichtingsplan,
bedoeld in artikel 17
van de Wet inrichting
landelijk gebied dan
wel een plan bedoeld
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D11.2

d. permanente
kampeer- en
caravanterreinen, of
e. themaparken.

2°. een oppervlakte
artikelen 3.1, eerste lid, in artikel 18 van de
van 25 hectare of
3.6, eerste lid,
Reconstructiewet
meer,
onderdelen a en b, van concentratiegebieden
3°. 100 ligplaatsen of die wet…
dan wel bij het
meer of
ontbreken daarvan het
4°. een oppervlakte
plan bedoeld in artikel
van 10 hectare of meer
3.6, eerste lid,
in een gevoelig gebied.
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 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
bedrijfsvloeroppervlakt
e van 200.000m2 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 voorgenomen activiteit blijft onder de drempelwaarden van beide hiervoor opgenomen categorieën. Dit
is te zien in Tabel 2-1 in hoofdstuk 2. Hoewel de drempelwaarden niet worden overschreden moet op
grond van artikel 2 lid 5 sub b van het Besluit milieueffectrapportage een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd
worden.
De initiatiefnemer van een activiteit waarvoor een plicht tot een m.e.r.-beoordeling geldt, moet dat
voornemen schriftelijk mededelen aan het bevoegd gezag. In dit project is deze mededeling vormgegeven
door het opstellen van voorliggende aanmeldingsnotitie.
De voorliggende aanmeldingsnotitie bevat de informatie op basis waarvan het bevoegd gezag besluit of er
sprake is van "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu", die het doorlopen van de m.e.r.-procedure
wenselijk/noodzakelijk maken.
Op basis van deze m.e.r.-beoordeling kunnen er twee uitkomsten zijn:
• Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen niet uitgesloten worden: er dient een m.e.r.procedure doorlopen te worden.
• Belangrijke nadelige milieugevolgen treden niet op: er wordt gemotiveerd aangegeven dat geen
m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen.

1.3

Criteria voor de effectbeoordeling

De toets wordt gedaan op basis van dezelfde criteria die ook gelden bij een m.e.r.-beoordeling. Deze
beoordeling is dus gekoppeld aan de richtlijnen in bijlage III van de Europese Richtlijn
milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie criteria met uitgangspunten per criterium benoemd:
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kenmerken van de activiteit, plaats van de activiteit en kenmerken van het potentiële effect. Het gaat
daarbij om de volgende punten:
1)

Plaats van het project; Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het
project van invloed kan zijn, moet in het bijzonder in overweging worden genomen:
a. het bestaande grondgebruik;
b. de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke
hulpbronnen;
c. het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor:
i. wetlands;
ii. kustgebieden;
iii. berg- en bosgebieden;
iv. reservaten en natuurparken;
v. gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving
worden beschermd; speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen
krachtens Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG;
vi. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde milieunormen reeds
worden overschreden;
vii. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
viii. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

2)

Kenmerken van het project; Bij de kenmerken van het project moet in het bijzonder in overweging
worden genomen:
a. de omvang van het project;
b. de cumulatie met andere projecten;
c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
d. de productie van afvalstoffen;
e. verontreiniging en hinder;
f. risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

3)

Kenmerken van het potentiële effect; Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten
in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 (zoals hiervoor genoemd) in het bijzonder in
overweging worden genomen:
a. het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking);
b. het grensoverschrijdende karakter van het effect;
c. de orde van grootte en de complexiteit van het effect;
d. de waarschijnlijkheid van het effect;
e. de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

1.4

Methode voor de effectbeoordeling

Het voornemen wordt voor verschillende milieuaspecten beoordeeld op effecten. Daarvoor worden de
omvang van de activiteit, de gevoeligheid van specifieke omgevingskenmerken en andere ontwikkelingen
in samenhang beschouwd. Beoordeeld wordt of deze gezamenlijk kunnen leiden tot bijzondere
omstandigheden waardoor een nadelig effect als belangrijk valt te classificeren.
Daarbij kunnen de volgende factoren een rol spelen:
• Reikwijdte van het effect;
• De omvang van een effect in relatie tot wat algemeen als acceptabel gezien wordt;
• De complexiteit van een effect, hetgeen bepaald in hoeverre mitigatie moeilijk is;
• De duur en omkeerbaarheid van het effect;
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•

De waarschijnlijkheid dat een effect optreedt.

In deze beoordeling zullen de volgende milieuaspecten beschouwd worden:
1)
Geluid
2)
Luchtkwaliteit
3)
Externe veiligheid
4)
Natuur
5)
Water
6)
Bodem
7)
Cultuurhistorie en archeologie
Tenslotte zal cumulatie van de effecten, in relatie tot andere projecten in de omgeving beschouwd
worden.
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2

Kenmerken en de plaats van het project

2.1

Kenmerken van de plaats van het project

Het plangebied ligt in Duivendrecht in de gemeente Ouder-Amstel. Het terrein wordt momenteel als
sportcomplex gebruikt door voetbalclub FC Amsterdam en tennisvereniging L.T.C. Strandvliet. De globale
ligging van het plangebied is te zien in figuur 2-1.

Figuur 2-1: Satellietfoto van locatie SMH. Plangebied is bij benadering rood omlijnd.

Zoals deels in figuur 2-1 is te zien, ligt het sportpark in een relatief gemengd gebied. Zo liggen er diverse
entertainment zalen (Ziggo Dome, AFAS Live), de Johan Cruijff ArenA, woonmall Villa ArenA en een
bedrijventerrein in de nabije omgeving. Het plangebied is momenteel te bereiken via de Passage. Deze
weg loopt vervolgens door tot De Loper en de Holterbergweg. Aan de westzijde van het plangebied ligt
het kantoorgebouw en studio’s van Endemol.
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Toekomstige ontwikkelingen
Amsterdam Zuidoost wordt de komende jaren (door)ontwikkeld tot een hoogwaardig woon-werk en leisure
gebied. Naast de bestaande functies worden er namelijk ook nog woningen en retail gerealiseerd. Ten
noorden en noordwesten van het plangebied is gemeente Ouder-Amstel van plan om zowel woningbouw
als kantoorontwikkeling toe te staan: gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern. De woningen worden ten
noorden van de SMH gerealiseerd.
Ligging ten opzichte van natuurgebieden
Op figuur 2-2 is de ligging van de Natura-2000 gebieden in de omgeving van het plangebied te zien. Het
dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied is ‘Botshol’ en ligt op ca 6,5 kilometer afstand. Het
‘Naardermeer’ ligt op ca 10 km afstand en de ‘Oostelijke Vechtplassen’ op ca 9,7 km afstand. Ten westen
van het plangebied ligt het gebied ‘Kennemerland-Zuid’ op ca 22 km.

Figuur 2-2: Ligging SMH ten opzichte van Natura-2000 gebieden

2.2

Kenmerken van het project

De primaire functies van het gebouwencluster worden gevormd door sport en parkeren. De grote
programmaonderdelen die middels het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn een
sporthalcomplex, een sportdak met daarop sportvelden en een clubaccommodatie en een parkeergarage
voor maximaal 2.400 autoparkeerplaatsen. In het zuidelijke deel van het plangebied wordt het realiseren
van een kantoorprogramma mogelijk gemaakt. In de plint van het gebouw worden maatschappelijke
voorzieningen mogelijk gemaakt, net als retail, horeca en overige commerciële dienstverlening. Het totale
brutovloeroppervlak van de SMH betreft 164.000 m2. Een overzicht van de functies en de bijbehorende
metrages staat in tabel 2-1.
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Tabel 2-1: Overzicht programma en indicatieve metrages

Functie

Aantal m2 bruto vloeroppervlak (bvo)

Sportvelden

35.000

Sporthallen

9.000

Sport/club accommodaties

1.500

Parkeren (mobiliteitsvoorziening)

84.000

Maatschappelijke voorzieningen, momenteel beoogd:
Winteropvang/zomerhostel
•
(Sport-)medisch centrum
•
•
Indoor sport (dojo)
Politiepost
•
Dagbesteding
•
•
Overige maatschappelijk

3.500

Kantoren

30.000

Detailhandel, dienstverlening en horeca

1.000

Totaal bvo

164.000

Sporthal
Het gebouw gaat beschikken over twee grote sporthallen. Elke sporthal is flexibel in te delen in drie
gymzalen. Een van de sporthallen zal worden ingericht als topsportcentrum. Door flexibele tribunes op
veldniveau aan de twee kopse kanten en aan de lange zijde, in combinatie met de permanente tribune op
de eerste verdieping, is een totale capaciteit van 3.500 toeschouwers te realiseren. De vrije hoogte in
beide sporthallen is respectievelijk 7 tot 12 meter waardoor topsport op het hoogste niveau mogelijk is.
Tussen de sporthallen en de parkeerzone bevindt zich een ruimtelijk flexibele zone. Op de begane grond
bevinden zich in deze zone de kleedkamers, toestellenbergingen en andere vanuit de Sportbonden,
NOC*NSF benodigde ruimtes. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich de publieke ruimten die
toegang geven tot de tribune en bevinden zich de horeca en andere ruimten die nodig zijn voor een
topsportcentrum en/of sporthal.
Sportdak
Het dak wordt ingericht als een openbaar toegankelijk sportpark met minimaal vier sportvelden en een
clubaccommodatie met kleedkamervoorzieningen. De combinatie met de sporthal is uniek. Door de
sporthal vanaf het sportdak goed zichtbaar en toegankelijk te maken wordt de ruimtelijke relatie tussen
beide functies versterkt. Hierdoor kan binnen- en buitensport ook makkelijk afgewisseld worden. Een
flexibel in te richten sportplein bovenaan de trap op het sportdak is de toegang tot het sportpark. Dit is de
ontmoetingsplek waar ook de buurt gebruik van kan maken.
Parkeren
De parkeergarage biedt ruimte aan maximaal 2.400 parkeerplaatsen. De parkeergarage is flexibel in te
delen. Zo kan een deel van deze parkeerplaatsen ingericht worden voor busparkeerplaatsen tot een
maximum van 60 busparkeerplaatsen. De realisatie van de busparkeerplaatsen gaat dan wel ten koste
van het aantal reguliere auto parkeerplaatsen. Aan de sporthalzijde bevindt zich een zone voor P+R die
ook geschikt is voor laden & lossen. Aan twee zijden, in de langsgevelzone, bevinden zich de stallingen
voor minimaal 300 fietsen en scooters.
Voor de auto's zijn de inritten gepositioneerd aan de zuidwestzijde. De parkeergarage is verdeeld in zones
waarbij elke zone een eigen inrit heeft. Door deze zonering kan de parkeergarage flexibel in delen
gebruikt en/of gevuld worden en functioneert hij ook als geheel. De uitrit van de parkeergarage bevindt
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zich aan de noordwestzijde. Tijdens grote evenementen dienen automobilisten rechtsaf te slaan via de
Holterbergweg en de weg te vervolgen richting de ring A10.
Bussen en/of vrachtwagens hebben twee eigen in- en uitritten aan de noordwestzijde. Door de twee extra
brede rijbanen in de parkeergarage kunnen zij zich over de hele begane grond verplaatsen. Als basis
parkeren de bussen aan de noordwestzijde.
Door de ruimtelijke flexibiliteit kan in de gevelzone de ruimte anders gebruikt gaan worden in de toekomst.
In plaats van parkeren kunnen er kantoren, winkels of horeca geplaatst worden. Door de mogelijkheid dat
vrachtwagens de parkeergarage in kunnen rijden kunnen deze functies vanuit de parkeergarage
bevoorraad worden.
Maatschappelijke voorzieningen
In de plint van de SMH zijn diverse maatschappelijke voorzieningen beoogd. Zo wordt mogelijk een
winteropvang voor dak- en thuislozen gerealiseerd. De winteropvang is bedoeld voor daklozen in
Amsterdam en Ouder-Amstel die gedurende de wintermaanden en tijdens de hierin ernstige koude
perioden een sobere vorm van nachtopvang kunnen krijgen. Daklozen worden hier voorzien van een
slaapplek, een douche en eten. Dit om te voorkomen dat zij in de winterperiode op straat moeten slapen.
Het waarborgen van de veiligheid op deze voorziening is erg belangrijk.
Tevens is het van belang aandacht te hebben voor multifunctionaliteit – flexibel gebruik. De voorziening
wordt immers gedurende 5 maanden (november tot medio april) gebruikt als winteropvang. Gedurende de
zomermaanden kan de winteropvang worden gebruikt als hostel voor toeristen. De invulling van de
opvang in de zomermaanden behoeft nog wel regionale afstemming. De opvang c.q. het hostel gaat in
maximaal 100 slaapplekken voorzien. Het bruto vloeroppervlak is maximaal 1.500 m2.
Andere maatschappelijke voorzieningen die zijn voorzien in de SMH zijn:
• (Sport-)medisch centrum (1000 m2 bvo)
• Indoor sport (dojo) (400 m2 bvo)
• Politiepost (200 m2 bvo)
• Dagbesteding (200 m2 bvo)
• Nader te bepalen (200 m2 bvo)
Flexibiliteit
Naast de flexibiliteit in het parkeergedeelte welke hiervoor reeds beschreven is, kan het gebouw
gedurende zijn levensduur gedeeltelijk of volledig verkleuren door andere functies te huisvesten en biedt
het de flexibiliteit om uit te breiden met extra vloeroppervlak. Met deze flexibiliteit, waarop het gebouw
ontworpen wordt, kan ingespeeld worden op de veranderende wensen van de toekomst.
Duurzaamheid
Voor de SMH wordt uitgegaan van een significante bijdrage aan de duurzaamheidsambities van
gemeente Ouder-Amstel en van initiatiefnemer Gemeente Amsterdam. Dit vertaalt zich in voorwaarden op
het gebied van duurzame energie, schone lucht, klimaatadaptatie, circulair bouwen en ecologie.
Op het gebied van duurzame energie betekent dit dat het gebouw minstens energieneutraal (EPC 0,0)
wordt, waarbij gestreefd wordt naar energieleverend. Minimaal 10% van de parkeervoorzieningen wordt
voorzien van elektrische laadinfrastructuur. De resterende parkeerplekken worden voorbereid op
toekomstige installatie, zodat dit aantal kan worden opgeschaald. Daarmee wordt emissievrij rijden
gestimuleerd en wordt een bijdrage geleverd aan schone lucht.
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Hemelwater wordt opgevangen om vertraagd te worden afgevoerd, waarmee het gebouw een bui van 75
mm/uur kan opvangen. Hittestress wordt zoveel mogelijk voorkomen door bouwkundige elementen en het
realiseren van groen.
De SMH moet voldoen aan de groennorm van initiatiefnemer Gemeente Amsterdam. Hierbij wordt vooral
ingezet op groene gevels. De ecologische elementen dienen daarbij aan te sluiten op de lokale flora en
fauna. Met betrekking tot circulariteit ligt de focus op milieuvriendelijke- en demontabele materialen. Dit
moet leiden tot een scherpe milieuprestatie van gebouwen (minstens MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) <
0,8) en het toepassen van een materialenpaspoort. De CO2-prestatieladder is een voorwaarde voor
gunning van de bouw van gebouwen.
Duurzame mobiliteit
Voor het gebied waarin de SMH wordt ontwikkeld, wordt momenteel een mobiliteitsplan opgesteld. Hierin
worden zowel fysieke maatregelen als gedragsbeïnvloedingsmaatregelen opgenomen om de
autodominantie in het gebied terug te dringen en het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te
stimuleren. De SMH is ook niet enkel een parkeergarage. De voorziening is ook een transferium (P&R)
om de overstap van auto naar OV te faciliteren. De aansluiting en overstap op het OV maakt onderdeel uit
van het ontwerp van de openbare ruimte, met verwijzingen en bewegwijzering op de weg en in het
voetgangersgebied. Het vastgoedprogramma van de SMH zal verkeer genereren en er medewerkers van
deze nieuwe bedrijven kunnen parkeren in de SMH. Ook hier zal gestimuleerd worden dat medewerkers
zoveel mogelijk gebruik maken van het OV en de fiets. Dit gebeurt door lagere parkeernormen toe te
passen in de bouwenveloppen waarmee de gronduitgifte zal plaatsvinden. Tevens zullen binnen de
tenders afspraken worden gemaakt over OV- en fietsgebruik. Aan twee zijden van het gebouw zullen
stallingen voor in totaal minimaal 300 fietsen en scooters worden gerealiseerd.

2.3

Kenmerken van verkeer en parkeren

Naar aanleiding van het projectvoornemen is er een verkeersstudie uitgevoerd, deze is in bijlage 1 van
voorliggende notitie opgenomen. Om inzicht te krijgen in de projecteffecten is voor een reguliere,
gemiddelde werkdag berekend hoeveel extra verkeer te verwachten valt. Daarnaast zijn ook
evenementen situaties beschouwd.
Ontsluiting van de SMH
Het plangebied wordt ontsloten op de Passage/MediArena, waarna het verkeer via de kruising
Holterbergweg richting het noorden (richting A10) of het zuiden (richting A2 en A9) kan rijden, zie figuur 24. De kruising Holterbergweg-Passage en de splitsing bij de Passage worden aangepast in verband met
de ontwikkeling van de SMH. Zo zijn er extra opstelvakken vanuit het gebied richting het noorden voorzien
om de uitstroom tijdens evenementen te kunnen faciliteren.
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Figuur 2-3: Ontsluiting SMH. Ontsluitingsroutes zijn met rode pijlen aangegeven. Exacte locatie toegang tot SMH is indicatief.

Mobiliteitsvoorzieningen SMH
De SMH bestaat uit de volgende onderdelen:
1)
Parkeergarage: De SMH vervangt evenementenparkeerlocatie P2 met een capaciteit van 2.000
parkeerplaatsen. In het model verdwijnt P2 als optie voor parkeren van evenementenverkeer en is
vervangen door SMH met een capaciteit van 2.400 parkeerplaatsen. Daarnaast worden nog 400
andere parkeerplaatsen vervangen die in de huidige situatie in de directe omgeving van het
plangebied gelegen zijn, waardoor er netto geen parkeerplaatsen verdwijnen of bijkomen.
Toekenning van evenementenverkeer aan parkeerlocaties blijft hetzelfde, namelijk op basis van
capaciteit.
2)
2. Specials (Park+Ride, Kiss&Ride, Touringcar, Taxi en bevoorrading etc.): De Kiss&Ride en
touringcar in- en uitstap voorziening zijn in de huidige situatie gelegen in de nabije omgeving van
het plangebied. Deze locaties worden vervangen binnen de SMH. De Park+Ride voorziening is
volledig nieuw. Hiervoor zijn extra ritten ingecalculeerd in de verkeersberekeningen. De aanname is
gemiddeld 565 ritten per dag. Verdeling over de dag is gelijk aan de huidige verdeling. Dit houdt in
dat de meeste aankomsten en vertrekken buiten de spitsen plaatsvinden.
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3)

3. Zero Emissie Hub (OV-bussen): Uitgangspunt is 60 bussen per dag. De meeste van deze
bussen zullen vanuit het noorden komen (vanaf de Holterbergweg) en niet aankomen of vertrekken
tijdens de spitsen, omdat de SMH geen halte is maar een stalling. Gedurende de spits zullen alle
OV bussen hun ritten rijden en dus niet geparkeerd staan of staan te laden in de SMH.

Verkeersintensiteiten
Er zijn op 5 punten (doorsnedes) in de omgeving van het plangebied verkeersintensiteiten berekend voor
de huidige situatie, de autonome situatie voor 2020, de autonome situatie 2030 (zonder plan) en de
plansituatie in 2030. De doorsnedes zijn in de onderstaande figuur te zien. De verkeersintensiteiten zijn in
tabel 2-2 te zien.

Figuur 2-4: Locatie doorsnedes verkeersintensiteiten
Tabel 2-2: verkeersintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt) huidig, autonoom en plansituatie

2020 autonoom

2030 autonoom

2030 plansituatie

Verschil
autonoom/plan

A

26.700

29.600

30.000

+400

B

20.800

18.400

18.600

+200

14.500

12.800

12.830

+30

17.300

17.800

19.000

+1.200

39.200

44.000

45.100

+1.100

Doorsnede

C

Huidige situatie
(telling 2015)

14.000

D
E

37.500

Er vindt bij alle doorsnedes een zeer beperkte toename van de verkeersintensiteit plaats door de realisatie
van de SMH. Dit komt omdat de SMH een parkeervoorziening is die andere parkeervoorzieningen in de
omgeving vervangt, waarvan P2 de grootste is. Ter plaatse van de directe toegangsweg van de SMH, De
Passage, vindt uiteraard wel een forse toename plaats van de verkeersintensiteit.
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3

Kenmerken van de potentiële effecten

3.1

Effecten van geluid

Wettelijk kader
De Wet geluidhinder (Wgh) biedt een toetsingskader voor het geluidniveau op de gevels van
geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen en scholen. In de Wet geluidhinder wordt voor nieuw te
bouwen geluidgevoelige objecten binnen de zone van een weg een voorkeurswaarde gehanteerd van 48
dB. Wanneer deze waarde wordt overschreden, zal moeten worden nagegaan welke geluidbeperkende
maatregelen kunnen worden getroffen om deze overschrijding terug te brengen, bij voorkeur tot 48 dB.
Daarnaast is er in de wet een bovengrens opgenomen, de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Indien
de geluidbelasting hoger is dan deze waarde, is het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen in
principe niet mogelijk. Wanneer de geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximaal
toelaatbare geluidbelasting ligt, is het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen aan beperkingen
gebonden en alleen onder voorwaarden mogelijk.
Beschouwing
Door middel van akoestisch onderzoek (bijlage 2) is bepaald wat de geluidseffecten van de ontwikkeling
zijn op de omgeving. Het planvoornemen maak zelf geen nieuwe geluidgevoelige functies in het kader van
de Wet geluidhinder mogelijk.
De volgende geluidseffecten van de ontwikkeling richting de omgeving worden in beeld gebracht:
• Het gebruik van de sportvelden;
• Auto's die gebruik maken van de parkeergarage;
• Laden en lossen van vrachtauto's;
• Indirecte hinder/ verkeersaantrekkende werking door het plan op geluidgevoelige bestemmingen
in de omgeving.
Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de nieuwbouwwijk ten noorden van het plan reeds
ontwikkeld is. In werkelijkheid maakt deze woonwijk onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling van De
Nieuwe Kern, en is deze in voorbereiding. Momenteel is de ontwikkeling planologisch nog niet vastgelegd,
het voornemen is enkel vastgelegd in de concept structuurvisie De Nieuwe Kern.
Bestaande geluidgevoelige functies
Bestaande geluidgevoelige functies in de omgeving van de SMH liggen zodanig ver weg, namelijk aan de
oostzijde van de spoorlijn aan de oostzijde van het plangebied, dat beschouwing van de geluidseffecten
van het planvoornemen op deze functies niet nodig is.
Directe hinder (sportvelden, parkeergarage, laden/lossen)
De geluidseffecten op de omgeving van de diverse onderzochte bronnen binnen het planvoornemen
betreffen:
• De sportvelden veroorzaken equivalente geluidimmissies van 49 dB(A) overdag en 's-avonds.
• De parkeergarage 47, 46 en 40 dB(A) in de dag, de avond en de nacht.
• Het laden en lossen draagt overdag nog met hooguit 43 dB(A) bij.
Vanwege de genoemde deelgeluidbronnen binnen het plan (sportvelden, parkeergarage en laden en
lossen door vrachtwagens) ondervindt de hoogst belaste toekomstige nieuwbouwwoning in totaal 50, 50
en 40 dB(A) in achtereenvolgens de dag, de avond en de nacht. Dat is uitgedrukt in etmaalwaarde 55
dB(A) en is meer dan in eerste instantie wenselijk is, het is echter niet onaanvaardbaar.
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De te verwachten maximale geluidniveaus zijn ten hoogste 70, 64 en 53 dB(A) in de
beoordelingsperioden. Deze waarden zijn zonder meer aanvaardbaar.
Indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking)
De verkeersaantrekkende werking door het planvoornemen SMH zorgt voorgeluidbelasting op de gevels
van de toekomstige nieuwbouwwoningen. De extra geluidsbelasting als gevolg van SMH is het hoogst
aan de Passage (circa 3 à 4 dB hoger dan zonder SMH). Het extra verkeer vanwege SMH op de wegen
aansluitend op de Passage gaat grotendeels op in het heersende verkeerbeeld (zie paragraaf 2.3),
waardoor hiervan niet of nauwelijks extra geluidsbelasting te verwachten valt.
Op de maatgevende gevel van de nieuwbouw ten noorden van de SMH is de geluidbelasting ten gevolge
van het extra verkeer van het plan SMH 64 dB(A) etmaalwaarde. De voorkeurswaarde van 50 dB(A) wordt
overschreden, de maximale grenswaarde van 65 dB(A) niet. Figuur 3-1 geeft inzicht in de getoetste
verkaveling ten noorden van de SMH, langs De Passage.

Nieuwbouw
De Passage

Figuur 3-1: Overzicht nieuwbouwplan en SMH (wit=woningen)

Conclusie
Geluidseffecten van de SMH op bestaande geluidsgevoelige functies zijn niet aan de orde. Het
planvoornemen maakt zelf geen geluidgevoelige functies mogelijk. De geluidseffecten van het
planvoornemen op toekomstige geluidgevoelige functies ten noorden van de SMH zijn aanvaardbaar. Bij
de uitwerking van het nieuwbouwplan ten noorden van SMH dient in het akoestisch onderzoek rekening te
worden gehouden met de (toekomstige) verkeersgegevens inclusief de intensiteiten ten behoeve van het
plan SMH. Het planvoornemen is uitvoerbaar uit oogpunt van geluid en er zijn geen belangrijke nadelige
geluidseffecten te verwachten.

3.2

Effecten op de luchtkwaliteit

Wettelijk kader
De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht is opgenomen onder ‘Titel 5.2.
Luchtkwaliteitseisen’ van de Wet milieubeheer (Wm) (StB. 2007, 434). Deze wet is de Nederlandse
implementatie van de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit.
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Wat betreft luchtkwaliteit geeft de Wm de volgende grondslagen voor bestuursorganen om hun
bevoegdheden uit te oefenen:
1. er is geen sprake van overschrijding van grenswaarden (art. 5.16, eerste lid, sub a);
2. er is sprake van een niet in betekenende mate bijdrage aan een verslechtering van de luchtkwaliteit
(art. 5.16 eerste lid, sub c);
3. er is sprake van overschrijding van grenswaarden, maar als gevolg van de uitoefening is er per saldo
sprake van een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk
(art. 5.16 eerste lid, sub b onder 1);
4. er is sprake van overschrijding van grenswaarden, maar ten gevolge van een door de uitoefening
optredend effect of een samenhangende maatregel is er per saldo sprake van een verbetering van de
concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 eerste lid, sub b onder 2);
5. de uitoefening is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16 eerste lid, sub d).
Wanneer een plan of project voldoet aan één van bovenstaande grondslagen, kan het wat luchtkwaliteit
betreft doorgang vinden. Wanneer het plan of project de ontwikkeling van een gevoelige bestemming
betreft, dan zijn ook art. 5.16a uit de Wet milieubeheer en de bepalingen uit het Besluit gevoelige
bestemmingen van toepassing. In dit onderzoek wordt getoetst op de eerste grond: er is geen sprake van
overschrijding van de grenswaarden.
Beschouwing
Het doel van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek (bijlage 3) is te bepalen of met realisatie van de
Smart Mobility Hub wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. De Smart Mobility
Hub wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het eerste jaar na
oplevering, 2025 met de verkeersgegevens uit 2030. Vanwege de autonome groei van het verkeer geeft
het gebruik van verkeerscijfers uit 2030 een wors- case inschatting van de verkeersaantallen. Na 2025
nemen de achtergrondconcentraties en verkeersemissiefactoren af, waardoor ook de concentraties in het
gebied afnemen. In het onderzoek zijn de concentraties NO2, PM10 en PM2,5 berekend langs de wegen
in de directe omgeving van de Smart Mobility Hub waar ten gevolge van de ontwikkeling relevante
wijzigingen van de verkeersstromen optreden. Hierbij is het verkeersonderzoek (bijlage 3) als
uitgangspunt gehanteerd. Voor dit project zijn dat de wegen die de Smart Mobility Hub verbinden met de
A10 en de A2. Daarnaast zijn alle hoofdwegen binnen een straal van 5 km. van de planlocatie in het
rekenmodel meegenomen. Dit vanwege de dominante invloed van rijkswegen op de berekende
concentraties.
De resultaten van het onderzoek betreffen:
 In 2025 is er na realisatie en in gebruikname van de Smart Mobility Hub geen sprake van
overschrijding van de grenswaarden voor de jaar- en uurgemiddelde NO2-concentraties.
 Ook de grenswaarden voor de jaargemiddelde PM10-concentraties en het aantal toegestane
overschrijdingen van de etmaalgemiddelde PM10-concentraties worden niet overschreden.
 Tevens is er geen sprake van overschrijding van de grenswaarden voor de jaargemiddelde PM2,5concentraties.
 Overschrijding van de grenswaarden voor de overige Wm-stoffen is in 2025 redelijkerwijs uitgesloten.
Conclusie
Omdat er na realisatie en ingebruikname van de Smart Mobility Hub geen grenswaarden voor
luchtverontreinigende stoffen worden overschreden, voldoet het plan op grond van art. 5.16, eerste lid,
sub a Wm en het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) aan de wettelijke
luchtkwaliteitseisen. Het planvoornemen is derhalve uitvoerbaar vanuit oogpunt van luchtkwaliteit en er is
geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen.
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3.3

Effecten op externe veiligheid

Wettelijk kader
Externe veiligheid heeft betrekking op risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor derden. Het
gaat daarbij zowel om het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor en buisleidingen) als om
inrichtingen met opslag, productie en/of gebruik van gevaarlijke stoffen. In het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid
transportroutes (Bevt) zijn risicomaten met bijbehorende risiconormen opgenomen voor respectievelijk
inrichtingen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Het externe veiligheidsbeleid kent twee risicomaten, het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico
(GR). Het plaatsgebonden risico is de overlijdenskans per jaar als gevolg van het vrijkomen van
gevaarlijke stoffen bij een ongeval. Dit kan op een kaart worden weergegeven met behulp van contouren.
Het groepsrisico betreft de kans per jaar dat in één keer een groep mensen komt te overlijden bij een
ongeval met gevaarlijke stoffen.
Beschouwing relevantie risicobronnen
In het kader van het planvoornemen is er onderzoek uitgevoerd naar externe veiligheid. Dit heeft
geresulteerd in een onderzoeksrapport en een aanvullende notitie. Deze zijn in bijlage 4 bij voorliggende
m.e.r. beoordeling toegevoegd. Het planvoornemen maakt zelf geen risicobronnen mogelijk, maar wel
(beperkt) kwetsbare objecten. Op basis van de risicokaart is daarom onderzocht welke risicobronnen in de
omgeving van het plan relevant zijn in het kader van externe veiligheid.
Risicobronnen
De volgende risicobronnen zijn relevant vanuit het oogpunt van externe veiligheid:
1 Hogedruk aardgasleiding A-807
2 Transport van gevaarlijke stoffen de A2 Knooppunt Amstel – Knooppunt Holendrecht
3 Transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Breukelen - Duivendrecht
4 Transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal
5 Bovengrondse propaantank Amstelborgh Borghland
6 Bovengrondse propaantank FC Amsterdam
7 Bovengrondse propaantank Sportpark Strandvliet
8 Bovengrondse propaantank Golfclub Amsterdam Old Course
9 LPG-tankstation ‘Metro Cash & Carry’
10 Luchthaven Schiphol
Hogedruk aardgasleidingen
Op circa 1500 meter ten westen van het plangebied ligt de hogedruk aardgasleiding A-807 van de
Gasunie. Door deze buisleiding wordt aardgas getransporteerd. Een buisleiding valt onder de
werkingssfeer van het Bevb. Het invloedsgebied van deze gasleiding is bepaald op 380 meter.1 Dit
betekent dat de buisleiding geen directe invloed heeft op het plangebied. De buisleiding A-807 is hiermee
niet relevant voor het plangebied vanuit het oogpunt van externe veiligheid.
Transport van gevaarlijke stoffen
Rijksweg A2 (knooppunt Amstel- Holendrecht)
Op circa 900 meter ten westen van het plangebied bevindt zich de rijksweg A2. Op basis van Regeling
basisnet vindt hierover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over een
autosnelweg valt onder de werkingssfeer van het Bevt. Het invloedsgebied van de A2 wordt bepaald door

1

Handleiding buisleiding in bestemmingsplannen, oktober 2016, uitgaande van een druk van 66,2 bar en een diameter van 30 inch.
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het vervoer van zeer brandbare gassen en bedraagt 355 meter.2 Het plangebied bevindt zich hierbuiten.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A2 is daarom niet relevant vanuit het oogpunt van externe
veiligheid voor het plangebied.
Spoorlijn Breukelen-Duivendrecht-Diemen
Op minder dan 200 meter ten oosten van het plangebied is de spoorlijn Breukelen – Duivendrecht-Diemen
gelegen. Op basis van Regeling basisnet vindt hierover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het vervoer
van gevaarlijke stoffen over het spoor valt onder het Bevt. Het invloedsgebied van het doorgaande spoor
wordt bepaald door het vervoer van toxische gassen en bedraagt meer dan 4.000 meter.3 Het plangebied
valt hierbinnen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via de spoorlijn Breukelen – Duivendrecht-Diemen is
hiermee relevant voor het aspect externe veiligheid voor het plangebied.
Spoorlijn Duivendrecht-Amsterdam Centraal
Op meer dan 200 meter ten oosten van het plangebied is de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam
Centraal gelegen. Op basis van de Regeling basisnet vindt hierover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor valt onder het Bevt. Het invloedsgebied van het
doorgaande spoor wordt bepaald door het vervoer van toxische gassen en bedraagt meer dan 4.000
meter.16 Het plangebied valt hierbinnen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via de spoorlijn Breukelen Duivendrecht is hiermee relevant voor het aspect externe veiligheid voor het plangebied.
Bovengrondse propaantanks
De opslag van propaan in een propaantank met een inhoud tot 13m valt onder het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Conform het Activiteitenbesluit geldt een veiligheidsafstand van maximaal 50 meter tot
gebouwen voor kwetsbare groepen of grote aantallen personen. De propaantanks Bij Amstelborgh
Borghland en Golfclub Amsterdam Old Course vallen buiten deze afstand en zijn daarom niet relevant. De
propaantanks van FC Amsterdam en Sportpark Strandvliet worden verwijderd in de nieuwe situatie en zijn
daarom ook niet relevant.
2

LPG-tankstation ‘Metro Cash & Carry’
Op meer dan 1000 meter ten noorden van het plangebied is een LPG-tankstation gevestigd behorende tot
de Makro. Op dit moment verkoopt het tankstation geen LPG, maar is de vergunning nog wel geldig voor
een doorzet van >1000m3. Het aspect externe veiligheid is relevant omdat uitgegaan wordt van de
vergunde situatie. Voor een LPG-tankstation is het Bevi en het Revi van toepassing. Volgens de Revi
hebben zowel het LPG-vulpunt als het LPG-reservoir een invloedsgebied van 150 meter. Het plangebied
valt hierbuiten. Daarnaast heeft het LPG-tankstation conform de ‘Circulaire effectafstanden externe
veiligheid LPG-tankstations’ een effectafstand vanaf het vulpunt van 60 meter voor (beperkt) kwetsbare
objecten. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied conform Bevi en buiten de Circulaire effectafstand.
De inrichting is hiermee niet relevant voor het milieuaspect externe veiligheid voor het plangebied.
Luchthaven Schiphol
Rond Schiphol is het Luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol van toepassing. Conform bijlage 3 van dit
besluit is het plangebied gelegen in het zogenoemde afwegingsgebied (zone 5) voor geluid en externe
veiligheid. In het kader van externe veiligheid is deze risicobron relevant en is er een motiveringsplicht
(artikel 2.2.1d lid 2) als toelichting bij het bestemmingsplan. De motivering gaat in op de wijze waarop

Conform artikel 1.1 van het Bevt is het invloedsgebied als volgt gedefinieerd: ‘Gebied waarin personen worden meegeteld voor de
berekening van het groepsrisico van een weg, spoorweg of binnenwater tot de grens waarop de letaliteit van die personen 1% is’.
Conform de artikelen 2.1 en 14.1 van de Regeling basisnet dient in de berekening van het groepsrisico van een basisnetroute
(waaronder de rijksweg A2) gerekend te worden met de transporten gevaarlijke stoffen uit bijlage I van de Regeling. Uit deze bijlage
blijkt dat voor alle basisnetroutes weg enkel de stofcategorie GF3 (brandbare gassen) meegenomen moet worden in de berekening.
3
RIVM, 2017: Handleiding risicoanalyse transport, versie 1.2, 11 januari 2017, uitgaande van de stofcategorie D4.
2
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rekening is gehouden met de mogelijke gevolgen van een vliegtuigongeval met meerdere slachtoffers op
de grond als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling.
Relevantie voor beoordeling
1. Spoorlijn Breukelen-Duivendrecht-Diemen: Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen 200 meter van
de spoorlijn Breukelen – Duivendrecht – Diemen. Conform het Bevt dient er een toetsing aan de
risicomaten plaatsgebonden risico, groepsrisico en het plasbrandaandachtsgebied (PAG) plaats
te vinden. Daarnaast dient het groepsrisico te worden verantwoord.
2. Spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal: Het plangebied ligt op meer dan 200 meter van de
spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal. Conform het Bevt is toetsing aan de risicomaten
hierdoor niet nodig. Het invloedsgebied van de spoorlijn ligt wel over het plangebied, daarom dient
het groepsrisico, conform het Bevt, verantwoord te worden.
3. Luchthaven Schiphol: Conform artikel 2.2.1d lid 2 LIB Schiphol dient er een motivering voor het
bestemmingsplan plaats te vinden om te bouwen in zone 5 in bestaand stedelijk gebied. Door
middel van deze motivering wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid.
Hieronder wordt nader ingegaan op de toetsing van het plaatsgebonden risico, het groepsrisico het PAG
en de motivering omtrent Schiphol.
Plaatsgebonden risico, groepsrisico en plasbrandaandachtsgebied
De spoorlijn Breukelen-Duivendrecht-Diemen is, conform het Bevt getoetst, aan de risicomaten PR en GR
en het plasbrandaandachtsgebied omdat het plangebied binnen 200 meter van de spoorlijn ligt.
◼
◼

◼

Plaatsgebonden risico: De PR10-6/jaar vormt geen belemmering voor het plan, omdat deze op 1 tot 6
meter van het midden van de spoorbundel gelegen is.
Plasbrandaandachtsgebied: Het PAG (30 meter gemeten vanaf de buitenste doorlopende spoorstaaf)
vormt geen belemmering voor het plan. Het plangebied is op iets minder dan 200 meter van de
spoorlijn gelegen.
Groepsrisico: Het groepsrisico neemt in de toekomstige situatie marginaal toe. Deze marginale
toename is niet terug te zien in de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde.
Deze blijft 2,3 maal de oriëntatiewaarde. Dit heeft te maken met het aantal aanwezige personen in de
nabijgelegen Johan Cruijff ArenA en de nabijgelegen bioscoop. Daarnaast speelt de ligging van het
plangebied ten opzichte van de spoorlijn een rol.

Mogelijkheden rampenbestrijding en zelfredzaamheid
Voor de spoorlijn Breukelen-Duivendrecht – Diemen en de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Centraal
is er middels een pre-advies van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland invulling gegeven aan de
mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.
◼ De mogelijkheden voor rampenbestrijding: De mogelijkheden voor het bestrijden van een incident met
gevaarlijke stoffen op het spoor is naar verwachting beperkt vanwege de scenario’s die zich kunnen
voordoen en de beperkte bereikbaarheid van de spoorlijn. Hiervoor heeft de Veiligheidsregio een
algemeen noodplan opgesteld.
◼ De mogelijkheden voor zelfredzaamheid: Voor de aanwezigen in het plangebied is het belangrijk dat er
voldoende vluchtroutes en of schuilmogelijkheden zijn. Daarnaast wordt geadviseerd om bij het
ontwerp van het gebouw rekening te houden met de hittestraling en een explosie.
Conform het Bevt dient voor de verantwoording van het groepsrisico gekeken te worden naar de
mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid. In het ‘onderzoek externe veiligheid SMH’ is
deze verantwoording groepsrisico met pre-advies van de veiligheidsregio opgenomen.
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LIB-Schiphol
Conform artikel 2.2.1d lid 2 LIB Schiphol dient bij een bestemmingsplan een motivering geven te worden
als er gebouwd wordt in zone 5. Hieronder is hiervoor een aanzet gegeven door de Veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is voorbereid op het crisistype luchtvaartincidenten. De Wet
Veiligheidsregio’s verplicht veiligheidsregio’s tot het beschikken over een crisisorganisatie (artikel 16).
Deze crisisorganisatie – die wordt beschreven in een crisisplan – moet voorbereid zijn op de bestrijding
van branden, rampen en crises die zich volgens het door de veiligheidsregio (ook verplicht) opgestelde
regionaal risicoprofiel kunnen voordoen.
In het kort bestaat zo’n crisisorganisatie uit multidisciplinaire teams van politie, brandweer, geneeskundige
hulpverlening en gemeenten die zich richten op bronbestrijding, redding, hulpverlening, opvang en nazorg.
Dit risicoprofiel wordt (wederom verplicht) eens per 4 jaar geactualiseerd. Op basis van dit risicoprofiel
stelt de veiligheidsregio een beleidsplan op om de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voorbereid te
houden.
Het crisistype luchtvaartongeval is één van de typen die worden genoemd in het regionaal risicoprofiel van
de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Naast de generieke voorbereiding van de crisisorganisatie,
bestaat er ook specifieke voorbereiding voor luchtvaartongevallen. Die bestaat met name uit een
(multidisciplinair) calamiteitenplan luchtvaartongevallen en veel gezamenlijke trainingen en oefeningen
van de brandweer.
Conclusie effecten op externe veiligheid
Het groepsrisico neemt in de toekomstige situatie marginaal toe. Deze blijft 2,3 maal de oriëntatiewaarde
in de nieuwe situatie. Invulling dient gegeven te worden aan de mogelijkheden voor rampenbestrijding en
zelfredzaamheid. Het plan is uitvoerbaar vanuit het oogpunt van externe veiligheid en er is geen sprake
van belangrijke nadelige gevolgen.

3.4

Effecten op de natuur

Inleiding
Wettelijk kader
De bescherming van natuur is vastgelegd in Europese en nationale wet- en regelgeving, waarin een
onderscheid wordt gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De soorten- en
gebiedsbescherming is in Nederland geregeld in Wet natuurbescherming. Bescherming van Natura 2000gebieden vindt plaats op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb), die op 1 januari 2017 in
werking is getreden en voor wat betreft het aspect Natura 2000-gebieden de Natuurbeschermingswet
1998 vervangt. Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Europese
Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De essentie van het beschermingsregime voor deze
gebieden is dat de duurzame instandhouding van soorten en habitats binnen de Europese Unie wordt
gewaarborgd. Daarbij zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor natuurlijke habitats en/of
soorten. Dit kunnen behoudsdoelstellingen zijn voor habitats en leefgebieden van soorten die zich al op
het gewenste niveau (kwalitatief en kwantitatief) bevinden of uitbreidings- respectievelijk
verbeterdoelstellingen voor habitats en leefgebieden van soorten die zich nog niet op het gewenste niveau
bevinden.
Instandhoudingsdoelstellingen Natura-2000 gebieden
De begrenzing van de Natura 2000-gebieden en de instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgelegd in de
(ontwerp-)aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden. De instandhoudingsdoelstellingen
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beschrijven voor de (in ontwerp) aangewezen habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten
in het gebied of een bepaalde ontwikkeling ervan gewenst is, of dat het behoud ervan op het aanwezige
niveau moet worden nagestreefd. Projecten of handelingen (bijvoorbeeld stikstofdepositie) die negatieve
effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden en bijbehorende instandhoudingsdoelen zijn conform
artikel 2.7 van de Wnb in beginsel niet toegestaan.
Programma aanpak Stikstof
Volgens de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die kunnen leiden tot schade
aan Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld als gevolg van stikstofdepositie (uitstoot en neerslag van
stikstof). Voorheen werden projecten gemeld of vergund met verwijzing naar het Programma Aanpak
Stikstof (PAS). Echter is dit sinds de uitspraak van de Raad van State (zaaknummer 201600614/3) d.d. 29
mei 2019 niet meer toegestaan. Om een natuur- of omgevingsvergunning voor projecten te kunnen
verkrijgen moet de beslisboom doorlopen worden die in figuur 1-2 is weergegeven. Het uitgangspunt is
dat er geen significante effecten mogen optreden in Natura-2000 gebieden als gevolg van de realisatie
van een project.

Figuur 3-2: Beslisboom Wnb vergunningen in het kader van stikstofdepositie

Beschouwing soortenbescherming
In het kader van de realisatie van de SMH en daarmee het slopen van de bestaande bebouwing en
bosschages/bomen is er in 2018 een ecologische quickscan uitgevoerd, bijgevoegd als bijlage 5. Daarin
werd geconcludeerd dat het gebruik van het plangebied door beschermde soorten als vleermuizen, vogels
met jaarrond beschermde nesten en kleine marterachtigen niet kon worden uitgesloten. Er is daarom in
2019 nog een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Het nader onderzoek (2019) is in bijlage 6 van deze
notitie bijgevoegd.
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In het nader onderzoek uit 2019 kon een deel van het plangebied, in figuur 3-4 oranje omlijnd, niet
onderzocht worden. Het oranje deel van het gebied wordt in 2020 nog nader onderzocht op functies voor
vleermuizen en grondgebonden zoogdieren.

Figuur 3-4: Het onderzochte plangebied. Het oranje deel van het gebied wordt in 2020 nog nader onderzocht op functies voor
vleermuizen en grondgebonden zoogdieren. Het gebied ten oosten van de rode stippellijn is niet relevant voor voorliggend
bestemmingsplan.

Jaarrond beschermde nesten
Rond het plangebied zijn in de bomen verschillende nesten van ekster, kauw, wilde eend, merel en kleine
zangvogels vastgesteld. De nesten bevinden zich voornamelijk in de bosschage ten noordoosten van de
sportvelden bij FC Amsterdam. Tijdens het nader onderzoek zijn geen nesten aangetroffen die potentieel
geschikt zijn als nest van beschermde roofvogels of uilen. Wel is eenmalig, tijdens het
vleermuisonderzoek op 24 september 2019 een ransuil in het plangebied waargenomen. Dit individu had
echter geen binding met het plangebied, en een vaste verblijfplaats en/of essentiële functie wordt daarom
uitgesloten.
Tijdens de controle op 28 maart 2019 zijn twee zwarte roodstaarten in het plangebied aangetroffen die
daar waarschijnlijk broeden. Zwarte roodstaart is een categorie 5 soort, wat inhoudt dat de nesten niet
jaarrond beschermd zijn, tenzij er zwaarwegende feiten zijn of ecologische omstandigheden dat
rechtvaardigen. De zwarte roodstaart staat niet op de Rode Lijst. Tevens is de landelijke staat van
instandhouding van de soort beoordeeld als gunstig. Verspreid door de stad Amsterdam gedijt de soort
goed (NDFF, 2019).
Binnen en direct rond het plangebied zijn tijdens de veldbezoeken voor de vleermuizen- en
zoogdierenonderzoeken, zijn geen aanwijzingen vernomen van veelvuldig gebruik van het plangebied
door zwarte roodstaarten. Er zijn daarom geen zwaarwegende feiten om de nestlocaties jaarrond te
6-8-2020

BG3477-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

21

Projectgerelateerd

beschermen. Op basis van bovenstaande zijn effecten als gevolg van het voornemen op jaarrond
beschermde nesten zijn uitgesloten.
Zoogdieren
Bij het nader onderzoek is er gebruikt gemaakt van cameravallen. Op de beelden die hiermee zijn
vastgelegd zijn geen waarnemingen gedaan van kleine marterachtigen of andere beschermde, niet
vrijgestelde zoogdieren. Tijdens de veldbezoeken zijn ook geen sporen aangetroffen die duiden op
gebruik van het plangebied door deze soorten. Op basis van de veldwaarnemingen volgt dat de
bosschages in het plangebied geen verblijfplaatsen van beschermde zoogdieren herbergen en geen
onderdeel uitmaken van essentieel leefgebied van deze soorten. Negatieve effecten op beschermde
zoogdieren als gevolg van de kap van de bosschages als onderdeel van de beoogde ontwikkeling zijn
daarom uitgesloten.
Vleermuizen
Tijdens de veldbezoeken zijn relatief weinig vleermuizen binnen het plangebied aangetroffen. Het betrof
individuen van de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en eenmaal één individu van
rosse vleermuis. Het foerageergedrag van de vleermuizen vond voornamelijk plaats bij de bosschages
aan de zuidwestrand en het noorden van de sportvelden. Er zijn geen uitvliegende of invliegende
individuen bij mogelijke verblijfplaatsen in bomen waargenomen. Tijdens de onderzoeken tijdens de
paarperiode zijn enkele paarroepjes gehoord bij vliegende individuen.
Op basis van de veldwaarnemingen kan geconcludeerd worden dat er geen verblijfplaatsen van
vleermuizen binnen of direct in de omgeving van het plangebied zijn. Het aantal foeragerende
vleermuizen binnen het plangebied is beperkt, waardoor er geen sprake is van essentieel
foerageergebied. Ook zijn geen consequente vliegbewegingen van grote aantallen vleermuizen
waargenomen langs bomenrijen of watergangen in en rond het plangebied. Er is dus ook geen sprake van
essentiële vliegroutes van vleermuizen.
Op basis van bovenstaande kunnen negatieve effecten op vleermuizen worden uitgesloten.
Conclusie soortenbescherming
Naar aanleiding van de quickscan en het nader onderzoek kan geconcludeerd worden dat er met de
ontwikkeling van de SMH geen negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten in het
onderzochte gebied.
Vanwege de beperkte toegankelijkheid van een deel van het plangebied (oranje omlijnd in figuur 5-7)
wordt in dit deel van het plangebied in 2020 verder nader onderzoek verricht naar wezel, bunzing,
hermelijn en vleermuizen. Dit onderzoek worden uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol 2017 van het
Netwerk Groene Bureaus (NGB, 2017) en de handleiding betreffende de bescherming van wezel, bunzing
en hermelijn in de Noord-Holland (Provincie Noord-Holland, 2018). Wanneer uit het onderzoek volgt dat
verblijfplaatsen en/of een essentiële vliegroute of foerageergebied aanwezig zijn, en deze niet binnen het
ontwerp ontzien kunnen worden, dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag
(Omgevingsdienst Noord-Holland Noord). Als onderdeel van de ontheffingsaanvraag dient een
activiteitenplan te worden opgeleverd. In dit activiteitenplan worden compenserende en mitigerende
maatregelen beschreven waarmee effecten op vleermuizen tot een minimum worden beperkt.
Voor verblijfplaatsen van vleermuizen houdt dit in dat in het te realiseren gebouw verblijfplaatsen voor
vleermuizen worden gerealiseerd die dienen als compensatie. Wanneer een vliegroute of foerageergebied
wordt vastgesteld, worden er maatregelen getroffen om de functie van deze elementen te behouden of te
compenseren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbrengen van een bomenrij en/of watergang langs
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het plangebied om de connectiviteit tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden te waarborgen en het
aanpassen van de verlichting. Ook eventueel aangetroffen beschermde functies van wezel, bunzing of
hermelijn worden gecompenseerd en de effecten gemitigeerd. Wanneer het onderzoeksgebied
bijvoorbeeld verblijfplaatsen bevat of een verbindende functies voor (één van) deze soorten bevat, kunnen
struweelhagen in of langs het plangebied aangebracht worden.
Alle te nemen maatregelen die volgen na het aantreffen van een beschermde ecologische functie worden
ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijke, ter zake kundige ecologen. De
maatregelen moeten daarnaast worden goedgekeurd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
Hierdoor wordt de staat van instandhouding van de aanwezige vleermuis- en/of marterpopulatie te allen
tijde gegarandeerd. Belangrijke effecten zijn derhalve niet te verwachten waardoor het planvoornemen
vanuit oogpunt van soortenbescherming aanvaardbaar is.
Beschouwing beschermde gebieden
Zoals in paragraaf 2.1 al is genoemd liggen er in de directe nabijheid van het plangebied geen Natura2000 gebieden. Wel zijn de volgende gebieden in de omgeving te vinden:
• Botshol: 6,5 km
• Oostelijke Vechtplassen: 9.1 km
Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelig Natura 2000-gebied ligt op circa 6.500 meter van het plangebied.
Deze is aangewezen als stikstofgevoelig. Gelet op de omvang van het planvoornemen is voor deze
ontwikkeling een stikstofdepositieberekening opgesteld. De rapportage hiervan is in Bijlage 7 opgenomen.
Er is beoordeeld of als gevolg van het project de kwaliteit van het natuurlijke leefgebied of de habitat van
soorten in een Natura-2000 gebied kan verslechteren. Met behulp van het voorgeschreven
rekenprogramma AERIUS is het planvoornemen doorberekend. Bij de berekening is een onderscheid
gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase.
Aanlegfase
Bij de aanlegfase wordt een onderscheidt gemaakt tussen mobiele bronnen (bouwwerktuigen) en
wegverkeer. Bij het definiëren van de bronkenmerken voor mobiele werktuigen in AERIUS Calculator
wordt gekozen voor de sector Mobiele werktuigen en de specifieke sector bouw en industrie. Worstcase is
er uitgegaan van een berekening waarbij alle werkzaamheden verspreid worden over vier kalenderjaren te
weten 2021, 2022, 2023 en 2024. Voor het jaar 2021 staat het bouwrijp maken gepland, in 2022, 2023 en
2024 wordt er daadwerkelijk gebouwd. De inzet van de mobiele bronnen is in de tabel hieronder
weergegeven.
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Tabel 3-1: Inzet mobiele werktuigen

Bronbemaling is niet noodzakelijk. Het plangebied wordt circa 60 cm opgehoogd, waarmee voldoende
drooglegging ontstaat. Er wordt niet ondergronds gebouwd. Het gebruik van aggregaten is ook niet
noodzakelijk. Gezien de omvang en de duur van werkzaamheden wordt uitgegaan van een
bouwaansluiting voor de elektriciteitsvoorziening.
Naast de mobiele bronnen wordt er gebruik gemaakt van diverse transportbewegingen voor de aan- een
afvoer van bouwmateriaal, de mobiele bronnen en het personeel. Deze transportbewegingen zijn
samengevat in tabel 3-3.
Tabel 3-2: Transportbewegingen tijdens aanlegfase

Gebruiksfase
Het planvoornemen wordt gasloos opgeleverd, daarom zijn de gebouwen niet opgenomen in het model
aangezien er geen stikstof vrijkomt. Wel zijn de verkeersgegevens gebruikt als invoergegevens voor het
AERIUS-rekenmodel. De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de opdrachtgever. In de aangeleverde
gegevens is per functie 10% elektrische vervoer gehanteerd. Uitgaande van een worst-case scenario is
de 10% EV ook meegerekend, oftewel als fossiele brandstof aangedreven voertuigen. Er is uitgegaan van
licht verkeer (1.292.730 per jaar) en zwaar verkeer (3.000 per jaar) ingetekend richting de A2 (30%) en
richting de A10 (70%). Vanaf hier wordt het verkeer opgenomen in het reguliere verkeer. Er is gekozen
voor deze invoer aangezien het grootste gedeelte van de verkeersbewegingen deze richtingen uit zullen
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rijden. Er is gekozen voor een invoer op basis van een kalenderjaar aangezien, gezien de evenementen,
grote verschillen zitten tussen de pieken en dalen. Een invoer per etmaal is hierdoor niet accuraat
genoeg.
Conclusie gebiedsbescherming
De conclusie luidt dat er geen beschermde natuurgebieden worden getroffen door deze ontwikkeling. De
rekentool geeft op basis van de input, geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van het
planvoornemen treedt er dus geen stikstofdepositie op in Natura 2000-gebied.
Conclusie effecten op de natuur
Naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken kan er worden geconcludeerd dat het planvoornemen
vooralsnog geen bezwaren kent vanuit soorten- en gebiedsbescherming. In 2020 wordt voor een klein
gedeelte van het plangebied nog een nader onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van vleermuizen
en marterachtigen.

3.5

Effecten op water

Wettelijk kader
In Nederland heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via de watertoets. De
watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat
meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is een proces waarbij de
initiatiefnemer van een ruimtelijk plan in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek komt met de gemeente
en de waterbeheerder. Onderlinge goede afspraken moeten ervoor zorgen dat het waterhuishoudkundige
en ruimtelijke beleid goed wordt toegepast en uitgevoerd. De watertoets resulteert uiteindelijk in een
positief advies vanuit het waterschap en een waterparagraaf die in de toelichting van het ruimtelijk plan
wordt opgenomen. Voor voorliggende mer-beoordeling is geput uit de watertoets die voor het
bestemmingsplan is opgesteld.
Het plangebied, gelegen in de gemeente Ouder-Amstel, valt binnen het beheersgebied van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Waternet voert namens AGV de waterschapstaken uit,
waaronder de adviserende rol in het kader van de watertoets. Daarnaast voert Waternet ook de
gemeentelijke watertaken uit, te weten de grondwaterzorgtaak en de rioleringstaak. De Keur 2019 van het
Waterschap AGV is gericht op het beschermen van de aan- en afvoer, de bescherming tegen
wateroverlast en overstroming en de bescherming van de ecologische toestand van het watersysteem.
Beschouwing
In de watertoets (bijlage 8) zijn de volgende onderwerpen geanalyseerd:
• Oppervlaktewater: Binnen het plangebied zijn secundaire watergangen aanwezig. Het
toekomstige watersysteem wordt uitgevoerd in door Waternet varend te beheren en onderhouden
primaire watergangen. Aan de de zuid- en westzijde van het gebouw wordt een
infiltratievoorziening gerealiseerd die wordt verbonden met de primaire watergangen binnen het
plangebied. Voor de afvoer en de doorstroom van het watersysteem binnen het plangebied wordt
op twee locaties een aansluiting gemaakt op de bestaande secundaire watergangen buiten het
plangebied. Aan de noordzijde wordt deze verbinding gerealiseerd met een duiker onder de
verharding van de weg van De Passage. Aan de oostzijde buiten het plangebied wordt een
primaire watergang met een minimale breedte van 10 meter op de waterlijn gerealiseerd die wordt
aangesloten op de bestaande secundaire watergang langs het spoor. Deze verbindingen zijn
essentieel voor het functioneren van het watersysteem binnen met plangebied en moeten
gelijktijdig met de ontwikkeling van het plangebied worden gerealiseerd.
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Waterkering: Op de grens van de projectlocatie aan de west- en zuidzijde ligt een secundaire
waterkering (overgang tussen "Venserpolder" en "Polder De Nieuwe Bullewijk"). Dit waterkerende
dijklichaam is onderdeel van Ringdijk Veenderij "De Toekomst"-Noord ("A2009-003") en heeft een
kruinhoogte van NAP -2,16 m. Het inrichtingsplan wordt afgestemd op de ligging van secundaire
kering (geen verlegging).
Grondwater: Na de herinrichting voldoet het plangebied aan de "grondwaternorm". Dat houdt in
dat infiltrerende neerslag via een, vanaf maaiveld aanwezige/aan te brengen, topzandlaag richting
de ontwateringsmiddelen (watergangen/infiltratievoorziening) moet worden afgevoerd. De
ontwatering (afstand van ontwerpmaaiveldniveau tot aan de maatgevende grondwaterstand) moet
minimaal 0,9 m bedragen. Voor de projectlocatie is een ontwatering van 1,0 m afgesproken. Deze
norm is mede bepalend voor het ontwerpmaaiveldniveau binnen het plangebied.
Hemelwater, afvalwater en riolering: Hemelwater en afvalwater wordt gescheiden ingezameld. In
het plangebied is riolering aanwezig in eigendom en beheer van Waternet. Met de herinrichting
wordt het hemelwater- en vuilwaterriool in eigendom en beheer gebracht van de Gemeente
Ouder-Amstel. Het plangebied moet klimaatadaptief ingericht worden, waarbij een T=100 bui (75
mm in één uur en 90 mm in twee uur) wordt verwerkt, zonder dat er overlast optreedt. Om hier
invulling aan te geven wordt de buitenruimte klimaatbewust ontworpen, onder andere door
waterberging in het straatprofiel te verwerken en het aanbrengen van groen in de openbare ruimte
en/of op daken). Van de ca. 5,7 ha aan dakoppervlak van het SMH-gebouw wordt op het het deel
dat in eigendom blijft van de de gemeente Amsterdam deel (ca. 4,5 ha) een dakpolder
gerealiseerd, met een vertraagde afvoer die in de topzandlaag onder het gebouw kan worden
geïnfiltreerd. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de dakpolder ligt bij de
grondeigenaar (Gemeente Amsterdam).
Waterkwaliteit: Voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt het hemelwater afkomstig
van de intensief bereden verharde wegen bij voorkeur over maaiveld via een bermpassage
afgevoerd richting het watersysteem of via een verbeterd gescheiden stelsel (VGS)-riool.
Watercompensatie: De watercompensatie-opgave voor de ontwikkeling van de Smart Mobility
Hub wordt zoveel mogelijk binnen de plangebiedsgrens gerealiseerd. Wat niet binnen de
plangebiedsgrens kan worden gerealiseerd wordt binnen peilgebied van de “Venserpolder”
gerealiseerd. De watercompensatie voor de bebouwing wordt volledig binnen de plangrens
gerealiseerd en voor de openbare ruimte mag een klein deel buiten de plangrens worden
gerealiseerd mits goed onderbouwd en er een robuust watersysteem ontstaat. Voor de
watercompensatie gelden de volgende uitgangspunten:
o Toename van het verharde oppervlak wordt gecompenseerd door aanleg van 10%
oppervlaktewater;
o Te dempen watergangen 1 op 1 worden gecompenseerd;
o Een infiltratievoorziening kan het dempen van een watergang niet compenseren;
o De dakpolder op het deel van de SMH in grondeigendom van de gemeente Amsterdam
wordt voorzien van een berging van minimaal 100 mm in combinatie met een vertraagde
afvoer die in de topzandlaag onder de bebouwing kan worden geïnfiltreerd. Onder deze
voorwaarden is geen aanvullende watercompensatie nodig voor het dakoppervlak.
o De grondeigenaar is verantwoordelijk voor het functioneren van de dakpolder, waarbij
geen negatieve invloed op de infrastructuur in de openbare ruimte mag optreden.
Rekening houdend met de benodigde compensatie voor de toename van het verharde oppervlak
en de één op één compensatie van de demping van watergangen, betreft de totale wateropgave
binnen het plangebied van de SMH 8.201 m2 aan oppervlaktewater. Binnen het plangebied wordt
7.533 m2 oppervlaktewater gerealiseerd. Dit betekent een tekort van 668 m2. Zodoende zal buiten
het plangebied van de SMH, maar binnen de “Venserpolder” extra oppervlaktewater moeten
worden gerealiseerd. In de planregels van het bestemmingsplan voor de SMH wordt geborgd dat
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minimaal 7.533 m2 oppervlaktewater wordt gerealiseerd. De aanleg van de overige vierkante
meters binnen de Venserpolder is geborgd in overeenkomst tussen Gemeente Amsterdam,
Gemeente Ouder-Amstel en Waternet.
Conclusie
De kenmerken van de wijziging van het watersysteem zijn aanvaardbaar. Het planvoornemen heeft geen
negatieve effecten op het watersysteem.

3.6

Effecten op bodem

Inleiding
Artikel 3.1.6 van het Besluit Ruimtelijke Ordening geeft aan dat in het kader van de uitvoerbaarheid van
een ruimtelijk plan onderzoek verricht dient te worden naar de (te verwachten) bodemkwaliteit in het
projectgebied door het raadplegen van beschikbare bodemgegevens. Daarbij wordt er getoetst aan de
wet Bodembescherming. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als gevolg van een plan niet mag
verslechteren.
Beschouwing
Om de kwaliteit van de bodem in kaart te brengen is er onderzoek (bijlage 9) uitgevoerd conform de NEN
5740 (grond) en NEN 5707 (asbest) NEN 5720 (waterbodem). Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen
opgenomen:
Deelgebied sportpark Strandvliet
• Uit de resultaten van het onderzoek binnen dit deel van het plangebied blijkt dat de locatie
overwegend licht verontreinigd is. Matige verontreinigingen met koper en zink in de bovengrond
zijn aangetoond ter plaatse van slechts één monsterpunt. De matige verontreiniging wordt
gerelateerd aan de bijmengingen met kooldeeltjes, gravel, betonpuin en tegels.
• Het grondwater is hoogstens licht verontreinigd.
• In de grond (mengmonster H4E) is een asbestgehalte van 19 mg/kg d.s. aangetoond. Het
aangetroffen gehalte overschrijdt niet de 0,5 * interventiewaarde. In de overige mengmonsters is
geen asbest aangetoond boven de rapportagegrens. Nader asbest onderzoek wordt niet
noodzakelijk geacht op basis van de resultaten van het verkennend asbestonderzoek.
• Uit de analyseresultaten van het waterbodemonderzoek blijkt dat de sliblaag is geclassificeerd als
klasse A (oppervlaktewater) en klasse Industrie (toepassing landbodem). De sliblaag is
verspreidbaar op aangrenzend perceel. Zowel de zandige als de kleiige vaste waterbodem is
geclassificeerd als Altijd Toepasbaar (oppervlaktewater) en Altijd Toepasbaar (toepassing
landbodem).
• Ter plaatse van de sportvelden heeft nog geen verkennend bodemonderzoek kunnen
plaatsvinden vanwege het huidige gebruik. Dit onderzoek wordt uitgevoerd nadat de velden buiten
gebruik worden genomen.
Deze conclusies vormen geen belemmeringen voor het huidige of toekomstige gebruik van de grond.
Deelgebied golfbaan
• Uit de resultaten van het onderzoek binnen dit deel van het plangebied blijkt dat op de locatie
hoogstens lichte verontreinigingen voorkomen.
• Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met barium. De lichte
verontreiniging met barium is een verhoogde achtergrondwaarde van natuurlijke oorsprong.
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Analytisch is bij indicatief onderzoek geen asbest aangetoond in de bodem. De locatie is deels
verdacht op het voorkomen van asbest ter plaatse van ophogingen en slootdempingen.
De waterbodem is niet verdacht op het voorkomen van sterke verontreinigingen.

Deze conclusies vormen geen belemmeringen voor het huidige of toekomstige gebruik van de grond.
Effect planvoornemen
Het plan betreft onder andere een parkeergarage op de begane grond. De vloer van de SMH moet
conform de regels in het Activiteitenbesluit worden aangelegd zodat eventuele bodembedreigende stoffen
niet in de bodem terecht kunnen komen. Daarmee wordt gewaarborgd dat het plan geen negatieve
effecten heeft op de bodemkwaliteit.
Conclusie
In het plangebied zijn slechts lichte verontreinigingen in de bodem aangetroffen. Ter plaatse van de
sportvelden wordt na het buiten gebruik nemen van de sportvelden verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het toekomstige gebruik van de grond.
Middels regelgeving is gewaarborgd dat er geen bodembedreigende stoffen in de bodem terecht kunnen
komen. Daarmee is in het kader van bodemkwaliteit het plan uitvoerbaar en worden geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu verwacht.

3.7

Effecten op cultuurhistorische en archeologische waarden

Inleiding
In de Erfgoedwet (2015) is bepaald dat gemeenten in het kader van ruimtelijke ordening rekening dienen
te houden met het archeologisch erfgoed. In dit verband dient bij de voorbereiding van een
bestemmingsplan een inventariserend archeologisch onderzoek te worden gedaan, zodat in het plan indien nodig - een passende regeling kan worden getroffen om aanwezige archeologische waarden te
beschermen. In het kader van de modernisering van de Monumentenwet tot de Erfgoedwet is in het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen dat in een bestemmingsplan niet alleen een beschrijving
moet staan op welke wijze rekening gehouden wordt met aanwezige of te verwachten monumenten in de
grond (archeologie), maar ook met de aanwezige cultuurhistorische waarden.
Cultuurhistorische waarden
Aan de hand van de Cultuurhistorische Waarden kaart (CHW-kaart) van de Provincie Noord-Holland is
bepaald of het plangebied beschermde waardes aanwezig zijn. Een uitsnede van de kaart is hieronder
weergegeven. Conform de CHW-kaart van de Provincie Noord-Holland ligt het plangebied niet in
cultuurhistorisch waardevol gebied. Ook zijn er geen monumenten aanwezig binnen het plangebied.
Volgens de kaartlaag 'relatieve openheid' ligt het plangebied in hoogstedelijk gebied. Dat heeft verder
geen consequenties voor het plan en leidt ook niet tot nadere eisen. Op het gebied van cultuurhistorie
bevat het projectgebied geen beschermde objecten of gebieden.
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Figuur 3-5: CHW kaart van de Provincie Noord-Holland, weergave van de kaartlaag 'relatieve openheid'' en eventuele
cultuurhistorische waarden en monumenten (buiten kaartbeeld, niet aanwezig)

Archeologische waarden
In het kader van Nota van Uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern, is er in 2011 een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Deze is in bijlage 10 van deze m.e.r beoordelingsnotitie
opgenomen. In dit bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde verwachting geformuleerd:
"De onderzoekslocatie ligt in de Groot Duivendrechtse Polder die in de Late Middeleeuwen ontgonnen is.
Tot aan de ontginning is er sprake van een veenmoeras dat onaantrekkelijk voor bewoning is. De
onderzoekslocatie heeft dan ook een lage archeologische trefkans op archeologische resten en/of sporen
uit de periode Laat-Paleolithicum – Vroege Middeleeuwen. Na de ontginning (Late Middeleeuwen –
Nieuwe Tijd) is er wel sprake van bewoning, maar blijft de trefkans laag. In de omgeving van de
onderzoekslocatie zijn resten vanaf de Late Middeleeuwen bekend. Eventueel aanwezige archeologische
resten worden verwacht onder de bouwvoor. Gezien de hoge grondwaterstand kunnen zowel
anorganische resten zoals (vuur)steen, aardewerk en metaal als organische resten zoals hout en bot
bewaard zijn gebleven. Mogelijk zijn de eventueel aanwezige resten al deels door het huidige landgebruik
verstoord. Eventuele diepere ontginningssporen kunnen nog wel aanwezig zijn." Geconcludeerd kan
worden dat de onderzoekslocatie een lage archeologische trefkans op archeologische resten en/of sporen
uit de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd heeft.’’
Aanvullend archeologisch onderzoek is op basis van deze lage trefkans niet nodig.
Conclusie
Op basis van bovenstaande inventarisatie worden er geen belangrijke nadelige gevolgen op
cultuurhistorische of archeologische waarden verwacht.
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4

Cumulatie van effecten

Uit voorgaande paragrafen is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke negatieve gevolgen van het
plan Smart Mobility Hub voor het milieu. In het kader van de m.e.r.-beoordeling is het ook noodzakelijk te
beschouwen in hoeverre door het plan én andere ontwikkelingen in de omgeving (cumulatie) alsnog
sprake zou kunnen zijn van negatieve gevolgen voor het milieu.
Zoals in paragraaf 2.1 beschreven wordt Amsterdam Zuidoost de komende jaren (door)ontwikkeld tot een
hoogwaardig woon-werk en leisure gebied. Naast de bestaande functies worden er namelijk ook nog
woningen en retail gerealiseerd. Ten noorden en noordwesten van het plangebied is gemeente OuderAmstel van plan om zowel woningbouw (ca. 4.500.000 m2 bvo wonen) als kantoorontwikkeling toe te
staan: gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern.
Cumulatie van milieueffecten kan optreden door vanuit het plan optredende hinder/ risico’s naar de in de
omgeving gelegen gevoelige bestemmingen of natuur (uitwaartse effecten), of door uit de omgeving
afkomstige hinder en risico’s op het plan (inwaartse effecten).
Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat er nauwelijks sprake is van uitwaartse effecten; de extra
verkeersbewegingen en daaraan gerelateerde geluidshinder en luchtverontreinigingen zijn
verwaarloosbaar in de omgeving. Wel dient dichtbij SMH (aan de Passage) voor de toekomstige
nieuwbouw rekening gehouden te worden met extra geluidsbelasting vanwege de hinder van de
sportvelden, de parkeergarage, laden/lossen en de verkeersaantrekkende werking. Hiervoor kunnen
passende maatregelen getroffen worden aan de nieuwbouw.
De SMH bevat zelf geen nieuwe functies die gevoelig zijn voor geluidbelasting vanuit de omgeving; dit zal
namelijk het voornaamste effect zijn van de overige ontwikkelingen als gevolg van de extra te verwachten
verkeersaantrekkende werking. Er worden geen nieuwe risicobronnen in de omgeving verwacht die
zouden kunnen inwerken op het plan.
Omdat gebleken is dat er geen stijging van stikstofdepositie te verwachten valt, is ook geen sprake van
cumulatie op dit punt. Alle overige effecten zoals die op bodem, de waterhuishouding en cultuurhistorische
en archeologische waarden vinden zeer lokaal plaats waardoor geen sprake is van cumulatie.
Er is geen sprake van aanmerkelijke cumulatie van milieueffecten van het plan SMH met ontwikkelingen
in de omgeving.
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5

Conclusie en advies

Behalve voor de natuur is in het uitgevoerde onderzoek voor SMH vastgesteld dat er geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Ook zal nauwelijks sprake zijn cumulatie van
milieueffecten met andere ontwikkelingen in de omgeving; de woningbouw aan de Passage is met
maatregelen goed realiseerbaar.
Voor de mogelijk aanwezige vleermuizen en marterachtigen geldt dat wanneer deze zich in het
plangebied bevinden, een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden
aangevraagd. Voor deze soorten is bekend met welke mitigerende of compenserende maatregelen
voorkomen kan worden dat de staat van instandhouding negatief beïnvloed wordt. De (eventueel) te
nemen maatregelen zijn geborgd in de nog volgende besluitvorming. Daarmee is ook voor deze
beschermde soorten aannemelijk dat er geen belangrijke nadelige gevolgen optreden.
Volgens initiatiefnemer duidt deze m.e.r.-beoordeling aan dat belangrijke negatieve effecten voor het
milieu als gevolg van het voornemen niet aan de orde zijn; derhalve hoeft er volgens initiatiefnemer geen
volledige m.e.r.-procedure doorlopen te worden ten behoeve van de Smart Mobility Hub.
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Samenvatting
Gemeente Amsterdam is van plan om een 'Smart Mobility Hub' (hierna SMH) te realiseren op
de huidige locatie van Sportpark Strandvliet. De SMH is een centrum voor smart mobilityvriendelijk vervoer en transport. Het complex bestaat uit een efficiënte
mobiliteitsvoorziening als knooppunt ('hub') voor auto's, bussen, touringcars, taxi's en kiss &
ride verkeer en fietsers, met daarbij binnen- en buiten sportfaciliteiten en publieke en
maatschappelijke voorzieningen in de plint van het gebouw. Het plangebied wordt naast de
SMH nog aangevuld met een vastgoedprogramma met kantoren. Dit alles zal in een cluster
van gebouwen worden ontwikkeld.
Het plangebied is gelegen in de gemeente Ouder-Amstel. Het planvoornemen wordt
planologisch mogelijk gemaakt middels een nieuw bestemmingsplan. Voorafgaand aan het
in behandeling nemen van het bestemmingsplan dient er een besluit te worden genomen
over de noodzakelijkheid van het doorlopen van een m.e.r. procedure. De plannen zijn
hiervoor getoetst aan de diverse milieuwetgeving en het overheids- en regionaal beleid.
De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan,
zijn dusdanig beperkt van aard en omvang dat deze geen belangrijke nadelige
milieugevolgen tot gevolg hebben, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk
maken. Er is op basis van de uitgevoerde onderzoeken dus geen aanleiding of noodzaak
voor het doorlopen van een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.-procedure in
het kader van de planvorming van de Smart Mobility Hub.

Het college wordt gevraagd om, conform de conclusies in de aanmeldingsnotitie, te
besluiten dat er geen verdere m.e.r.-(beoordelings)procedure doorlopen hoeft te worden
voor het ‘Bestemmingsplan Smart Mobility Hub’.
Conceptbesluit:
dat er geen verdere m.e.r.-(beoordelings)procedure doorlopen hoeft te worden voor het
bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Smart Mobility Hub’ omdat er op basis van de
aanmeldingsnotitie geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.
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Besluit : conform besloten.
College vraagt aandacht voor de mogelijk afname van natuurwaarden en de wijze waarop dit
wordt gecompenseerd. In collegevoorstel pagina 4 staat : "Behalve voor de natuur zijn er
geen nadelige effecten. College spreekt uit dat indien er iets gecompenseerd moet worden
dit ook daadwerkelijk wordt gedaan.

