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Zienswijzefase ontwerp-structuurvisie + MER De Nieuwe Kern
Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel hebben in hun vergadering van dinsdag 18 mei de
ontwerp-structuurvisie voor De Nieuwe Kern en het bijhorende Milieu Effect Rapport (MER)
vrijgegeven voor inspraak. Beide documenten hebben vanaf donderdag 27 mei tot en met donderdag
8 juli 2021 digitaal ter inzage gelegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.denieuwekern.nl.
De stukken konden gedurende deze periode ook in het gemeentehuis, Vondelstraat 1 te Ouderkerk
aan de Amstel ingezien worden.
Binnen genoemde termijn heeft een ieder zienswijzen naar voren kunnen brengen tegen de
ontwerp-structuurvisie voor De Nieuwe Kern en het bijhorende Milieu Effect Rapport (MER).
Zienswijzen
De gemeente heeft in totaal 13 zienswijzen ontvangen. Bij de zienswijze van de 4 tuinparken
(zienswijze nr 10) zijn 699 handtekeningen en 45 steunbetuigingen per email ontvangen.
Ontvankelijkheid zienswijzen
Alle zienswijzen zijn ontvankelijk.
Overzicht ontvangen zienswijzen
In onderstaande tabel is een overzicht van de ingekomen zienswijzen opgenomen. Met het oog
op privacyoverwegingen zijn de zienswijzen niet voorzien van NAWgegevens en zijn deze
geanonimiseerd voor zover het natuurlijke personen betreft. De ingediende zienswijzen zijn
samengevat en als bijlage bij deze nota gevoegd. De zienswijzen worden op volgorde van
nummering beantwoord.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Naam
Tuinder R. G.
Prorail
Johan Cruijff ArenA
Tuinder M.C.A. G.
Eigen Haard
KLM
Waternet
TenneT TSO B.V.
Tuinder L.
Tuinparken Nieuw Vredelust, Dijkzicht, Ons Lustoord en de
Federatie met steun van de Bond van Volkstuinders
Provincie Noord-Holland
stichting Vrienden van Duivendrecht, stichting Vrienden van
Ouderkerk, stichting Oud Duivendrecht
Tuinder P. de N.

datum
13-jun-21
2-jul-21
4-jul-21
5-jul-21
6-jul-21
6-jul-21
6-jul-21
7-jul-21
7-jul-21
8-jul-21
8-jul-21
8-jul-21
8-jul-21

Vervolgproces
Deze Nota van Beantwoording wordt samen met de Structuurvisie DNK en bijlagen en het advies van
de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.
Alle indieners van een zienswijze worden op de hoogte gesteld wanneer de behandeling van de
stukken in de gemeenteraad plaatsvindt. Tevens ontvangen alle indieners de Nota van Beantwoording per mail.
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Beantwoording zienswijzen
Zienswijze 1, tuinder Nieuwe vredelust, R.G.
Nr
De gemeente Amsterdam heeft er al lang op gewezen dat de parken
1.1
toegankelijker dienen te worden, en daar hebben wij hard aan meegewerkt:
voor bezoekers is er veel te doen, zoals een zelfstandig te wandelen
bomenroute, een openbare pluktuin en een prachtig speelveld. Ook zijn er
regelmatig activiteiten waaraan mensen van buiten kunnen deelnemen.
Wanneer je park ver buiten de stadse bebouwing ligt, is het echter niet
makkelijk daar publiek voor te krijgen. Wanneer De Nieuwe Kern wordt
gebouwd, is dat publiek juist wel binnen bereik en dat biedt grote kansen.

vervolgactie
antwoord / reactie
De gemeente is blij met de reeds genomen stappen en bereidheid van de
Geen actie nodig voor SV of
tuinders om verder te ontwikkelen richting een grotere toegankelijkheid en
MER
een grotere meerwaarde voor de omgeving. Veel tuinders hebben aangegeven
enthousiast te zijn over het idee van een nieuwe woonwijk en de uitdaging om
met de nieuwe bewoners van die wijk een productieve samenwerking aan te
gaan. Door de ontwikkeling van De Nieuwe Kern kunnen er straks veel meer
mensen genieten van deze kwaliteiten en kunnen de twee gebieden
(tuinparken en woongebied) elkaar versterken door ook in het ontwerp te
zorgen voor goede aansluitingen.

1.2

Om te zien hoe die te verzilveren, zijn in het verleden excursies georganiseerd De gemeente neemt hiervan kennis. Zie het antwoord bij 1.3 voor een
Geen actie nodig voor SV of
naar een volkstuinpark in Rotterdam dat tegenwoordig door de wijk
toelichting waarom De Nieuwe Kern niet om Nieuwe Vredelust heen gebouwd MER
Nessangen wordt omgeven, en naar een park in Utrecht dat ingesloten ligt
kan worden.
tussen de wijk Voordorp en een spoorlijn.
Ook Nieuw Vredelust ligt ingeklemd tussen spoorlijnen en wegen, en het is
klaar voor een vergelijkbare, nieuwe stap: bouw De Nieuwe Kern om ons heen.

1.3

De gemeente Ouder-Amstel zou Nieuw Vredelust, net als de drie andere
parken, heel goed een plaats kunnen geven binnen die nieuwe wijk. Daarmee
zou ze een rijk stuk land, met grote biodiversiteit in stand houden dat de
toekomstige bewoners van de Nieuwe Kern alles biedt wat ze aan groene
ruimte nodig hebben: forse bomen op leeftijd, prachtige lanen met doorkijkjes
die zo uit een schilderij van Vincent van Gogh lijken te komen, uilen die kunnen
blijven broeden waar ze dat al decennia lang doen. De tuinders verzorgen dat
groen om niet, en - niet in het minst – ze weten er zo veel van dat ze die kennis
op de bewoners van de nieuwe wijk kunnen overbrengen opdat zij hun tuinen,
balkons en dakterrassen net zo prachtig kunnen maken.

Mede naar aanleiding van overleg en participatie zijn de plannen voor DNK
Geen actie nodig voor SV of
tussentijds aangepast en kunnen meer tuinen behouden blijven dan in de
MER
eerdere plannen was voorzien, maar het is niet mogelijk om Nieuw Vredelust
op de huidige locatie op te nemen in de plannen.
- Er moet ruimte beschikbaar komen voor woningbouw; er is nergens in de
regio een locatie waar ruimte gevonden kan worden voor woningbouw zónder
effecten voor de huidige situatie ter plaatse. Door de ontwikkeling van DNK
kan een bijdrage geleverd worden aan deze opgave en kunnen verbindingen
tussen de omliggende gebieden verbeterd worden. Maar hiervoor is wel een
minimum hoeveelheid woningen en ruimte nodig. Daarbij is het belangrijk dat
DNK een veilige en toekomstbestendige wijk wordt met een aantrekkelijke en
logische ruimtelijke (en scociale) structuur. Om dit te kunnen bereiken zullen
de tuinen van Nieuw Vredelust en de zuidelijke punt Ons Lustoord plaats
moeten maken voor woningbouw.
- Het is niet goed mogelijk om een samenhangende woonwijk aan de oost én
westkant van de Holterbergweg te realiseren als Nieuw Vredelust op de
huidige locatie behouden blijft. Het wordt dan moeilijk om een
stedenbouwkundig samenhangend geheel te maken van de wijk met logisch
doorlopende structuren en de noodzakelijke verbindingen zowel boven als
onder de grond.
- Technisch noodzakelijke ingrepen, zoals vergroten van de ontwateringsdiepte
en verbetering van de waterkwaliteit, zijn onvermijdelijk om het gebied
toekomstrobuust in te richten. Zie ook het addendum bij het MER waarin dit
nader wordt toegelicht.
- De Holterbergweg is een belangrijke verbindingsweg en het is van belang dat
dit een sociaal veilige(r) verbinding is (wordt). De ligging van Nieuw Vredelust
aan de Holterbergweg is hiervoor een beperking.
- Bebouwing in voldoende aantallen en maat is aan weerszijden van het
centrale park noodzakelijk. Dit is de drager van het gewenste
stedenbouwkundige hoofdconcept.

1.4

Al bijna dertig jaar ben ik een tevreden tuinder die het werkende leven in de
stad heeft kunnen volbrengen door mijn tuin als uitwijkmogelijkheid en plaats
van rust. Zorg er dus voor dat andere mensen uit het onderwijs, de zorg en
creatieve beroepen dat de komende decennia ook kunnen doen. En laat de
bewoners van De Nieuwe Kern van hun inzet profiteren.

Het grootste deel van de tuinparken wordt behouden en is onderdeel van de Geen actie nodig voor SV of
plannen voor DNK. De structuurvisie voor DNK zet erop in dat er een diverse
MER
wijk wordt gerealiseerd voor veel verschillende doelgroepen en bewoners,
waarbij de expliciet de verbinding wordt gezocht met de tuinparken. Tuinen
van Nieuw Vredelust kunnen worden verplaatst naar de open ruimte in de
bestaande volkstuinen. In principe kan het aantal tuinen hierdoor gelijk blijven.

Conclusie zienswijze 1
De ingediende zienswijze leidt niet tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER.

Zienswijze 2, Prorail
Nr
Participatie. In hoofdstuk 5.4 Participatie wordt in paragraaf "Steun van de
2.1
eigenaren" een aantal grondeigenaren genoemd. Hierin ontbreekt
Railinfratrust B.V., ProRail verzoekt u om deze toe te voegen.

antwoord / reactie
vervolgactie
Een deel van de gronden van NS vastgoed is inderdaad in eigendom bij Prorail / In 5.4 van de structuurvisie
Railinfratrust B.V. Dit zal aanvullend worden benoemd in de structuurvisie.
Railinfratrust B.V. opnemen
als grondeigenaar waarmee
rekening wordt gehouden /
wordt afgestemd.

2.2

Ruimtereserverinqen Spoor. Voor ruimtereserveringen Spoor wil ProRail u
wijzen op de eind 2020 getekende (driepartijen)overeenkomst tussen
gemeente Amsterdam, gemeente Ouder-Amstel en ProRail B.V. (zie bijlage 1)
Deze overeenkomst heeft betrekking op de zogenaamde (gecombineerde)
noord- en middenligging van een ruimtereservering voor keersporen voor
hogesnelheidstreinen (zie bijlage 2).

Met de inhoud van de overeenkomst is al rekening gehouden bij het opstellen Geen actie nodig voor SV of
van de ontwerp structuurvisie. De overeenkomst wordt nageleefd.
MER

2.3

Aspect Externe Veiligheid. ProRail verzoekt u voor het aspect Externe
Veiligheid in relatie tot Railverkeer (mocht dit van toepassing zijn) gebruik te
maken van de meest recente gegevens (Basisnet).
Aspect Geluid. ProRail verzoekt u voor het aspect Geluid in relatie tot
Railverkeer gebruik te maken van de meest recente gegevens
(Geluidproductieplafonds). Meer informatie hierover vindt u op:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wetmilieubeheer/rijkswegen-O/.

Het Basisnet is gehanteerd. Er is gebruik gemaakt van de gegevens afkomstig
van Bijlage II, Tabel Basisnet spoor, uit de Regeling basisnet

2.4
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Geen actie nodig voor SV of
MER

De railverkeersgegevens zijn ontleend aan het geluidsregister spoor van
Geen actie nodig voor SV of
Prorail. Gerekend is met gegevens uit november 2020. Dit waren ten tijde van MER
het onderzoek de meest recent beschikbare gegevens. Bij de uiteindelijke
toetsing van de geluidssituatie ten gevolge van het railverkeer tbv
bestemmingsplannen/omgevingsplannen zal gerekend worden met de op dat
moment beschikbare gegevens.
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2.5

Aspect Trillingen. Indien de ontwerpStructuurvisie bebouwing dichtbij het
spoor mogelijk maakt, kan trillinghinder voor de toekomstige
bewoners/gebruikers ontstaan als gevolg van treinverkeer. Hoewel er geen
wettelijke normen bestaan voor trillinghinder in dit soort situaties acht ProRail
het gewenst dat er in de planvorming wel aandacht voor is. ProRail raadt u aan
om het aspect trillinghinder af te wegen, zoals door Kenniscentrum lnfoMil
wordt aanbevolen. Meer informatie hierover vindt u op:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/milieuthema/tril/
ProRail raadt u dan ook aan om het aspect trillingen te betrekken bij de
ontwerp-Structuurvisie en alle in de toekomst daar op gebaseerde ruimtelijke
plannen. In dit kader verwijst ProRail u naar de Handreiking Nieuwbouw en
Spoortrillingen. Meer informatie vindt u hier: https ://www.
rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/18/handreiking-nieuwbouwenspoortrillingen.

In deze structuurvisie-fase is nog niet bekend op welke afstand van het spoor Geen actie nodig voor SV of
er precies bebouwing kan gaan plaatsvinden. In de planfase kan afhankelijk van MER
de plannen op dit punt inderdaad aandacht voor mogelijke trillingshinder nodig
zijn. In het kader van de milieueffectrapportage voor de Structuurvisie is
onderzoek naar trillingshinder niet nodig geacht. Het onderzoek wordt wel
gedaan bij een planologische procedure indien deze een gedeelte van DNK
betreft waar deze hinder kan gaan spelen. Ervaring elders laat zien dat bouwen
op de afstanden zoals in de plannen voor De Nieuwe Kern is voorgenomen
altijd mogelijk blijkt, soms met behulp van technische maatregelen.

2.6

Bouwen bij, naast en onder het spoor ProRail verzoekt uw gemeente om ons vooruitlopend op de Omgevingswet - actief te betrekken bij het verder
ontwikkelen van bouwplannen in de directe nabijheid van de spoorbaan,
teneinde in gezamenlijk overleg tot overeenstemming te komen c.q. afspraken
te maken alvorens tot uitvoering zal worden overgegaan.

De gemeente zal de grondeigenaren erop wijzen om Prorail actief te betrekken Geen actie nodig voor SV of
bij het verder ontwikkelen van bouwplannen in de directe nabijheid van de
MER
spoorbaan, teneinde in gezamenlijk overleg tot overeenstemming te komen
c.q. afspraken te maken alvorens tot uitvoering zal worden overgegaan.

2.7

Percelen ProRail. In de ontwerp-Structuurvisie zijn mogelijk percelen
opgenomen die in eigendom zijn van Railinfratrust B.V./ProRail B.V. (verder te
noemen "ProRail"). ProRail merkt in dit kader op dat deze percelen - zonder
nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ProRail - niet mogen worden
gebruikt. [...] ProRail verzoekt u tevens alle percelen van ProRail te voorzien
van de bestemming "(Verkeer -) Railverkeer".

Bij de uitwerking van de plannen voor DNK zal rekening gehouden worden met Geen actie nodig voor SV of
de percelen van Railinfratrust B.V./ProRail B.V. De gemeente zal hierbij het
MER
uitgangspunt hanteren dat zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van
ProRail deze percelen niet mogen worden gebruikt voor bebouwing. In de fase
dat bestemmingsplannen / omgevingsplannen voor de betreffende gebieden
uitgewerkt worden zal nadere afstemming met Prorail gezocht worden over de
passende bestemming van deze gronden.

2.8

Overwegen. Overwegen vormen een gevaarpunt tussen weg- en spoorverkeer.
ProRail verzoekt u gemeente daarom contact op te nemen met ProRail indien
de door uw gemeente voorgestelde visie effect kan hebben op de bestaande
overwegen in uw gemeente.
Waterpeil/Stabiliteit. In verband met het borgen van de stabiliteit van de
spoorbaan met bijbehorende voorzieningen mag het waterpeil niet wijzigen.
Tevens dient uw gemeente te borgen dat alle uit te voeren werkzaamheden
geen invloed zullen hebben op de stabiliteit van de spoorbaan met
bijbehorende voorzieningen, alsmede op het ongehinderd gebruik van de
spoorbaan met bijbehorende voorzieningen.

Er is geen sprake van bestaande of nieuwe overwegen binnen het plangebied
van DNK, of van bestaande overwegen die beïnvloed worden door de
ontwikkeling van DNK.

2.10

Spoorwegwetgeving. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid
van de spoorbaan dient rekening gehouden te worden met het bepaalde in
artikel 19 van de Spoorwegwet, waarnaar ProRail u kortheidshalve verwijst.

De inhoud van deze wet is bekend en wordt in acht genomen.

Geen actie nodig voor SV of
MER

2.11

Spoorwegdoeleinden. ProRail verzoekt u zorg te dragen dat gronden welke
momenteel voorzien zijn van de bestemming Spoorwegdoeleinden, deze
bestemming ook in de toekomst zullen behouden.

In de fase dat bestemmingsplannen / omgevingsplannen voor de betreffende
gebieden uitgewerkt worden zal nadere afstemming met Prorail gezocht
worden over een passende bestemming van deze gronden.

Geen actie nodig voor SV of
MER

2.12

Zicht op de stationsentree. Doordat de stationsomgeving een ideale plek is om
je te vestigen, ziet ProRail de laatste jaren steeds meer verdichting en
hoogbouw rond het station. Dit komt de vindbaarheid van het station niet ten
goede. Reizigers voelen zich onzeker en veroorzaakt een vorm van stress.
Ondanks dat er bewegwijzering is blijkt uit onderzoek dat zicht op de
hoofdingang de beste manier is om het station te vinden. Zichtlijn naar het
station spelen daar een belangrijke rol in en ProRail wil graag deze in
standhouden.

Een goede en logische vindbaarheid van het station is een belangrijk
Geen actie nodig voor SV of
uitganspunt voor de planuitwerking van de gebieden rond het station.
MER
Zichtlijnen spelen hierbij een belangrijke rol. Als onderdeel van de vindbaarheid
van het station is tevens een goede verbinding met het maaiveld en de directe
omgeving van groot belang. Het verbeteren van de uitstraling en de
toegankelijkheid van Station Duivendrecht is van groot belang om een prettige
stationsomgeving te creëren en het OV gebruik te stimuleren. Dit is daarom als
aandachtspunt benoemd in de structuurvisie. Binnen de kaders wordt met
diverse stakeholders, waaronder Prorail, gewerkt aan een nadere ruimtelijke
verkenning in een Ruimtelijk Functioneel Ontwerp (RFO). Vanuit dit proces
wordt samen met de stakeholders ook nagedacht over de benodigde
vervolgstappen om een passende stationsomgeving te creeren.

2.13

Windbeleving. Hoogbouw rond het station heeft invloed op de windbeleving
van reiziger. [...] Wachten met veel wind draagt niet bij aan een positieve
stationsbeleving. [...] Daardoor is het van belang dat in de omgeving rekening
gehouden moet worden met de windbeleving op het perron.

Bij hoogbouw is windhinder altijd een onderwerp dat onderzocht gaat worden Geen actie nodig voor SV of
als er concrete bouwplannen woren gemaakt. Dit is een aandachtspunt in de MER
verdere planuitwerking.

2.14

Schaduwwerking op zonnepanelen. ProRail stelt zich al doel om CO2 neutraal Ook voor overige bebouwing in DNK geldt deze ambitie. Bij de planuitwerking
te opereren. Dat betekent dat vele daken en perronoverkappingen voorzien
zal het benutten van zonne-energie en (beperken van) schaduwwerking een
zijn of worden van zonnepanelen om zo voldoende stroom op te wekken voor van de aandachtspunten zijn.
verlichting, reisinformatie en liften en roltrappen. Daardoor is het van belang
dat in de omgeving rekening gehouden moet worden met de schaduwwerking
op de ProRail zonnepanelen om de doelstelling voor 2030 te blijven te halen.

Geen actie nodig voor SV of
MER

2.15

Onderstations. De binnen het plangebied aanwezige onderstations mogen niet Bij de planuitwerking zal zorg gedragen worden dat onderstations worden
komen te vervallen. Tevens verzoekt ProRail u ervoor zorg te dragen dat de
opgenomen in de plannen en te allen tijde bereikbaar zijn en blijven.
onderstations - net als in de huidige situatie - te allen tijde bereikbaar zullen
zijn.

Geen actie nodig voor SV of
MER

2.9

Geen actie nodig voor SV of
MER

In de directe nabijheid van de spoorbaan met bijbehorende voorzieningen zijn Geen actie nodig voor SV of
in de structuurvisie geen wijzigingen van het waterpeil voorzien
MER
(Venserpolder). In de fase dat de plannen voor de betreffende gebieden verder
uitgewerkt worden, zal nadere afstemming met Prorail gezocht worden om te
borgen dat alle uit te voeren werkzaamheden geen invloed zullen hebben op
de stabiliteit van de spoorbaan met bijbehorende voorzieningen.

Conclusie zienswijze 2
De ingediende zienswijze leidt deels tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER. In 5.4 van de structuurvisie wordt Railinfratrust B.V. opgenomen als grondeigenaar waarmee rekening
wordt gehouden / wordt afgestemd.
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Zienswijze 3, Johan Cruijff ArenA
Nr
de ArenA is op zichzelf voorstander van de komst van De Nieuwe Kern, maar
3.1
dat kan ons inziens alleen als de ArenA daar op geen enkele wijze hinder van
ondervindt en/of belemmerd wordt in haar exploitatie.
3.2

De met de Ontwerp-Structuurvisie beoogde ontwikkelingen liggen binnen de
invloedssfeer van de Johan Cruijff ArenA, waardoor de vrees bestaat dat de
ontwikkelingen mogelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering voor, tijdens of
na evenementen die in Johan Cruijff ArenA worden gehouden.

3.3

Na bestudering van de stukken blijkt dat in de stukken informatie ontbreekt:
(1) over de invloed van de Johan Cruijff ArenA op de geluidbelasting op
toekomstige woningen binnen De Nieuwe Kern tijdens het houden van
evenementen;
Na bestudering van de stukken blijkt dat in de stukken informatie ontbreekt:
(2) over de verkeersafwikkeling voor en na een evenement in de Johan Cruijff
ArenA (al of niet in combinatie met andere evenementenlocaties) met
menging van verkeer van en naar De Nieuwe Kern met evenementenverkeer.

3.4

3.5

3.6

antwoord / reactie
De gemeente is blij met de in beginsel positieve insteek van de JCA en heeft
niet voor niets de volledige milieuvergunning opgevraagd bij haar zodat
hiermee rekening kan worden gehouden. Deze werd echter nog niet volledig
verstrekt.
De milieuvergunning van de JCA is van meet af aan betrokken bij het opstellen
van de structuurvisie. De evenementen zullen plaatsvinden binnen de
milieuvergunning van de Johan Cruijff ArenA.

vervolgactie
Geen actie nodig voor SV of
MER

Zie onderstaande beantwoording bij punt 3.5 t/m 3.8

Zie onderstaande
beantwoording bij punt 3.5
t/m 3.8

Zie onderstaande beantwoording bij punt 3.9 en 3.10

Zie onderstaande
beantwoording bij punt 3.9
en 3.10

Geen actie nodig voor SV of
MER

Noch in het MER, noch in de Ontwerp-Structuurvisie wordt het geluid van
evenementen in de Johan Cruijff ArenA kwantitatief in beeld gebracht,
ondanks dat de geluidbelasting van de evenementen in het plangebied hoog
zullen zijn.

De milieuvergunning van de JCA is van meet af aan betrokken bij het opstellen Geen actie nodig voor SV of
van de structuurvisie. De evenementen zullen plaatsvinden binnen de
MER
milieuvergunning van de Johan Cruijff ArenA. Dit kan betekenen dat woningen
extra geïsoleerd moeten worden naarmate deze dichterbij het stadion komen.
Dit is een bekend gegeven.
Volgens de Ontwerp-Structuurvisie wordt voor de grenswaarden verwezen
Correct, de verwijzing zal worden verwijderd.
Verwijderen van de
naar het wettelijk kader van de Wet geluidhinder. Dit is niet correct, de Wet
verwijzing naar de Wet
geluidhinder is voor het geluid van de Johan Cruijff ArenA niet van toepassing.
geluidhinder voor de
De wet geluidhinder reguleert immers alleen het geluid van gezoneerde
grenswaarden voor het
wegen, spoorwegen en industrieterreinen. De Johan Cruijff ArenA is niet
geluid van de Johan Cruijff
gesitueerd op een geluidgezoneerd industrieterrein, zodat de Wet geluidhinder
ArenA
niet van toepassing is.

3.7

In het MER in paragraaf 4.3.2. (pagina 64 en verder) wordt de geluidsituatie in
het plangebied besproken. Er is sprake van een hoog geluidbelast gebied met
name vanwege de A2, de spoorlijn en het vliegverkeer. Maar ook in het MER
wordt geen kwantitatieve informatie verstrekt van de hoge geluidbelasting
tijdens evenementen in de Johan Cruijff ArenA. Het MER De Nieuwe Kern
benoemt dus wel de hoge geluidbelastingen in het plangebied vanwege de
rijksweg A2, het spoor, het luchtverkeer en zelfs van de Smart Mobility Hub,
daar waar de Johan Cruijff ArenA niet wordt meegenomen. Dit is een omissie.

Zie reactie bij punt 3.5: het MER is beoordeeld door de onafhankelijke
Commissie m.e.r. welke geen vragen had over de geluidssituatie rond de
ArenA. Van een omissie is (dus) geen sprake.

Geen actie nodig voor SV of
MER

3.8

In de referentiesituatie bevinden zich geen woningen in het plangebied. In de
projectsituatie komen er circa 4.500 woningen. Gezien de hoge geluidbelasting
in het plangebied kan dan ook niet de effectscore voor geluid en gezondheid
van het project neutraal scoren. Een neutrale score geldt wel voor bestaande
woningen want die zijn er immers niet. Voor nieuwe woningen scoort de
geluidsituatie slecht tot zeer slecht.

In het geluidsonderzoek bij MER zijn de effecten van de geluidsbelasting op de
nieuw te bouwen woningen berekend en beschreven. Er is beschreven dat de
gecumuleerde geluidsbelasting in het plangebied hoog is en het aantal ernstig
gehinderden en ernstig slaapverstoorden binnen De Nieuwe Kern aanzienlijk is.
Deze effecten zijn echter niet uitgedrukt in in een schaal van ++ tot --. De
Commissie m.e.r. adviseert in haar advies op het MER om de effectbeoordeling
ook uit te drukken op deze schaal. De gemeente zal zorgen voor een
addendum op het MER n.a.v. dit advies. Daarin zullen de negatieve effecten
van geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen worden uitgedrukt in
een - of - -.

In een addendum op het
MER zullen de negatieve
effecten van geluidsbelasting
op de nieuw te bouwen
woningen, aanvullend op de
reeds in het MER beschreven
effecten, ook worden
uitgedrukt in de schaal van
++ tot -- .

3.9

Het MER brengt de verkeerseffecten die optreden tijdens evenementen niet in
beeld (zie pagina 12 en 13 van het verkeersonderzoek (als bijlage bij het MER)).
Wel wordt voor het berekenen van de verkeersafwikkeling uitgegaan van een
jaargemiddelde werkdag. Dit is juist voor evenementen niet geschikt om de
effecten in beeld te brengen. Er wordt zelfs gesteld dat de verkeersafwikkeling
in het geval van evenementen buiten de scope van het MER vallen en geregeld
wordt in een evenementenvergunning. Dan wordt echter voorbij gegaan aan
het doel van het MER om alle effecten van het project in beeld te brengen,
daar horen ook de verkeerseffecten bij en niet alleen voor een gemiddelde
situatie. Indien het verkeer tijdens evenementen leidt tot een (aanmerkelijke)
verslechtering van de verkeersafwikkeling zullen in het plan maatregelen
moeten worden opgenomen.

In het verkeersonderzoek voor de M.E.R. beoordeling van het SMH
Geen actie nodig voor SV of
(referentie:BG3477-RHD-ZZ-XX-RP-Z-002, dd 31 mei 2020) is een analyse voor MER
het evenementenverkeer opgenomen. Dit is van belang voor de capaciteit van
de SMH, omdat de pieksituatie in het gebruik van de SMH zich voordoet tijdens
een evenement. Hierin wordt geconcludeerd, dat de verkeersbewegingen
tijdens een evenementen situatie vergelijkbaar zijn als in de huidige situatie
waarbij evenementen verkeer nog voornamelijk op P2 parkeert. De
verschuiving van de westkant (P2) naar de oostkant (SMH) levert zelfs een
voordeel op bij de instroom van een evenement. Het verkeer hoeft dan
namelijk geen linksaf beweging te maken op het kruispunt Holterbergweg Borchland, wat ongunstig is voor de doorstroming (omdat een linksaf beweging
meerdere richtingen kruist), maar een rechtsaf beweging. De ontworpen
capaciteit van het kruispunt aan de oostkant komt verder overeen met de
huidige capaciteit aan de westkant. Het aanvullende functies van de SMH (P&R
en K&R) leidt beperkt tot extra verkeer en kan volgens de berekeningen
worden verwerkt. Vanuit DNK kan er tijdens evenementen geen verkeer
gebruik maken van de rechtsaffer op het kruispunt, omdat de Passage ten
oosten van de SMH zal worden afgesloten, zodat het evenementenverkeer en
verkeer van de bewoners elkaar niet hinderen. De bewoners van DNK gaan in
dat geval rechtdoor op het kruispunt of zijn bij het noordelijke kruispunt al
eerder afgeslagen. In het laatste geval hinderen ze het evenementen verkeer
niet en het extra rechtdoorgaande verkeer kan in de regeling mee met het
rechtsafslaande evenementenverkeer richting de SMH.
Wanneer we voor beide studies kijken naar de vormgeving waarmee is
gerekend op het kruispunt Holterbergweg – Borchland zien we dat deze
grotendeels overeen komt. Op de Holterbergweg is het aantal opstelstroken in
beide gevallen gelijkwaardig. Op de Passage is het aantal opstelstroken gelijk,

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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maar verschilt de verdeling van de richtingen. In het geval van een evenement
is het voor het uitrijdend verkeer wenselijker om een dubbele rechtsaffer te
hebben, omdat al het vertrekkend verkeer rechtsaf gestuurd wordt. In de
standaard situatie wanneer het kruispunt voornamelijk als ontsluiting van DNK
geldt, is er meer behoefte aan een extra linksafvak, omdat dit een lastigere
beweging op het kruispunt is en hoeft er maar één rechtsafvak te zijn. Deze
aanpassing is met een dynamisch in te stellen verkeerlicht te regelen, of wordt
handmatig door verkeersregelaars op het kruispunt tijdens evenementen
gestuurd. Aan de westkant van het kruispunt (Borchland) is in de berekening
van DNK een extra opstelvak (3 in totaal: één voor elke richting) aangehouden.
In de doorrekening van de SMH heeft deze tak van het kruispunt maar 2
opstelvakken (rechtdoor en rechtsaf gecombineerd). In de situatie met DNK
heeft het kruispunt dus meer capaciteit, om ook het verkeer van het westelijke
deel van DNK te ontsluiten. In een evenementensituatie kan dit voordelig zijn,
omdat door het aparte opstelvak voor rechtsafslaand verkeer, het vertrekkend
vanuit het westelijke deel van DNK richting het zuiden in dat geval geen
conflict meer heeft met het rechtsafslaand evenementen verkeer vanaf de
Holterbergweg (zuidkant) richting de SMH. Op deze manier kan de extra
capaciteit die nodig is op de kruispunten om tijdens de spitsperioden het
reguliere verkeer af te wikkelen er aan bijdragen dat het evenementen verkeer
beter door kan stromen.

3.10

3.11

3.12

3.13

De stelling in het verkeersonderzoek dat evenementen in de meeste gevallen
buiten de spits vallen, is onjuist. Enerzijds kunnen Europese wedstrijden van
Ajax al om 19.00 uur plaatsvinden, anderzijds vindt evenementenverkeer enige
uren voor een evenement plaats. Bij een evenement op werkdagen in de
avondperiode vindt er per definitie dus vermenging plaats van regulier
spitsverkeer en evenementenverkeer. De ontwikkeling van De Nieuwe Kern zal
de situatie verslechteren. Het verkeersonderzoek legt de problematiek
onterecht neer bij de organisatoren van de evenementen.

Punten uit de brief:
Planologisch:
De ontwikkeling van De Nieuwe Kern zal geen nadelige invloed hebben en/of
geen hinder veroorzaken op toekomstige verbouwingen en/of uitbreidingen
van of namens het stadion zoals:
Kavel 15 en Kavel 16;
gevelaanpassingen;
verbouwingen en/of uitbreidingen van het stadion zoals de omlopen,
vergroten van de capaciteit en een derde ring overige toekomstige studies en
plannen;
In het gesprek van 9 juli heeft u dat kunnen bevestigen - het bedrijf wat voor
de gemeente Ouder- Amstel de MER uitvoert neemt onze (samenvatting) van
de milieuvergunning mee als uitgangspunt en voorwaarde van de nieuw te
ontwikkelen (woon)gebieden - belangrijk aandachtspunt zijn de woningen,
waarvan wij in de veronderstelling verkeerden dat deze reeds waren
gesneuveld in de planvorming, die vanaf de gemeentegrens aan de noordzijde
van de Johan Cruijff ArenA gepland zijn (direct na fietspad bij oefenvelden).
Geluidshinder:
De ontwikkeling van De Nieuwe Kern, zoals de geplande woningbouw, zal
gehouden zijn om te voldoen aan de voorwaarden die door de aan het stadion
verleende milieuvergunning worden gesteld zoals onder andere de
geluidsnormering.
In het gesprek van 9 juli heeft u dit eveneens kunnen bevestigen. Ik noem hier
nogmaals onze verwondering over het feit dat er nog steeds plannen bestaan
om woningen te bouwen dicht tegen het trainingsveld aan de noordzijde. Dit
vinden wij onwenselijk.
Mobiliteit:
Het woon- en werkverkeer van De Nieuwe Kern zal moeten worden ingepast in
evenementen- en locatieverkeer van het ArenAPoort gebied. Ter illustratie
wordt vermeld dat toegangswegen op last van de Politie of wegbeheerder
gesloten worden in verband met de doorstroming van verkeer en de openbare
orde en veiligheid op grond waarvan De Nieuwe Kern (tijdelijk en deels) niet
meer toegankelijk zou kunnen zijn. Dit geldt voor meerdere modaliteiten zoals
wegverkeer, langzaam verkeer / voetganger, fiets en scooter en openbaar
vervoer.
De huidige verkeersmanagementregelscenario's voorzien in verschillende
wegafsluitingen om het evenementenverkeer zo goed als mogelijk te sturen.
Met de komst van De Nieuwe Kern is het mogelijk dat er meer personeel
(verkeersregelaars) en materieel moet worden ingezet om De Nieuwe Kern af
te sluiten voor evenementenbezoekers. De kosten die als gevolg daarvan
ontstaan zijn niet voor rekening van de Johan Cruijff ArenA.
In de fase dat De Nieuwe Kern wordt ontwikkeld moeten het
evenementenverkeer en de evenementen zelf hier geen hinder van
ondervinden op het gebied van mobiliteit, parkeren en bereikbaarheid. Deze
langdurige ontwikkeling vraagt dan ook nauwe afstemming met alle
mobiliteitspartners en de Johan Cruijff ArenA. Belangrijk hierbij is dat
eventuele alternatieven dan ook tenminste een gelijkwaardig kwaliteits- en
serviceniveau bieden aan onze bezoekers.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER

Een voetbalwedstrijd van Ajax is geen evenement als verkeersrapport. De
Geen actie nodig voor SV of
thuiswedstrijden van Ajax vinden over het algemeen niet vanaf 19 uur plaats. MER
De stelling dat het meestal niet conflicteert is daarmee dus correct. Dit
betekent niet dat de verkeerssituatie ongewijzigd blijft, maatregelen ter
verbetering van de doorstroming en bereikbaarheid worden wel genomen. De
diverse kruisingen op de Holterbergweg zullen aangepast worden. De
belangrijkste hiervan is de kruising bij de geplande Smart Mobility Hub, zie
verder het bestemmingsplan SMH met bijbehorend verkeersonderzoek.

In het MER is de (samenvatting) van de milieuvergunning van de JC ArenA
Geen actie nodig voor SV of
inderdaad meegenomen als input. Langs de zuidzijde van de nieuwe
MER
ringweg/ontsluitingsweg is in de structuurvisie de mogelijkheid voor
woningbouw opgenomen, om een geleidelijke overgang tussen het gemengd
woongebied, het clubhuis van de AOC (indien het technisch haalbaar is om
deze te behouden) en de grootschalige functies van het ArenApoort-gebied te
maken. Dit is onderdeel van het in de structuurvisie aangeduide
'schakelgebied' waarin ook de SMH, sportfuncties, maatschappelijke functies
en kantoorfuncties zijn voorzien. De gemeente ziet, ook op basis van het MER,
geen aanleiding om te verwachten dat dit nadelige gevolgen heeft voor de JC
ArenA.

Zie toelichting bij punt 3.11.

Geen actie nodig voor SV of
MER

Met de ontwikkeling van de SMH wordt al een grote verbetering van de
Geen actie nodig voor SV of
doorstroming van verkeer en de openbare orde en veiligheid binnen het
MER
plangebied van DNK voorzien. Tijdens de planontwikkeling en de bouwfase zal
goede onderlinge afstemming noodzakelijk zijn. De (meerjarige) ontwikkeling
van DNK vraagt, evenals de ontwikkelingen ten zuiden van de ArenA, nauwe
afstemming met alle mobiliteitspartners, inclusief de evenementenlocaties en
de Johan Cruijff ArenA. Dit verloopt momenteel via het strategisch overleg
(SOZO) en de taskforce bereikbaarheid.
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3.14

Bereikbaarheid:
De huidige infrastructuur (OV/Weg) is en blijft beschikbaar voor bevoorrading,
voor evenementenbezoekers, tijdens de ontwikkelfase alsmede nadat de
oplevering heeft plaatsgevonden.
Het gebruik van het openbaar vervoer voor bezoekers van het stadion dient op
geen enkele manier gehinderd te worden in gebruik, capaciteit of
toegankelijkheid tijdens de ontwikkel-, opleverings- en gebruiksfase.
Er wordt in de planfase in goed overleg gekeken naar de verschillende
voorzieningen in De Nieuwe Kern in relatie tot het evenementengebied en
haar evenementen zoals de bereikbaarheid (of mogelijke beperkingen hiervan)
voor de stroom evenementenbezoekers vanaf station Duivendrecht en de
fietsers en voetgangers tussen het centrum van Amsterdam en het ArenAPoort
gebied.

Tijdens de planontwikkeling en de bouwfase zal goede onderlinge afstemming Geen actie nodig voor SV of
noodzakelijk zijn. Er zal in de planfase in goed overleg gekeken worden naar de MER
verschillende voorzieningen in DNK in relatie tot het evenementengebied en
haar evenementen, zoals de bereikbaarheid (of mogelijke beperkingen
hiervan) voor de stroom evenementenbezoekers vanaf station Duivendrecht
en de fietsers en voetgangers tussen het centrum van Amsterdam en het
ArenAPoort gebied. De (meerjarige) ontwikkeling van DNK vraagt, evenals de
ontwikkelingen ten zuiden van de ArenA, nauwe afstemming met alle
mobiliteitspartners, inclusief de evenementenlocaties en de Johan Cruijff
ArenA. Dit verloopt momenteel via het strategisch overleg (SOZO) en de
taskforce bereikbaarheid.

3.15

Parkeren:
In de structuurvisie is het scheiden van evenementen- en bestemmingsverkeer Geen actie nodig voor SV of
Er dient een plan te komen waarbij het mogelijk is om (de woonwijk van) De
benoemd als een van de uitgangspunten. Zie ook hoofdstuk 4.7 Bereikbaarheid MER
Nieuwe Kern af te sluiten voor evenementenbezoekers waarvan de kosten niet & mobiliteit van de structuurvisie DNK.
voor rekening van de Johan Cruijff ArenA zijn.

3.16

Openbare orde en veiligheid:
De bezoekers- en supportersstromen door De Nieuwe Kern bij
voetbalwedstrijden en andere evenementen door gebruik van Station
Duivendrecht en de mogelijkheid van horeca/faciliteiten binnen het
woongebied dienen voorafgaand aan de realisatie goed doordacht en
uitgewerkt te worden.

Dit onderwerp heeft de aandacht en hierover vindt afstemming plaats met de
OOV organisaties van zowel Amsterdam als Ouder-Amstel.

3.17

Kosten:
Als gevolg van de (ontwikkelings- en bouwfase van) De Nieuwe Kern ontstaan
geen kosten voor de Johan Cruijff ArenA.

Een garantie hierover is aan geen enkele partij te geven. De omgeving zal altijd Geen actie nodig voor SV of
in beweging zijn en ook wet- en regelgeving zal niet hetzelfde blijven.
MER

Geen actie nodig voor SV of
MER

Conclusie zienswijze 3
De ingediende zienswijze leidt deels tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER. In de structuurvisie wordt de verwijzing naar de Wet geluidhinder voor de grenswaarden voor het
geluid van de Johan Cruijff ArenA verwijderd. In een addendum bij het MER zullen de negatieve effecten van geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen, aanvullend op de reeds in het MER
beschreven effecten, ook worden uitgedrukt in de schaal van ++ tot -- .

Zienswijze 4, Tuinder Dijkzicht M.C.A. G.
Nr
Ik juich het vanzelfsprekend toe dat er nieuwe woningen, hopelijk sociale,
4.1
worden gebouwd, dat er in de nieuwe wijk een groot park komt, en dat de
volkstuinen als goed bereikbaar natuurgebied behouden blijven.

antwoord / reactie
De gemeente is blij met deze positieve reactie.

vervolgactie
Geen actie nodig voor SV of
MER

4.2

MER - ecologie
Hierin mis ik een inschatting van de ecologische consequenties voor de
tuinparken,
- indien er een doorgaande verbinding voor fietsverkeer en openbare
voorzieningen zouden worden gerealiseerd. Daarbij valt te denken aan
verstoorde routes voor de aanwezige fauna, verlies van habitat, voedsel en
schuilplaatsen, vleermuis- en nachtvlinderbedreigende verlichting, etc.
- indien bestaande natuur opgeofferd zou moeten worden voor nieuw te
realiseren tuinen voor tuinders van parken die geheel of gedeeltelijk op de
nominatie staan om gesloopt te worden.
- indien bestaande tuinen met veel biodiversiteit bij verkoop opgesplitst
zouden worden in kleinere tuinen

In het MER worden de gevolgen van de structuurvisie voor natuur (de gevolgen Geen actie nodig voor SV of
voor beschermde en/of bedreigde soorten en voor beschermde
MER
natuurgebieden) onderzocht. De tuinparken vallen niet binnen de begrenzing
van de beschermde natuurgebieden. De mogelijke effecten van woningbouw
op de beschermde of bedreigde soorten die in of rond de tuinparken
voorkomen worden als onderdeel van de verdere planvorming nog nader
onderzocht. Verder onderzoek zal nog plaatsvinden bij de planuitwerking en
ten behoeve van de bestemmingsplannen/omgevingsplannen. De gevolgen
voor beschermde soorten worden onderzocht in overeenstemming met de
daarvoor geldende wet- en regelgeving. Onderdeel daarvan is ook dat wordt
nagegaan óf, en zo ja voor welke soorten, een ontheffing nodig is. Zo'n
ontheffing wordt alleen onder bepaalde voorwaarden afgegeven.

4.3

Om te beginnen vind ik het onbegrijpelijk dat een gemeente in tijden van
toenemend biodiversiteitsverlies het MER-oordeel op ecologie als ‘zeer
negatief’ als ‘niet onoverkomelijk’ beschouwt. Dit terwijl er groenere en
minder kostbare alternatieven zoals voorgesteld door de Bond van
Volkstuinders en de gezamenlijke volkstuinen in de DNK zijn gepresenteerd.

Hoewel een groot deel van de tuinparken behouden blijft in de plannen voor
Geen actie nodig voor SV of
DNK, gaat door de voorgenomen ontwikkeling van DNK wel potentieel
MER
leefgebied en potentiële verblijfplaatsen verloren. Dit is onvermijdelijk in een
extensief gebruikt gebied waar een nieuwe woonwijk ontwikkeld gaat worden.
In beide varianten die zijn onderzocht in de m.e.r. is de ontwikkeling van DNK
daarom negatief ten aanzien van verschillende diersoorten indien geen
mitigerende maatregelen worden genomen. Vanuit het MER wordt echter een
aantal aandachtspunten benoemd die deze negatieve effecten kunnen
verminderen. Deze punten zijn opgenomen in de structuurvisie. De gemeente
ziet het als onvermijdelijk dat een deel van het groen zal moeten verdwijnen;
het bouwen van woningen moet hier prioriteit krijgen juist zodat elders de
groene gebieden behouden kunnen blijven. Dit is Rijks- en provinciaal beleid
dat ook onze gemeente onderschrijft. Voor de beantwoording over de
alternatieven zie ook de beantwoording bij zienswijze 10 (nummer 10.27).

4.4

Tuinparken worden geframed als ‘naar binnengekeerd’ en alleen met tuinieren
bezig. Het heeft vermoedelijk tot doel voorstellen voor meer toegankelijkheid
acceptabel te maken, maar ik herken mij en mijn vereniging er niet in.
Bovendien klopt het niet met de werkelijkheid:
Als vereniging zijn we al decennialang bezig buitenstaanders, schoolkinderen,
bejaarden en bewoners van omringende buurten te verwelkomen voor
lezingen, open dagen, rondwandelingen, en sportevenementen. Werknemers
uit omringende kantoren brengen er hun lunchpauze in door en biologen uit de
stad komen vogels en vleermuizen registreren. We zien wandelaars en fietsers
uit de stad voorbijkomen, jongens uit de Bijlmer komen hier voetballen en
hardlopers rennen hier hun dagelijkse rondjes.

De gemeente is blij met de reeds genomen stappen en bereidheid van de
Geen actie nodig voor SV of
tuinders om te ontwikkelen richting een grotere toegankelijkheid en een
MER
grotere meerwaarde voor de omgeving. Ook is de gemeente blij te lezen dat
veel tuinders enthousiast zijn over het idee van een nieuwe woonwijk en de
uitdaging om met de nieuwe bewoners van die wijk een productieve
samenwerking aan te gaan.
In de huidige situatie zorgt de fysieke opzet van de parken voor een weinig
uitnodigende uitstraling voor niet-tuinders. Daardoor tonen ze nu nog als 'naar
binnen gekeerd' en blijf dit gebied voor veel mensen verborgen.
Door de ontwikkeling van De Nieuwe Kern kunnen er straks veel meer mensen
genieten van deze kwaliteiten en kunnen de twee gebieden (tuinparken en
woongebied) elkaar versterken door ook in het ontwerp te zorgen voor goede
aansluitingen en een meer uitnodigend karakter.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER

oktober 2021

4.5

Sinds jaar en dag zijn ALLE paden en routes van alle volkstuinparken
toegankelijk en bereikbaar voor wandelaars en langzaam fietsverkeer.
Snel(fiets)verkeer gaat over een geasfalteerd fietspad langs de tuinparken.
Nergens wordt in de ontwerpstructuurvisie de noodzakelijkheid onderbouwd
van nog ‘meer en logische verbindingen’, noch gedetailleerd, anders dan met
het vage ‘andere overwegingen’ en ‘bereikbaarheid’ (waarin dus al in is
voorzien). Voor zover ‘verbindingen’ een eufemisme is voor een 24/7
doorgaand fietspad met verlichting en aan beide zijden, wijs ik erop dat
hiervoor bij de tuinders geen enkel draagvlak aangetoond is, en het zelfs bij
monde van wethouder Van der Weele publiekelijk (want op video) ingetrokken
is. En terecht! Behalve overbodig, overstijgt de negatieve impact op natuur en
verenigingsleven van een pad dat het kleine Dijkzicht doormidden zou klieven
veruit de eventuele voordelen voor de doorgaande fietser. De tijdwinst is
minimaal, en door de noodzakelijke afsluitingen aan beide kanten zijn
natuurgenot en contacten met tuinders vrijwel uitgesloten. Van
‘samensmelten’ met de tuinders zou dan ook nauwelijks sprake kunnen zijn. Is
dit dan die ‘andere indeling’ die de volkstuinen - een ‘oase’ in de
ontwerpstructuurvisie!! - meerwaarde geeft? Voor wie eigenlijk?

In de structuurvisie is opgenomen dat, conform de toezegging van de
Geen actie nodig voor SV of
wethouder, het doorgaande (snel)fietsverkeer buiten de tuinparken om geleid MER
wordt, via de Buitensingel. ("Een separate verbinding zal het snelle fietsverkeer
om de volkstuinen heenleiden.") In de structuurvisie is daarnaast opgenomen
dat er ook een recreatieve route moet komen die de tuinparken onderling én
met DNK verbindt. De exacte ligging van deze route is niet vastgelegd in de
structuurvisie. Wel is benoemd dat recreatieve route door de volkstuinen het
gehele jaar openbaar toegankelijk wordt voor langzaam, recreatief verkeer,
(géén doorgaand fietsverkeer, snelfietsers en/of scooters) en dat de inprikkers
en tuinen in beheer van de volkstuinders zelf blijven. En dat het een
recreatieve route betreft waaraan nieuwe functies gesitueerd kunnen worden
die ontmoeting stimuleren. Belangrijke doelstelling is dat de tuinparken een
meer uitnodigend en openbaar karakter krijgen, met een herkenbare
in/uitgang en functies langs de route die ontmoeting stimuleren.

4.6

Een ‘verbinding tussen een nog aan te leggen park in de DNK-woonwijk en de
tuinparken’, zou tot stand komen ‘in overleg met de tuinparken’. (p. 38)
Volgens een ingevoegd kader in de MER en de genoemde maar niet
bijgevoegde ‘Uitvoeringstrategie’ is dit ‘overleg’ echter slechts binnen
vaststaande kaders mogelijk en dient zich te beperken tot een groepje tuinders
van alle vier de tuinparken. Ronduit wreed is het echter van hen te verlangen
dat zij voor hun eigen en andere parken bepalen waar die ‘verbinding’ (lees
‘het doorgaande fietspad’) moet komen, en zo tegelijk beslissen over het
daarmee samenhangende vertrek van een aantal medetuinders. Behalve dat
dit hooguit ‘invulling’ en zeker geen overleg of participatie genoemd kan
worden, worden deze tuinders daardoor in een onmogelijke positie gebracht.

De uitwerking van de route (ligging, breedte, gekoppelde functies) ligt primair
bij grondeigenaar Amsterdam. Vanuit de structuurvisie worden kaders
meegegeven voor deze uitwerking, net als bij andere nog uit te werken
onderdelen van de visie. Het is voor Ouder-Amstel niet noodzakelijk dat
grondeigenaar Amsterdam hiervoor afstemming zoekt met de tuinparken,
maar dit lijkt de gemeente Ouder-Amstel wel wenselijk om tot het beste plan
te komen. De planning van het co-creatieproces is na het opstellen van de
ontwerp-structuurvisie gewijzigd, in de structuurvisie wordt dit aangepast.

4.7

Het taalgebruik in de ontwerpstructuurvisie lijkt er op gericht bij voorbaat alle
negatieve effecten van de bouwplannen voor de tuinparken te bagatelliseren
of te ontkennen. Alleen uit een verwijzing naar de Uitvoeringsstrategie en een
kader in het MER-rapport blijkt dat er ondanks al die mooipraat voor de
volkstuinders niets veranderd is. Onze goed onderbouwde bezwaren zijn
genegeerd. Als burger voel ik me niet gehoord, mijn democratisch recht op
inspraak is een farce gebleken, en het idee dat zo veel levende natuur zou
moeten worden verwoest vanwege een totaal overbodig doorgaand fietspad
stemt me boos en verdrietig.
Ik hoop van ganser harte dat de gemeente OuderAmstel zo wijs zal zijn om
hiervan af te zien, en zelfs helemaal voor het betere alternatief te opteren: de
Grote Groene Kern.

Voor gemeente Ouder-Amstel is een bijdrage leveren aan de
geen actie nodig voor SV of
woningbouwopgave in de regio altijd het belangrijkste doel geweest van de
MER
ontwikkeling van DNK en er is nooit ontkent dat dit (negatieve) effecten heeft
voor de bestaande functies in het gebied - waaronder de tuinparken. In de
Nota van Uitgangspunten (door gemeenteraad vastgesteld in 2013) zouden
alleen de volkstuinen in de LIB4 zone blijven aangezien daar geen woningbouw
mogelijk is. Het beleid van Ouder-Amstel was gericht op het maximaal
benutten van voor woningbouw geschikte locaties. Ook in de SOK (vastgesteld
door de raad in 2017 ) verdwijnen er meer volkstuinen dan nu is opgenomen in
de structuurvisie. Mede naar aanleiding van overleg en participatie zijn de
plannen aangepast en kunnen meer tuinen behouden blijven.
- De belangen van betrokken gebruikers, belanghebbenden en inwoners van
Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel zijn steeds meegenomen bij de
planvorming. Daarbij is het regionale belang om het woningtekort terug te
dringen is ook een lokaal belang. Dit is ook bevestigd tijdens het
participatieproces, waarbij de vraag naar woningen voor alle doelgroepen
herhaaldelijk naar voren is gebracht. Daarnaast wordt met de ontwikkeling van
De Nieuwe Kern een groter draagvlak gecreëerd voor de lokale ondernemers
en de gemeentelijke voorzieningen in Duivendrecht en Ouderker a/d Amstel.
- Er is nergens in de regio een locatie waar ruimte gevonden kan worden voor
woningbouw zónder effecten voor de huidige situatie ter plaatse. Door de
ontwikkeling van DNK kan een bijdrage geleverd worden aan deze opgave en
kunnen verbindingen tussen de omliggende gebieden verbeterd worden. Maar
hiervoor is wel een minimum hoeveelheid woningen en ruimte nodig. Daarbij is
het belangrijk dat DNK een veilige en toekomstbestendige wijk wordt met een
aantrekkelijke en logische ruimtelijke (en scociale) structuur. Om dit te kunnen
bereiken zullen de tuinen van Nieuw Vredelust en de zuidelijke punt Ons
Lustoord plaats moeten maken voor woningbouw.
- Er komt géén doorgaand fietspad door de volkstuinen, wel komt er een
uitnodigende openbare route voor recreatief gebruik, die de tuinparken
onderling én met DNK verbindt. (zie ook het antwoord op bovenstaande
vraag.)
- Bebouwing in voldoende aantallen en maat is aan weerszijden van het
centrale park noodzakelijk. Dit is de drager van het gewenste
stedenbouwkundige hoofdconcept.
- Het is niet goed mogelijk om een samenhangende woonwijk aan de oost én
westkant van de Holterbergweg te realiseren als Nieuw Vredelust op de
huidige locatie behouden blijft. Het wordt dan moeilijk om een
stedenbouwkundig samenhangend geheel te maken van de wijk met logisch
doorlopende structuren en de noodzakelijke verbindingen zowel boven als
onder de grond.
- De Holterbergweg is een belangrijke verbinding van station Amsterdam
Amstel naar het evenementengebied, maar ook richting AMC. Het is van
belang dat dit een sociaal veilige verbinding is. Door de ligging van Nieuw
Vredelust aan de Holterbergweg is dit niet sociaal veilig te maken.

In de structuurvisie de
verouderde beschrijving van
het beoogde cocreatieproces verwijderen en
opnemen dat uitwerking van
plannen voor de tuinparken
een eigen proces kent, dat
door de grondeigenaar
(Amsterdam) wordt
opgepakt na vaststelling van
de structuurvisie. Tevens
opnemen dat deze
uitwerking binnen de kaders
van de structuurvisie plaats
moet vinden (net als alle
andere planuitwerkingen
binnen het gebied).

Conclusie zienswijze 4
De ingediende zienswijze leidt deels tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER. In de structuurvisie wordt de verouderde beschrijving van het beoogde co-creatieproces verwijderd en
in plaats daarvan wordt opgenomen dat uitwerking van plannen voor de tuinparken een eigen proces kent, dat door de grondeigenaar (Amsterdam) wordt opgepakt na vaststelling van de structuurvisie.
Tevens wordt opgenomen dat deze uitwerking binnen de kaders van de structuurvisie plaats moet vinden (net als alle andere planuitwerkingen binnen het gebied).

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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Zienswijze 5, Eigen Haard
Nr
5.1
We willen u allereerst complimenteren met de gedegenheid van het

antwoord / reactie
De gemeente is blij met deze positieve reactie.

document. Er ligt een duidelijke visie om een duurzaam gemengd woonwerkgebied te realiseren. Het is prettig om te lezen dat op alle thema’s
in het stuk hoge ambities worden gesteld.
Als woningcorporatie vinden wij het daarnaast goed om te zien dat er in
de structuurvisie een belangrijk deel (sociale) huur is opgenomen. [...] Erg
positief is dan ook dat er 30% sociale huur wordt gerealiseerd. En 40%
middensegment, waarvan minimaal de helft middeldure huur.

vervolgactie
Geen actie nodig voor SV of
MER

5.2

Nogmaals willen we onderstrepen dat het belangrijk is dat de 30% sociale huur De gemeente neemt hiervan kennis
voor de lange termijn beschikbaar blijft, daarom hechten wij veel belang aan
realisatie van deze woningen door een woningcorporatie.

Geen actie nodig voor SV of
MER

5.3

Daarnaast ondersteunen wij ook sterk de ambitie om van De Nieuwe Kern een De gemeente is blij met deze positieve reactie.
complete woonwijk te maken, die aantrekkelijk wordt voor uiteenlopende
groepen bewoners; zowel vanuit volkshuisvestelijk
oogpunt als vanuit het streven naar zoveel mogelijk gemengde wijken. We zijn
dan ook positief over de richtlijn qua menging over het gebied: Dat zowel ten
oosten als ten westen van de Holterbergweg minimaal 33% van het totale
aantal sociale woningen komt (samen 66%).

Geen actie nodig voor SV of
MER

5.4

Ten eerste. We adviseren daarom ook om kaders mee te geven voor het
aandeel sociale huur onder genoemde huurgrenzen. Tevens verwijzen wij u
graag naar de doelgroepenverordening van de gemeente Ouder-Amstel,
waarin dit onderscheid tussen goedkope en betaalbare sociale huur ook
terugkomt.
Onderstaande tabel laat, op basis van woningbehoefteonderzoek, zien hoe de
verdeling in huurklassen er idealiter uit ziet in de gemeente Ouder-Amstel:

In de structuurvisie wordt al verwezen naar de verschillende verordeningen die
zelfstandig van toepassing zijn; op pagina 19 van de ontwerp-structuurvisie
onder het kopje "De huisvestingsverordening, doelgroepenverordening,
verordening sociale woningbouw en leegstandsverordening Ouder-Amstel
2020".
De gemeente onderschrijft het belang om een nadere onderverdeling naar
huurprijsklassen binnen het sociale segment op te nemen, zodat ook gestuurd
kan worden op het juiste woningaanbod voor de beoogde doelgroepen binnen
het sociale segment. Dit is echter een vraagstuk dat een groter bereik en
belang heeft dan alleen de ontwikkeling van DNK. Daarom is dit een
onderwerp dat beter geregeld kan worden via de verordeningen, die
zelfstandig van toepassing zijn naast de structuurvisie. Met betrekking tot de
verdeling (percentages/aantallen) binnen deze huurprijsklassen zullen binnen
De Nieuwe Kern per deelgebied nadere afspraken gemaakt worden in de
uitvoeringsstrategie en de diverse anterieure overeenkomsten die nog
gesloten zullen worden.

Geen actie nodig voor SV of
MER

5.6

Ten tweede. Er is nu gesteld dat binnen De Nieuwe Kern een diversiteit in
prijscategorieën en woningtypen gerealiseerd zal worden, waarbij een
gemiddelde woninggrootte van 100 m2 bvo (voor het totale programma) het
uitgangspunt is.
Eigen Haard is er niet gerust op dat met de richtlijn van een gemiddelde
grootte van 100 m2 over het gehele programma, dit niet tot een eenzijdig
programma met alleen kleine sociale huurwoningen zal leiden (ten gunste van
vrije sector en koopwoningen). Om meer differentiatie binnen het sociale
huurprogramma te verzekeren moet er ons inziens een verdeling van
woninggrootte specifiek voor het sociale programma meegegeven worden.

Zie ook het antwoord bij 5.5. De gemeente onderschrijft dat naast een
onderverdeling naar huurprijsklassen tevens een koppeling gemaakt wordt
tussen de doelgroepen en de hiervoor (minimaal) benodigde woninggrootte en
aantal kamers. Ook dit zal indien mogelijk nader uitgewerkt worden bij de
actualisatie van de verordening(en).

Geen actie nodig voor SV of
MER. Bij het actualiseren
van de verordening(en)
tevens een koppeling maken
tussen de doelgroepen en de
hiervoor (minimaal)
benodigde woninggrootte en
aantal kamers. Omdat deze
verordeningen regionaal zijn
afgestemd is hiervoor
opnieuw regionale
afstemming nodig.

5.7

Ten derde hebben we wat zorgen over de beschikbaarheid van woningen in de
Nieuwe Kern op lange termijn. Op dit moment geldt een
instandhoudingstermijn van 25 jaar voor de sociale huur en 15 jaar
voor de middeldure huur. Dit kan betekenen dat ná deze periodes het aandeel
sociale huur en middensegment (fors) terugloopt. En hiermee dus ook de
beschikbaarheid voor de doelgroep die daar sterk afhankelijk van is en weinig
tot geen alternatieven heeft.

Onderwerpen als de instandhoudingstermijn zijn geregeld in de verordening en
het is niet wenselijk om hier voor projecten afzonderlijk aparte afspraken over
te maken. Naast middeldure huur wordt voor DNK ook sterk ingezet op
middeldure koop, waarvoor tevens het instellen van een zelfwoonplicht
noodzakelijk is. Dit is niet alleen direct effectief voor de doelgroep bij de
nieuwbouw en verkoop van deze koopwoningen, maar dit is ook effectief bij
verkoop van woningen (na uitpondingstermijn) uit de middenhuur; deze
woningen komen dan op de markt als middenkoop met zelfwoonplicht en
bedienen dus ook deze doelgroep.

Geen actie nodig voor SV of
MER. Het instellen van
zelfwoonplicht regelen via
verordeningen en/of private
contracten. In regionaal
verband wordt momenteel al
bekeken of een verordening
juridisch het beste middel is
om de zelfwoonplicht in te
voeren.

5.8

Gezien de ambitie voor langdurige beschikbaarheid van betaalbare woningen
willen wij graag het belang van woningcorporaties in de ontwikkeling en
exploitatie van sociale huur en middeldure huur
benadrukken. Zij zorgen blijvend - dus ook na de instandhoudingstermijn –
voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor de doelgroep.
Dit doen ze bijvoorbeeld door samen met de gemeente prestatieafspraken te
maken over o.a. de instandhoudingstermijn, woningtypen en gedifferentieerde
huurprijzen.

In artikel 6 en 7 van de Verordening Sociale woningbouw is de verplichting
Geen actie nodig voor SV of
opgenomen dat de sociale woningbouw gerealiseerd moet worden door een
MER.
woningcorporatie. De gemeente geeft zelf geen gronden uit binnen het
plangebied DNK, waardoor zij niet zelf kan bepalen welke partij welke
bouwopgave zal gaan invulllen. De gemeente brengt wel de corporaties en met
name Eigen Haard in beeld in de diverse overlegstructuren met verzoek tot
overleg te komen. Met Eigen Haard zijn naar wederzijdse tevredenheid
prestatie afspraken gemaakt voor de komende jaren. Indien er woningen door
andere corporaties worden gerealiseerd worden deze ook hierbij betrokken.

5.5

Geen actie nodig voor SV of
MER. Bij het actualiseren van
de verordening(en) een
nadere onderverdeling naar
huurprijsklassen binnen het
sociale segment opnemen,
zodat ook gestuurd kan
worden op het juiste
woningaanbod
voor de doelgroepen binnen
het sociale segment. Omdat
deze verordeningen
regionaal zijn afgestemd is
hiervoor opnieuw regionale
afstemming nodig.

Conclusie zienswijze 5
De ingediende zienswijze leidt niet tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER. Bij het actualiseren van de verordening(en) zal een nadere onderverdeling naar huurprijsklassen binnen
het sociale segment opgenomen worden, zodat ook gestuurd kan worden op het juiste woningaanbod voor de beoogde doelgroepen binnen het sociale segment. Bij het actualiseren van de
verordening(en) zal tevens een koppeling gemaakt worden tussen de doelgroepen en de hiervoor (minimaal) benodigde woninggrootte en aantal kamers. Het instellen van een zelfwoonplicht zal nader
geregeld worden via verordeningen en/of private contracten.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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Zienswijze 6, KLM
Nr
Het plan “De Nieuwe Kern” (hierna te noemen “DNK”) behelst circa 4.500
6.1
woningen. Het Plan voldoet volgens KLM niet aan de bestuurlijke afspraken
voor het gebied zoals vastgelegd in de brief van de staatssecretaris
Infrastructuur en Milieu van 1 april 2016 en de regels van het LIB, onder meer
in artikel 2.2.1d lid 1. DNK valt niet binnen het stedelijk gebied.
6.2

6.3

Het is hoogstwaarschijnlijk dat de gronden door een rechter niet als BSG zullen
kunnen worden aangemerkt. Ik verwijs naar de analyse van Stibbe advocaten
hierover (BIJLAGE).
De bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze zienswijze.

Daarnaast is de woningbouw niet in overeenstemming met de
doelstellingen van het LIB. Het zou in flagrante strijd zijn met doel en
strekking van de bestuurlijke afspraken en de regeling in het LIB als op
basis van een 50 jaar oud bestemmingsplan, dat toch slechts voorziet in
groene recreatieve functies, kan worden voorzien in 4.500 woningen.
Hiervoor zijn de volgende aspecten relevant:

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER

antwoord / reactie
Zoals ook in de structuurvisie is toegelicht betreft het hier juist wel bestaand
stedelijk gebied. Conform de regelgeving van het Rijk en de Provincie moet
juist hier dus de verstedelijking kan plaatsvinden. Dit is conform de afspraken
uit 2016.

vervolgactie
Geen actie nodig voor SV of
MER

In de notitie van Stibbe wordt betoogd dat de gronden binnen De Nieuwe Kern
op basis van het bestemmingsplan Strandvliet 1970 ‘eerder niet dan wel’ als
BSG worden aangemerkt. Deze conclusie is echter gebaseerd op een onjuiste
lezing van het bestemmingsplan Strandvliet 1970.
- Zo stelt Stibbe ten aanzien van de gronden met de bestemming ‘Volkstuinen’
dat de ‘feitelijke schaal te bescheiden’ zou zijn om te kunnen kwalificeren als
BSG. De term ‘bescheiden’ is juridisch niet van belang. Bepalend is wat op
grond van het bestemmingsplan is toegestaan. Binnen de bestemming
‘Volkstuinen’ is per tuin een gebouw met een oppervlak van 28 vierkante
meter en een maximum bouwhoogte van 3,5 meter toegestaan. Relevant is
verder dat in jurisprudentie van de Afdeling al is uitgemaakt dat een
volkstuinencomplex moet worden aangemerkt als stedelijke ontwikkeling. Het
is dan ook aannemelijk dat een bestaand en planologisch toegestaan
volkstuinencomplex moet worden aangemerkt als BSG. De
bebouwingsdichtheid van dit gebied verschilt niet wezenlijk van een ruim
opgezette woonwijk. De volkstuinen worden gebruikt voor recreatief verblijf,
vooral ook door bewoners van de stad. Daarmee is de functie ook sterk
verwerven met de stad.
- Ten aanzien van de bestemming ‘Slibvelden’ stelt Stibbe dat de slibvelden
‘passender’ buiten het stedelijk gebied zouden zijn en daardoor niet als BSG
kunnen worden aangemerkt. De vraag waar een dergelijke functie ‘passend’
is, is juridisch niet van belang. Ook hier geldt dat bepalend is wat op grond van
het bestemmingplan is toegestaan. Deze gronden zijn bestemd voor zuivering
van afvalwater met daarbij behorende bouwwerken. Goothoogte mag niet
meer dan 4 meter bedragen. Het bebouwingsoppervlak is niet gemaximeerd.
Binnen het bestemmingsplan is dus bedrijfsmatige bebouwing in een niet
gemaximeerd oppervlak toegestaan.
- Verder gaat Stibbe er aan voorbij dat binnen een aanzienlijk deel van De
Nieuwe Kern nog een ander bestemmingsplan, het bestemmingsplan
“Industriegebied Amstel 1977”, van toepassing is. Binnen dit bestemmingsplan
zijn onder meer de bestemmingen ‘Handel en industrie I’, ‘Wegen’ en ‘Terrein
ten dienste van wegverkeer’ toegestaan. Ook dit zijn stedelijke functies, zoals
bijvoorbeeld een chauffeurshotel, restaurant, autoservicestation met
dienstwoning, parkeerterreinen, et cetera, met substantiële
bebouwingsmogelijkheden. Weliswaar ligt dit gebied binnen LIB 4 (en is de
kwalificatie wel/geen BSG in zoverre niet van belang), het gebied maakt wel
deel uit van DNK als geheel. De gemeente is gelet op de jurisprudentie van de
Afdeling van mening dat het gebied De Nieuwe Kern in zijn geheel (het
stedenbouwkundig samenstel) moet worden bezien.
Voor een volledige analyse van de planologische mogelijkheden verwijzen wij
naar de als bijlage bij de structuurvisie bijgevoegde notitie van Wieringa
Advocaten. In de ogen van de gemeente is sprake van een planologische
regeling die voorziet in een ‘stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten
behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca en
de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijke
groen en infrastructuur.’ De Nieuwe Kern moet naar het oordeel van de
gemeente dan ook worden aangemerkt als BSG. De gemeente benadrukt in dit
verband dat de gronden binnen De Nieuwe Kern – anders dan door Stibbe
wordt gesteld - ook in de feitelijke situatie sinds jaar en dag voor stedelijke
functies zijn gebruikt, zoals de volkstuinen, kantoren van Endemol,
parkeerterrein t.b.v. evenementen, stedelijke sportvelden, de grondbank, en
Borchland. Stibbe stelt dan ook tevergeefs dat het geldende bestemmingsplan
‘te oud’ zou zijn. In de bestaande situatie is gebruik gemaakt van de
planologische mogelijkheden.

Notitie van Wieringa
Advocaten mbt BSG als
bijlage bijvoegen bij de
structuurvisie.

In de ogen van de gemeente is sprake van een planologische regeling die
voorziet in een ‘stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van
wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca en de daarbij
behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijke groen en
infrastructuur.’ De Nieuwe Kern moet naar het oordeel van de gemeente dan
ook worden aangemerkt als BSG. De gemeente benadrukt in dit verband dat
de gronden binnen De Nieuwe Kern – anders dan door Stibbe wordt gesteld ook in de feitelijke situatie sinds jaar en dag voor stedelijke functies zijn
gebruikt, zoals de volkstuinen, kantoren van Endemol, parkeerterrein t.b.v.
evenementen, stedelijke sportvelden, de grondbank, en Borchland. Stibbe stelt
dan ook tevergeefs dat het geldende bestemmingsplan ‘te oud’ zou zijn. In de
bestaande situatie is gebruik gemaakt van de planologische mogelijkheden.
Voor een volledige analyse van de planologische mogelijkheden wordt
verwezen naar de als bijlage bij de structuurvisie bijgevoegde notitie van
Wieringa Advocaten.

Notitie van Wieringa
Advocaten mbt BSG als
bijlage bijvoegen bij de
structuurvisie.

oktober 2021

6.4

Omvangrijk woningbouwprogramma
Het woningbouwprogramma voor DNK gaat uit van circa 4.500 woningen.
Hiermee worden in potentie circa 10.000 extra inwoners in de betreffende
gemeente gehuisvest, die een hoger veiligheidsrisico vormen en gehinderd
worden door geluid, waardoor er in potentie 10.000 extra geluidgehinderden in
de toekomst bij kunnen komen.

De plannen voor DNK worden uitgewerkt met de in het MER benoemde
maatregelen om geluidshinder te beperken. De gemeente Ouder-Amstel is zich
ervan bewust dat de ligging van het plangebied ook een uitdaging met zich
mee brengt. Door de stapeling van diverse geluidbronnen in het gebied is de
gezonde fysieke leefomgeving een belangrijk aandachtspunt. In de
stedenbouwkundige visie voor DNK is nader onderzocht op de mogelijkheden
om via het stedenbouwkundig ontwerp de belasting door vliegtuiggeluid te
verminderen alsook een prettige geluidbeleving te creëren. Het onderzoek
heeft laten zien dat een goed stedenbouwkundig plan, waarbij rekening wordt
gehouden met vliegtuiggeluid, kan leiden tot een verlaging van de
geluidsniveaus in het gebied en daarmee ook de geluidhinder. Daarnaast is er
aandacht voor de zogenoemde gezondheidsbevorderende kant als groen,
bewegen (sportfaciliteiten binnen en buiten), hittestress en klimaat adaptief
bouwen. Met het oog op een goede informatievoorziening ten aanzien van
het aspect vliegtuiggeluid, zullen toekomstige bewoners erop geattendeerd
worden wat de aard van het vliegverkeer is waar op deze locatie rekening mee
moet worden gehouden. Voor een nadere toelichting over de geluidsbelasting
en de maatregelen die genomen (kunnen en zullen) worden om hinder te
beperken wordt verwezen naar het addendum bij het MER.

Nadere toelichting over de
geluidsbelasting en de
mitigerende maatregelen om
hinder te beperken opnemen
in het addendum bij het MER

6.5

Bestuurlijke afspraken ‘Wonen – Vliegen’
De gemeente zal bij elke planoogische procedure rekenschap afleggen zoals dit Geen actie nodig voor SV of
De regio en de luchtvaartsector hebben onder leiding van de staatsecretaris
inmiddels is opgenomen in de regelgeving door het Rijk.
MER
van Infrastructuur en Milieu bestuurlijke afspraken gemaakt over de aanpak
voor wonen en vliegen in de regio Schiphol en het gebied tussen de LIB4
contour en de 20Ke contour. In haar brief aan de Tweede Kamer van 1 april
2016, wees de staatsecretaris gemeenten en provincies op hun
verantwoordelijkheid om bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening zich in hun
planvorming rekenschap te geven van de aanwezigheid van vliegroutes in
relatie tot geluidsgevoelige bestemmingen.
KLM heeft per brief op 11 oktober 2017 aan de staatsecretaris van
Infrastructuur en Milieu haar zorgen geuit over een adequate uitwerking van
de gemaakte bestuurlijke afspraken. Reden voor deze zorg was en is nog
steeds dat KLM constateert dat gemeenten in de praktijk geen verantwoording
afleggen voor het al dan niet bouwen onder drukke aan- en uitvliegroutes. KLM
verwees hierbij al naar het voornemen van de ontwikkeling van De Nieuwe
Kern. De bestuurlijke afspraken over het niet toestaan van
woningbouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied in de LIB 5-gebied, zijn
met ingang van 1 januari 2018 verankerd in artikel 2.2.1d lid 1 LIB.

6.6

Doelstellingen LIB
De regels voor de beperkingengebieden in het LIB zijn opgesteld ten aanzien
van de bestemming en het gebruik van de grond voor zover die beperkingen
noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in verband
met de nabijheid van luchthaven Schiphol. Uit het oogpunt van geluid en
omwille van het gebruik van de luchthaven moet volgens de wetgever
terughoudendheid worden betracht wat betreft woningbouwmogelijkheden
op plaatsen waar dat niet wenselijk is. Gelet hierop is onder meer in artikel
2.2.1d lid 1 LIB een beperking opgenomen voor woningbouwlocaties buiten
bestaand stedelijk gebied. Een van de doelstellingen van het LIB is immers om
de toename van het veiligheidsrisico te voorkomen en de toename van het
aantal potentieel geluidgehinderden te beperken.

Zoals ook in de structuurvisie en de als bijlage hieraan toegevoegde notitie van Geen actie nodig voor SV of
Wieringa Advocaten is toegelicht, gaat de gemeente er vanuit dat het hier
MER
bestaand stedelijk gebied betreft. Het uitgangspunt is dan ook behouden dat
DNK onderdeel is van het bestaand stedelijk gebied, zodat er conform de
regelgeving van het Rijk en de Provincie verstedelijking kan plaatsvinden en dat
deze ook gewenst is. Zie ook de beantwoording bij punt 6.2 en 6.3

Conclusie zienswijze 6
De ingediende zienswijze leidt deels tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER. De notitie van Wieringa Advocaten met betrekking tot BSG wordt als bijlage bij de structuurvisie
gevoegd. In een addendum bij het MER zal een nadere toelichting worden opgenomen over de geluidsbelasting en de mitigerende maatregelen om hinder te beperken.

Zienswijze 7, Waternet
Nr
Opgemerkt dient te worden dat er door het verleggen van een secundaire,
7.1
directe, waterkering, een verandering plaatsvindt in de grootte en kenmerken
van de desbetreffende polders (Venserpolder wordt groter en polder de
Toekomst wordt kleiner). Het effect hiervan op de waterkwaliteit en ook
waterkwantiteit, waterveiligheid en grondwaterstroming, dient in beeld
gebracht te worden voor beide polders. Eventuele negatieve effecten dienen
te worden gemitigeerd.

7.2

Deze effectstudie kan als onderlegger fungeren voor het verzoek tot het
verleggen van de waterkering. Dit zogenaamde dijkverleggingsplan dient te
worden voorgelegd aan de besturen van het waterschap AGV en aan de
provincie.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER

antwoord / reactie
De effecten van het verleggen van de waterkering en het aanpassen van de
polders zijn gedeeltelijk beschreven in het MER en worden nader toegelicht in
een addendum. Daarnaast geldt dat dit integraal onderdeel is van de verdere
uitwerking van het plan cq deelplannen. Bij de verdere uitwerking daarvan - die
in afstemming met het waterschap zal plaatsvinden - ontstaat er een een
concreter beeld van de waterhuishouding en de genoemde aspecten/effecten.
De uiteindelijke inrichting van het gebied zal vanzelfsprekend voldoen aan de
geldende normen en richtlijnen.

vervolgactie
Geen actie nodig voor SV of
MER. Deze opgave wordt
meegenomen bij de verdere
uitwerking in onder andere
het watergebiedsplan. Hierbij
vindt afstemming plaats met
het waterschap AGV.

Het college neemt hiervan kennis en de juiste procedures worden gevolgd

Geen actie nodig voor SV of
MER

oktober 2021

7.3

MER Bijlage Bodem en Water:
Bij de beleidsstukken ook noemen:
-Waterbeheerprogramma van het Waterschap AGV (ook al is het nog concept),
noemen. Nu is alleen de Keur benoemd en dat is toch veel meer een stukje
wetgeving van het waterschap. Het waterbeheerprogramma geeft veel meer
inzage in het beleid en hoe dat uitgevoerd gaat worden de komende jaren. De
sluitingstermijn voor reacties op het ontwerp-waterbeheerprogramma (en de
bijbehorende verordening) is 19 juli :
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-6949.html- en wordt in het
najaar 2021 vastgesteld.
- Keur AGV is wel benoemd en te vinden op :
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-11545.html. Ook de Keur
wordt vernieuwd (het wordt een verordening) en is te vinden bij de stukken
van het Waterbeheerprogramma.
- Leidraad ontwerp nieuwe waterinfrastructuur water. Deze is gekoppeld aan
de Keur AGV: https://repository.officieleoverheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-1588/1/bijlage/exb-201951588.pdf

Het waterbeheerplan is indirect genoemd, onder KRW en Waterwet. Bij de
Geen actie nodig voor SV of
verdere uitwerking van het plan wordt het (nieuwe) waterbeheerplan als kader MER
meegenomen. De Keur is genoemd, en hier vallen ook de verschillende
uitwerkingen onder zoals de genoemde Leidraad.

7.4

Over de hoeveelheid water in het plangebied: in verschillende overleggen
heeft waternet meerdere malen benoemd dat, als je uitgaat van 10 % water in
het plangebied, je goed zit met je wateropgave. In de Mer wordt voor de
wateropgave slechts de minimale compensatie vwb demping en verharding
gehanteerd. Er worden veel getallen genoemd en gestoeid met verharding en
peilvakken. Op dit vlak is nog veel onduidelijkheid. Hopelijk kan het
waterinrichtingsplan hier meer duidelijkheid in verschaffen.

Bij de effectbeoordeling is nu de 10% als richtlijn meegenomen en is deze als
Geen actie nodig voor SV of
grenswaarde gehanteerd. Bij de effectbeoordeling is een wateroppervlak van MER
10% of meer over de toename verharding beoordeeld als een neutraal dan wel
positief effect. Een wateroppervlak van minder dan 10% is een negatief effect.
Op die manier nemen we mee dat er -om geen negatieve effecten te hebbeneen wateroppervlak van 10% of meer nodig is. Op dit moment is de inrichting
van het gebied nog niet zover uitgewerkt, dit wordt in een latere fase verder
uitwerkt en concreter gemaakt.

7.5

Over de gemaalcapaciteit van de venserpolder: ‘De Venserpolder wordt door
deze herverdeling uitgebreid met 23 ha en krijgt een totale omvang van circa
815 ha. De huidige gemaalcapaciteit bedraagt 1262 m3/min. De
afvoermogelijkheid neemt door de uitbreiding af van 22,9 naar 22,3 mm/dag.
Deze waarde blijft net boven de door het waterschap aangegeven grens van
22 mm/dag.’
Hier ontstaat een vorm van afwentelen: de gemaalcapaciteit is als gevolg van
de uitbreiding met de Nieuwe Kern nog maar net toereikend, (omdat er 0,6
mm/dag wordt afgesnoept). In het overleg is afgesproken dat er niet
afgewenteld mag worden op de bestaande polder.
Opmerking hydroloog Waternet: : Maar de formulering in de MER is niet
correct; 22 mm/d is geen grens, maar een uitgangspunt en moet worden
gekoppeld aan de te nemen (rainproof) maatregelen en berging.
Nb Er moet worden voorkomen dat de suggestie wordt gewekt dat 22 mm/d
een grens is waartoe kan worden opgevuld/ geoptimaliseerd oid. De afname
van de bemalingscapaciteit moet door het nemen van inrichtingsmaatregelen
worden gecompenseerd zodat de Venserpolder minimaal extra wordt belast.

Dank voor deze aanscherping van hetgeen in het MER genoemd wordt. U geeft
terecht aan dat de gemaalcapaciteit niet mag afnemen om geen afwenteling te
veroorzaken. Door het aanpassen van de begrenzing van de peilgebieden
verandert het te bemalen oppervlak. Door meer berging in het watersysteem
op te nemen (door inrichtingsmaatregelen) kan dit ondervangen worden. Deze
opgave wordt bij de verdere uitwerking meegenomen.

Geen actie nodig voor SV of
MER. Deze opgave wordt
meegenomen bij de verdere
uitwerking in onder andere
het watergebiedsplan. Hierbij
vindt afstemming plaats met
het waterschap AGV.

7.6

Opvallend: Is dat er nauwelijks aandacht is voor het verplaatsen van de huidige
waterkering en de gevolgen die dat met zich meebrengt. Niet alleen op de
Venserpolder, maar ook op het resterende deel van de polder de Toekomst. De
kweldruk zal hier ongetwijfeld toenemen. Dit wordt ook niet ontkend, maar er
wordt gesteld dat er geen grote waterpartijen in deze polder zijn, zodat het
opbartstgevaar niet speelt. Het effect op de waterkwaliteit van de polder de
Toekomst wordt niet genoemd. Ook de zogenaamde meerlaagse
waterveiligheid wordt niet benoemd. Graag ook aandacht schenken aan
impact hiervan.
https://www.stowa.nl/deltafacts/waterveiligheid/innovatievedijkconcepten/meerlaagsveiligheid-de-praktijk

Het effect op de waterveiligheid heeft in het beoordelingskader van het MER
geen plek gehad. Maar er worden geen problemen verwacht voor het
verplaatsen van de waterkering, in ieder geval geen aspecten die realisatie in
de weg staan. Bij de verdere planuitwerking wordt dit aspect nader beschouwd
om er voor te zorgen dat de uiteindelijke situatie voldoet aan de geldende
normen. De uitwerking zal met de waterbeheerder afgestemd worden mede
ten behoeve van benodigde vergunningen.

Geen actie nodig voor SV of
MER. Bij de verdere
planuitwerking, onder andere
in het watergebiedsplan,
wordt het aspect
(meerlaagse)waterveiligheid
nader beschouwd om er voor
te zorgen dat de uiteindelijke
situatie voldoet aan de
geldende normen. De
uitwerking zal met de
waterbeheerder afgestemd
worden mede ten behoeve
van benodigde
vergunningen.

7.7

Ontwerp-structuurvisie bij 3.2.4. Groen en water:
Veel groen (bomen) langs watergangen zorgt voor een slechte waterkwaliteit
ivm bladval in de herfst en baggeraanwas in de watergangen. Ook dient er
onderhoud te kunnen plaatsvinden. Waar onderhoud vanaf de kant plaatsvindt
moet een onderhoudsstrook van 5 meter vrij gehouden worden. (Zie ook
Leidraad nieuwe waterstructuur)

Bij de uitwerking van de plannen zal de opmerking dat bomen langs
Geen actie nodig voor SV of
watergangen zorgen voor een slechte waterkwaliteit ivm bladval in de herfst MER
en baggeraanwas in de watergangen worden meegegeven als aandachtspunt.
In de structuurvisie was al opgenomen dat daar waar onderhoud vanaf de kant
plaatsvindt een onderhoudsstrook van 5 meter vrij gehouden moet worden.

7.8

Mede als gevolg van klimaatverandering zoeken steeds meer mensen op
Het college neemt hiervan kennis en geeft dit mee als aandachtspunt voor de
warme dagen verkoeling op en in het water. Er onstaan daardoor ook steeds
planuitwerking.
meer ‘zwemplekken’. Echter niet alle zwemplekken zijn ook officiële
zwemwaterlocaties. Dat vereist extra inspanning in de vorm van bemonstering
en analyse van de waterkwaliteit.

7.9

Het lijkt erop alsof hier voorgesteld wordt om de nieuwe kering onderdeel te
maken van de centrale nieuwe groenzone. Voor keringen gelden de regels van
de Keur van AGV. Groen is slecht beperkt toegestaan nabij keringen en dan
alleen laag blijvende struiken in de teen van de dijk.

Geen actie nodig voor SV of
MER

In de structuurvisie wordt de verlegde waterkering ingezet/benut als
Geen actie nodig voor SV of
natuurlijke afscherming tussen de woningen en de trainingsvelden van Ajax,
MER
dus niet als onderdeel van het nieuwe centrale park. De regels van de Keur van
AGV worden gehanteerd / gerespecteerd rond de waterkeringen.

Conclusie zienswijze 7
De ingediende zienswijze leidt niet tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER. Bij de verdere planuitwerking, onder andere in het watergebiedsplan, wordt het aspect
(meerlaagse)waterveiligheid nader beschouwd om er voor te zorgen dat de uiteindelijke situatie voldoet aan de geldende normen. De uitwerking zal met de waterbeheerder afgestemd worden mede
ten behoeve van benodigde vergunningen.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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Zienswijze 8, TenneT TSO bv
Nr
De kerntaken van TenneT zijn het optimaal beheren, onderhouden en
8.1
veiligstellen van bestaande en nieuwe ondergrondse en bovengrondse
hoogspanningsverbindingen. De hoogspanningsverbindingen van TenneT zijn,
zowel boven- als ondergronds, dan ook ruimtelijk relevant. Deze vitale
infrastructuur moet daarom een gepaste bescherming krijgen en behouden in
ruimtelijke plannen en besluiten. Het uitgangspunt hierbij is een ongestoorde
ligging gedurende de gehele levensfase van de hoogspanningsverbinding. Ten
behoeve van de leveringszekerheid en het zo efficiënt mogelijk gebruik kunnen
maken van onze assets is het van groot belang dat onze assets te allen tijde
bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud, storingen en/of calamiteiten.

antwoord / reactie
vervolgactie
Het maatschappelijk belang van een goede stroomvoorziening is groot en dus Geen actie nodig voor SV of
is het belangrijk dat Tennet haar kerntaken goed kan blijven uitvoeren. Omdat MER
publiekrecht boven het privaatrecht gaat is de gemeente de instantie die dit
goed kan en zal helpen invullen. Van Tennet verwacht de gemeente
omgekeerd ook dat zij meehelpt een andere belangrijke maatschappelijke
doelstelling te verwezenlijken, namelijk het bouwen van woningen binnen het
bestaand stedelijk gebied. De gemeente vertrouwt erop dat Tennet dit belang
ook ziet enonderschrijft en zich constructief zal opstellen in het nog te voeren
overleg.

8.2

In paragraaf 2.3.2 Milieu, geluid en overige factoren, onder het kopje ‘Zone
rond 150kV-tracé’, wordt beschreven dat er binnen een zone van 5 meter van
het huidige 150kV-tracé geen (hei-)werkzaamheden mogen worden verricht en
de gemeente het, omwille van de elektromagnetische velden, niet wenselijk
vindt om gevoelige functies nabij dit tracé te realiseren. In deze paragraaf
wordt beschreven dat om bovenstaande redenen de kabels verlegd zullen
moeten
worden. Hierbij wordt tevens een (door de gemeente) gewenst tracé
aangegeven.
Wij beamen dat er ter plekke van de verbindingen zogenaamde belemmerde
stroken aanwezig zijn waarbinnen niet zondermeer gebouwd mag/kan worden
en werkzaamheden plaats kunnen vinden en waar in de nabijheid
voorzichtigheid geboden wordt ten aanzien van aspecten als grondverzetting,
heiwerkzaamheden e.d. Deze belemmerde stroken zien wij graag in
toekomstige bestemmingsplannen/omgevingsplannen opgenomen worden als
dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’. Op deze manier hebben de
verbindingen een publiekrechtelijke borging en bescherming, wat ten aanzien
van de leveringszekerheid en veiligheid een belangrijke stap is. Voor de exacte
ligging van deze verbindingen kunt u en DWG-bestand opvragen, daarnaast
kunnen wij u ook voorzien van voorbeeldregels. U kunt deze opvragen via
ruimtelijkeplannen@tennet.eu

Het huidige tracé is niet opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. In de
lopende gesprekken met TenneT over het 150kV-tracé binnen het plangebied
van DNK is aangegeven dat het mogelijk en wenselijk is om de
publiekrechtelijke borging van een overeengekomen nieuw 150kV tracé in De
Nieuwe Kern op te nemen in de bestemmingsplannen. Het is in ieders belang
dat het tracé voor de toekomst en in relatie tot de ontwikkelingen in DNK
publiekrechtelijk goed geborgd is. In deze overleggen is tevens afgesproken
dat voordat bestemmingsplannen ter inzage gelegd worden die (mede)
betrekking hebben op het 150kV-tracé, deze worden afgestemd met TenneT,
met name met betrekking tot de wijze waarop het 150kV tracé daarin is
opgenomen.

Geen actie nodig voor SV of
MER

8.3

Over de verzoeken tot aanpassing (het verleggen van de kabelverbindingen)
Ook vanuit de gemeente bestaat de wens om de gesprekken over de gewenste Geen actie nodig voor SV of
zijn wij met de gemeente Ouder-Amstel in overleg maar daarover is nog geen verlegging van de 150kV-kabels voort te zetten en tot een oplossing te komen MER
overeenstemming bereikt. In onze brief van 2 november 2020 met kenmerk:
waar beide partijen zich in kunnen vinden.
GFO-N-REM 20-2012 (zie bijlage) beschrijven wij de voorwaarden voor
verlegging, belangenafweging en kosten. Alleen wanneer er overeenstemming
bereikt wordt over deze aspecten, kunnen wij instemmen met verlegging.
Wanneer aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan kunnen wij ervanuit
gaan dat onze assets gedurende een lange periode ongestoord kunnen blijven
liggen, operationeel kunnen blijven en tevens altijd toegankelijk zijn in geval
van calamiteiten of voor onderhoud. Wij willen u dan ook verzoeken om de
gesprekken hierover voort te zetten en tot een oplossing te komen waar beide
partijen zich in kunnen vinden.

Conclusie zienswijze 8
De ingediende zienswijze leidt niet tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER.

Zienswijze 9, Tuinder Dijkzicht L
Nr
Het plannen van een fietspad door het hart van Dijkzicht getuigt van
9.1
minachting voor het tuin- en natuurpark dat hier in vele jaren door burgers is
(en wordt) aangelegd. Of, voor het geval Ouder-Amstel zich van geen
minachting bewust is: het door waardevolle stadsnatuur bulldozeren van een
baan asfalt komt op de burgers die het park hebben aangelegd over als totale
minachting. En voor het geval overheid Ouder-Amstel denkt dat het plan dan
"nóg beter uitgelegd" moet worden: deze disproportionele vernieling valt niet
uit te leggen.

antwoord / reactie
vervolgactie
In de structuurvisie is opgenomen dat, conform de toezegging van de
Geen actie nodig voor SV of
wethouder, het doorgaande (snel)fietsverkeer buiten de tuinparken om geleid MER
wordt, via de Buitensingel. ("Een separate verbinding zal het snelle fietsverkeer
om de volkstuinen heenleiden.") In de structuurvisie is daarnaast opgenomen
dat er ook een recreatieve route (géén doorgaand fietsverkeer, snelfietsers
en/of scooters) moet komen die de tuinparken onderling én met DNK verbindt.
De exacte ligging van deze route is niet vastgelegd in de structuurvisie, de
materialisering ervan evenmin.

Conclusie zienswijze 9
De ingediende zienswijze leidt niet tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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Zienswijze 10, Tuinparken Nieuw Vredelust, Dijkzicht, Ons Lustoord en de Federatie met steun van de Bond van Volkstuinders
Tevens 699 handtekeningen en 45 steunbetuigingen per email
antwoord / reactie
Nr
Uit het geheel van de zienswijze wordt duidelijk dat er in het algemeen
10.0
behoefte is aan meer inzicht in de civieltechnische en andere eisen die mede
ten grondslag liggen aan deze structuurvisie en aan de concept
stedenbouwkundige invulling door de grondeigenaren. Dit inzicht wordt
vooral gemist bij de keuze om een deel van de bestaande volkstuinparken te
gaan bebouwen met woningen.

vervolgactie
Hieronder wordt per punt
waar dit speelt een nadere
uitleg gegeven, met name
daar waar het ingediende
alternatief wordt besproken.
Daarnaast zal
grondeigenaar Amsterdam
de achtergronden bij de
concept stedenbouwkundige
visie gaan toelichten in een
door haar te organiseren
bijeenkomst waar alle
tuinders voor uitgenodigd
zullen worden.

10.1

De Ontwerp-structuurvisie DNK (OS/DNK) is in belangrijke mate gebaseerd op
de stedenbouwkundige visie van het bureau West 8 van januari 2020. Die visie
lijkt hoofdzakelijk gericht te zijn op het aantrekken van particuliere
investeerders. Uit de teksten van betrokken overheidsinstanties en ingehuurde
adviesbureaus blijkt steeds weer dat alléén de plannen van beide gemeenten
als uitgangspunt genomen zijn. De adviezen inzake geluidshinder,
stikstofdepositie en waterbeheer gaan langs de randen van wat juridisch en
technisch mogelijk is. In onze ogen gaan ze er ook geregeld overheen.

De structuurvisie is opgesteld om te komen tot een samenhangend en
integraal plan voor de ontwikkeling van het gebied met woningen,
voorzieningen, groen, water, etc. De Structuurvisie geeft de ruimtelijke kaders,
evenals de hoofdkeuzes voor en onderbouwing van het programma voor
wonen en niet-woonfuncties. De stedenbouwkundige visie geeft een
verbeelding en mógelijke uitwerking binnen de kaders van de structuurvisie en
toont aan dat een ruimtelijk passend, aantrekkelijk en haalbaar plan te
ontwikkelen is binnen die kaders.
M.b.t. de stelling dat
"De adviezen inzake geluidshinder, stikstofdepositie en waterbeheer gaan
langs de randen van wat juridisch en technisch mogelijk is. In onze ogen gaan
ze er ook geregeld overheen. ":
Wet- en regelgeving en beleid leiden tot beperkingen aan de mogelijkheden
voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De milieueffectrapportage
brengt de milieueffecten van plannen die de structuurvisie mogelijk maakt in
beeld. Zo kan het bevoegd gezag de milieueffecten meenemen bij haar besluit
over de structuurvisie en de toekomstige bestemmings-/omgevingsplannen
binnen het gebied. Het MER is niet het primaire instrument voor de juridische
toetsing. Als onderdeel van de benodigde besluiten op de nog nader uit te
werken plannen (bestemmings/omgevingsplan) zal het bevoegd gezag deze
ook juridisch toetsen waaronder een toetsing op een goede ruimtelijke
onderbouwing. Ten slotte merken wij op dat de in het kader van het MER
uitgevoerde onderzoeken door een onafhankelijk adviesbureau zijn
uitgevoerd. Dat geldt ook voor de daaraan in het MER verbonden conclusies en
adviezen. Het MER maakt duidelijk dat er verschillende aandachtspunten zijn
voor de planuitwerkingen.
Bij de verdere uitwerking van de plannen zullen de grondeigenaren
inhoudelijke stedenbouwkundige voorstellen gaan doen waarbij op diverse
momenten weer participatie mogelijk zal zijn en ook gewenst is. Het
uitgangspunt in de Omgevingswet (die per 1 juli 2022 van kracht zal zijn) is dat
initiatiefnemers (hier dus de grondeigenaren) voorstellen doen voor het
inrichten van de participatie en deze na goedkeuring door Ouder-Amstel ook
uitvoeren/realiseren. Ouder-Amstel betrekt de resultaten van de participatie
vervolgens in de nog te nemen besluiten.

10.2

In plaats van de geldige normen en de toekomstige ambities op terrein van
milieu en klimaat als uitgangspunt te nemen én daarop gebaseerde
alternatieven te onderzoeken, verdedigt men tot het uiterste de eigen
conceptplannen.

Voor de gemeente is een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in de
Geen actie nodig voor SV of
regio altijd het belangrijkste doel geweest van de ontwikkeling van DNK en er MER
is nooit ontkent dat dit (negatieve) effecten heeft voor de bestaande functies
in het gebied - waaronder de tuinparken. Mede naar aanleiding van overleg en
participatie zijn de plannen aangepast en kunnen meer tuinen behouden
blijven.
Binnen de regio moet ruimte komen voor woningbouw; er is nergens in de
regio een locatie waar ruimte gevonden kan worden voor woningbouw zónder
effecten voor de huidige situatie ter plaatse. Door de ontwikkeling van DNK
kan een bijdrage geleverd worden aan deze opgave en kunnen verbindingen
tussen de omliggende gebieden verbeterd worden. Maar hiervoor is wel een
minimum hoeveelheid woningen en ruimte nodig. Daarbij is het belangrijk dat
DNK een veilige en toekomstbestendige wijk wordt met een aantrekkelijke en
logische ruimtelijke (en sociale) structuur. Voor de structuurvisie, het MER en
straks ook bij de planuitwerking worden de wettelijke kaders én de in de
structuurvisie benoemde ambities als uitgangspunt gehanteerd, inclusief die
op terrein van milieu en klimaat.

10.3

Het publiek belang is in de OS/DNK ondergesneeuwd en gereduceerd tot het zie reactie 10.2
realiseren van een maximum aan woonoppervlak. Ieder inzicht in de betekenis
van het belang van een solide milieu- en klimaatbeleid op de langere termijn
ontbreekt.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER

Het MER maakt duidelijk dat
er verschillende
aandachtspunten zijn voor de
planuitwerkingen. Daarbij
zijn ook diverse maatregelen
benoemd waarmee
negatieve effecten beperkt
of weggenomen kunnen
worden. Deze mitigerende
maatregelen zijn
overgenomen in de
structuurvisie.
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10.4

De opheffing van één tuinpark (Nieuw Vredelust, 4.5 ha) en een deel van een
ander tuinpark (Ons Lustoord, 3,5 ha) is steeds gepresenteerd als een
onontkoombare voorwaarde voor de bouw van DNK, zonder dat daar een
acceptabele onderbouwing bij gegeven werd. Met het opheffen van de tuinen
(7.5 ha), het beoogde fietspad (3.5 ha) en de verdichting van de tuinparken (3
ha) gaat ongeveer een kwart van het bestaande hoogwaardige groen verloren.
Bebouwing van de Amsterdam Old Course, aansluitend op deze tuinparken en
eveneens een ecologisch hoogwaardig gebied met een recreatieve functie, zou
daar nog 24 ha aan toe voegen. In totaal betekent de voorliggende OS/DNK
dus vernietiging van zo’n 38 ha natuur.
Wij vinden dat onacceptabel: in de Amsterdamse regio gaat het proces van
vernietiging van ecologisch waardevol groen onverminderd door, net als in
Nederland als geheel. Het plan voor DNK betekent niet alleen vernietiging van
een grote rijkdom aan flora en fauna en van de bijbehorende materiële
voorzieningen. Het betekent ook maatschappelijke kapitaalvernietiging.

Het bouwen van woningen binnen Bestaand Stedelijk Gebied moet de
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prioriteit hebben juist zodat elders de grote groene gebieden (zoals de
MER
Amstelscheg) behouden kunnen blijven. Dit is Rijks- en provinciaal beleid dat
ook onze gemeente onderschrijft. De Nieuwe Kern ligt binnen Bestaand
Stedelijk Gebied is bovendien uitstekend ontsloten via bestaande
infrastructuur via weg en openbaar vervoer die daardoor beter benut kan
worden. Ook dit sluit aan bij Rijks- en provinciaal beleid. Aangezien DNK nu nog
grotendeels onbebouwd en deels groen is ziet de gemeente het als
onvermijdelijk dat een deel van het groen zal moeten verdwijnen.

10.5

Een beter alternatief is voorhanden: een alternatief waarbij het doel van DNK
(woningbouw en nieuwe functies) overeind blijft zonder dat er sprake is van
vernietiging van natuur, biodiversiteit, verenigingsleven, sociale cohesie,
veiligheid en leefbaarheid op de tuinen. Een alternatief dat recht doet aan de
tuinen als aanvulling op het steeds krimpende groenoppervlak in een steeds
drukker Ouder-Amstel en Amsterdam, en dat door zijn multifunctionaliteit een
grotere meerwaarde heeft voor de beoogde woonwijk. We denken bovendien
dat dit alternatief goedkoper is met het oog op de exploitatie van grond en van
onroerend goed. Ons alternatief wordt bovendien breed gedragen. In één
weekend hebben meer dan 1000 mensen hun handtekening gezet om deze
zienswijze inclusief het alternatief te ondersteunen. De handtekeningenlijsten
zijn toegevoegd. Wij vragen u met klem om dit alternatief aan uw college en
aan de betrokken raadscommissie toe te lichten en bij uw beschouwingen over
de Ontwerp-Structuurvisie DNK te betrekken.

Het door indieners bijgevoegde alternatieve plan is als onderdeel van de
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zienswijze beschouwd en besproken. Daarmee is dit alternatief ook betrokken MER
bij de afwegingen omtrent de definitieve versie van de structuurvisie voor
DNK. Zie ook de reactie bij 10.27

10.6

Zolang onzeker is of de ontwikkeling van DNK daadwerkelijk doorgang vindt en De gemeente neemt hiervan kennis
zolang de juridisch-planologische kaders, de financiële kaders en het
bestemmingsplan voor de ontwikkeling van DNK niet onherroepelijk zijn, zijn
wij van mening dat alle acties ter voorbereiding van het opheffen van
genoemde tuinen onnodig, onwenselijk en vermoedelijk onrechtmatig zijn.

10.7

We verzoeken u ook de besluitvorming over de OS/DNK in zijn huidige vorm
niet aan te houden en in samenspraak met betrokken tuinders, golfers en de
vrienden van Duivendrecht tot een beter plan te komen.

Het planvormingsproces DNK loopt al lange tijd, en daarbij zijn ook de
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voorstellen van de tuinders, golfers en de tichting vrienden van Duivendrecht MER
betrokken. Mede naar aanleiding van overleg en participatie zijn de plannen
voor DNK aangepast en kunnen meer tuinen behouden blijven. Ook wordt naar
aanleiding van overleg en participatie het snelfietsverkeer in de plannen nu om
de tuinparken heen geleid, wordt het clubhuis van AOC behouden (indien
technisch haalbaar) en zal nader onderzocht worden of het Zwartelaantje kan
worden ingepast in de plannen. De gemeente heeft echter ook nog andere
belangen en belanghebbenden waarmee rekening gehouden moet worden in
de planvorming. En de overkoepelende doelstelling daarbij is om met de
ontwikkeling van DNK bínnen bestaand stedelijk gebied een bijdrage te leveren
aan de woningbouwopgave. Dat heeft geleid tot het ruimtelijk plan zoals dat is
uitgewerkt in de structuurvisie, waarin de kaders worden vastgelegd om te
komen tot een samenhangend en integraal plan voor de ontwikkeling van het
gebied met woningen, voorzieningen, groen, water, etc. Wij zien vanuit deze
zienswijze geen aanleiding om de besluitvorming over de structuurvisie uit te
stellen.

10.8

Vraag 1: kunt u duidelijk maken hoeveel woningen er gepland staan op de
tuinparken?

10.9

Vraag 2: kunt u duidelijk maken waarom bouwen op de tuinparken
noodzakelijk is?

Er zijn nog geen exacte woningaantallen uitgewerkt per deelgebied, maar
indicatief kan gesteld worden dat er in de stedenbouwkundige visie ca 600-800
woningen gepland zijn op de locaties van Nieuw Vredelust en de zuidelijke
punt van Ons Lustoord. Hierbij komt ook nog de inpassing van de ca 20
woonboten.
Er moet ruimte beschikbaar komen voor woningbouw; er is nergens in de regio
een locatie waar ruimte gevonden kan worden voor woningbouw zónder
effecten voor de huidige situatie ter plaatse. Door de ontwikkeling van DNK
kan een bijdrage geleverd worden aan deze opgave en kunnen verbindingen
tussen de omliggende gebieden verbeterd worden. Maar hiervoor is wel een
minimum hoeveelheid woningen en ruimte nodig. Daarbij is het belangrijk dat
DNK een veilige en toekomstbestendige wijk wordt met een aantrekkelijke en
logische ruimtelijke (en scociale) structuur. Om dit te kunnen bereiken zullen
de tuinen van Nieuw Vredelust en de zuidelijke punt Ons Lustoord plaats
moeten maken voor woningbouw.
- Bebouwing in voldoende aantallen en maat is aan weerszijden van het
centrale park noodzakelijk. Dit is de drager van het gewenste
stedenbouwkundige hoofdconcept.
- Het is niet goed mogelijk om een samenhangende woonwijk aan de oost én
westkant van de Holterbergweg te realiseren als Nieuw Vredelust op de
huidige locatie behouden blijft. Het wordt dan moeilijk om een
stedenbouwkundig samenhangend geheel te maken van de wijk met logisch
doorlopende structuren en de noodzakelijke verbindingen zowel boven als
onder de grond.
- De Holterbergweg is een belangrijke verbinding van station Amsterdam
Amstel naar het evenementengebied, maar ook richting AMC. Het is van
belang dat dit een sociaal veilige verbinding is. Door de ligging van Nieuw
Vredelust aan de Holterbergweg is dit niet sociaal veilig te maken.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER

Geen actie nodig voor SV of
MER

Geen actie nodig voor SV of
MER

Geen actie nodig voor SV of
MER

oktober 2021

10.10

In de OS/DNK wordt gesteld dat DNK in bestaand stedelijk gebied
gepositioneerd is (pag. 23). In februari 2020 is er vanuit de vier tuinparken een
overzicht met vragen opgesteld. Een van de vragen was: Is er helderheid over
het wel/niet vallen binnen bestaand gebied? Antwoord: Nee, dit komt aan de
orde bij opstellen van bestemmingsplan/omgevingsplan.
Vraag 3: is er iets veranderd waardoor dit antwoord niet meer geldt?

Nee, er iets nog niets veranderd. Zoals op pagina 23 van de ontwerpGeen actie nodig voor SV of
structuurvisie is toegelicht, maken de werkelijk aanwezige functies dat het hier MER
bestaand stedelijk gebied betreft. Het uitgangspunt is dan ook behouden dat
DNK onderdeel is van het bestaand stedelijk gebied, zodat er conform de
regelgeving van het Rijk en de Provincie verstedelijking kan plaatsvinden en dat
deze ook gewenst is. Als partijen reden hebben om hieraan te twijfelen biedt
de bestemmingsplan/omgevingsplan procedure de mogelijkheid om dit aan te
geven en eventueel een rechter te vragen hierover een uitspraak te doen in de
bezwaar- en beroepprocedure.

10.11

Vraag 4: hoe kunnen woonboten die bedoeld zijn voor permanente bewoning
op eenzelfde locatie gepland worden als tuinhuizen die alleen in het seizoen
bewoond mogen worden?

We plannen ook wel eens andere functies dan wonen in gebieden die op
zichzelf ook voor wonen benut kunnen worden. Op delen van de tuinparken
die in de voorliggende structurvisie behouden blijven was in eerste opzet juist
ook extra woningbouw gepland, om de mogelijkheden voor woningbouw
buiten de LIB 4 contour maximaal te benutten. Nu blijven meer tuinen
behouden in de plannen. Verblijven op de tuinparken is gekoppeld aan het
seizoen en heeft te maken met de functie als tuinpark, niet met de locatie.

10.12

Al jaren betogen de tuinders dat de infrastructuur op de tuinen bedoeld is voor
wandelen en geschikt is voor recreatief fietsverkeer en hulpdiensten. Ook
tonen zij al tijden aan, dat ‘recreatief verkeer’ buiten het seizoen en na
zonsondergang weinig meerwaarde heeft, voor allerlei nachtdieren schadelijk
is en voor de tuinders een aantasting betekent voor veiligheid, leefbaarheid en
sociale cohesie. Binnenkort wordt vastgelegd in het nieuwe Amsterdamse
Volkstuinenbeleid dat er geen doorgaande routes voor fietsverkeer komen in
de tuinparken. Waarom zou dat dan niet gelden voor de tuinparken bij DNK?
De bereikbaarheid voor hulpdiensten, mindervaliden en de mogelijkheden voor
laden en lossen is nu al goed op orde. Voor het bestemmingsverkeer en snelle
fietsers zijn alternatieven mogelijk.

In de structuurvisie is opgenomen dat, conform de toezegging van de
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wethouder, het doorgaande (snel)fietsverkeer buiten de tuinparken om geleid MER
wordt, via de Buitensingel. ("Een separate verbinding zal het snelle fietsverkeer
om de volkstuinen heenleiden.") In de structuurvisie is daarnaast opgenomen
dat er ook een recreatieve route moet komen die de tuinparken onderling én
met DNK verbindt. De exacte ligging van deze route is niet vastgelegd in de
structuurvisie. Wel is benoemd dat recreatieve route door de volkstuinen het
gehele jaar openbaar toegankelijk wordt voor langzaam, recreatief verkeer,
(géén doorgaand fietsverkeer, snelfietsers en/of scooters) en dat de inprikkers
en tuinen in beheer van de volkstuinders zelf blijven. De hulpdiensten hebben
bij de gemeente om extra aandacht gevraagd voor bereikbaarheid op de
tuinparken, omdat dit in de huidige situatie niet voldoende is.

10.13

De Cie MER doet in haar rapport [mbt de NRD] de aanbeveling om
De uitleg hierover wordt opgenomen in een addendum op het MER
alternatieven te onderzoeken, waaronder een alternatief voor de invulling van
de groenblauwe structuur, inclusief de invulling van het concept voor het
centraal gelegen stadspark, in relatie tot ambities voor klimaatadaptatie,
actieve gezondheidsbevordering en natuur. Gedacht kan worden aan een
variant met inrichting als ‘stadspark’ die zich vooral richt op bewoners en een
‘natuurvariant’ die zich richt op de ecologische verbinding met de Amstelscheg’
(pag. 7).
Dit alternatief heeft vele voordelen: minder ophoging, minder vernietiging
natuur, behoud habitat van (bedreigde en zeldzame) flora en fauna én
tuinders.
Vraag 5: Waarom is het advies van de Cie-Mer om de tuinparken te verbinden
met het beoogde stadspark (tot één groengebied samen te voegen), het
golfterrein van de AOC, het ecolint (inclusief tuinpark Amstelglorie) en de vele
groene gebieden in het Amstelkwartier en Zuid-Oost, niet opgevolgd?

Nadere toelichting over
huidige situatie
maaiveldhoogtes,
waterpeilen en
onderbouwing bij de
gewenste waterstructuur en
de benodigde ophoging van
het plangebied wordt in een
addendum bij het MER
opgenomen. Delen hiervan
benutten ter verduidelijking
van dit punt in de
structuurvisie.

10.14

Vraag 6: kunt u toelichten waarom aandacht voor milieu, klimaat, leefbaarheid Het beleid hiervoor is specifiek voor DNK gemaakt en niet van toepassing voor
en gezondheid ontbreekt bij de paragrafen over relevant beleid?
de gehele gemeente. Daarom staat het in de structuurvisie niet bij hoofdstuk 2
maar bij hoofdstuk 3.
Vraag 7: kunt u toelichten hoe de geformuleerde ambities zich verhouden tot Grote ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van De Nieuwe Kern hebben een
het voornemen om bestaande biodiversiteit, ecologische verbindingen,
effect op de bestaande situatie. Ook als onderdelen van de bestaande situatie
natuurvriendelijke oevers en unieke waarden op te offeren?
aan de ambities voldoen, zoals de aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers
en bestaande biodiversiteit, betekent dat niet automatisch dat deze ook (goed)
opgenomen kunnen worden in de nieuwe plannen of behouden kunnen
worden. Ook voor de nieuwe situatie is het de ambitie om erop in te zetten om
deze waarden, gecombineerd met alle andere ambities voor het gebied,
worden uitgewerkt in samenhangende en toekomstrobuuste plannen. De
ontwikkeling van een nieuwe wijk voor circa 10.000 nieuwe bewoners en
gebruikers kent echter onvermijdelijk een periode van transitie, waarbij
bestaande vegetatie en de ecologie deels wordt aangetast.

Geen actie nodig voor SV of
MER
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10.16

In de MER is het onderzoek naar ‘ecologie en soortenbescherming’ kwalitatief
uitgevoerd.
Met een quickscan is gekeken naar de effecten van twee varianten (4500
woningen of 6200 woningen) op flora en fauna. De conclusie (pag. 71) is, dat:
• in beide onderzochte alternatieven de ontwikkeling van DNK zeer negatief is
met het oog op soortenbescherming in het algemeen;
• een verlies aan habitat en essentiële gebiedsfuncties voor een breed scala
aan dier- en plantensoorten te verwachten is, zeker omdat het gaat om een
groot aantal verschillende soorten en om een erg groot oppervlak;
• ook voor algemene soorten waarvoor de zorgplicht geldt, een afname van
leefgebied niet te voorkomen is met de ontwikkeling van DNK;
• de compenserende en mitigerende maatregelen die worden voorgesteld
geen effect zullen hebben op de beschermde en bedreigde soorten, wel op de
algemeen voorkomende soorten.
Omdat de conclusies gebaseerd zijn op een quickscan staat de tekst vol met
uitingen als ‘de soorten komen mogelijk voor in het plangebied’ en ‘het is niet
uit te sluiten dat deze soorten voorkomen’.
Omdat wij (en de AOC) sinds 2020 onze waarnemingen vastleggen op de
landelijke site www.waarneming.nl is voor iedereen op te zoeken hoeveel en
welke soorten op de tuinparken voorkomen (meer dan 700), of ze beschermd
zijn (vele vogels), zeldzaam zijn (meer dan 30 soorten) of algemeen, of ze op de
rode lijst (meer dan 60) staan en of ze gevoelig (13), kwetsbaar (19) of bedreigd
(16) zijn. Dit is de stand van zaken van eind juni 2021. Zowel op de tuinen als
op de AOC staan vele bomen die ouder zijn dan 60 jaar.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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Hoewel waarneming.nl potentiëel een enorme bron van informatie kan zijn,
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mag het platform voor dit soort rapportages niet gebruikt worden. Door de
MER.
(vaak) gebrekkige vorm van validatie is waarneming.nl over het algemeen geen
bron waaruit ecologische onderzoekers putten. Daarbij is het zo dat gegevens
uit de NDFF (of waarneming.nl) door een bevoegd gezag nooit als volledig
onderzoek worden gezien. De verwachtingen in het MER kunnen gebaseerd
zijn op gegevens uit de NDFF, maar bij het uitvoeren van een ontwikkeling zal
met zekerheid nader onderzoek nodig zijn. In het MER worden voor beide
varianten de mogelijke effecten op beschermde soorten bepaald op basis van
bekende verspreidingsgegevens en expert judgement. Nader onderzoek zal
nog plaatsvinden bij de planuitwerking en ten behoeve van de
bestemmingsplannen/omgevingsplannen. De gevolgen voor beschermde
soorten worden onderzocht in overeenstemming met de daarvoor geldende
wet- en regelgeving.

oktober 2021

10.17

10.18

In de Natuurbeschermingswet is vastgelegd dat het verboden is om vogels (en
andere beschermde soorten) te verstoren, te vangen of te doden, om hun rust, verblijf- en nestplaatsen te verwijderen en te vernielen. Wilde planten mogen
niet worden uitgestoken.
Ook is vastgelegd dat er in bepaalde gevallen een ontheffing aangevraagd kan
worden bij de Omgevingsdienst. Die aanvraag moet goed gemotiveerd zijn op
basis van de volgende criteria:
a. er moet sprake zijn van een geldig belang voor de activiteit;
b. er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan;
c. er mag geen afbreuk worden gedaan aan het streven de populaties van de
betrokken soorten te laten voortbestaan.
Uit de MER (pag. 60) blijkt dat de plannen voor DNK zeer schadelijk zijn voor
flora en fauna en dus afbreuk zullen doen aan de bestaande populaties
(criterium c). Wij zijn van mening dat er wel degelijk andere bevredigende
oplossingen bestaan (criterium b) voor het bouwen van woningen (een geldig
belang, criterium q).
In het rapport [mbt de NDR] van de Cie MER wordt geadviseerd om
alternatieven en varianten te onderzoeken, gedacht kan worden aan een
variant met een ‘stadspark’ voor bewoners en een ‘natuurvariant’ die zich richt
op de ‘ecologische verbinding met de Amstelscheg’ en om de MER te
gebruiken om kansen voor behoud en versterking van natuurwaarden in beeld
te brengen en te zoeken naar optimalisatie, om de kansen voor een
ecologische verbinding te beschrijven en aan te geven welke rol de
volkstuincomplexen daarbij kunnen spelen (pag. 12). We lezen hierover niets
terug in de OS/DNK.
Vraag 8: is er iets met deze adviezen gedaan? Zo nee, wat waren hiervoor de
afwegingen? Zo ja, wat waren de uitkomsten?

De gevolgen voor beschermde soorten worden onderzocht in
overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Op dit
moment weten we nog niet precies welke soorten er in het plangebied
voorkomen en welke effecten de plannen daarvoor hebben. Dit wordt
uiteraard nog onderzocht in het kader van verder planvorming
(bestemmingsplan/omgevingsplan). Onderdeel daarvan is ook dat wordt
nagegaan óf, en zo ja voor welke soorten, een ontheffing nodig is. Zo'n
ontheffing wordt inderdaad alleen onder bepaalde voorwaarden afgegeven.
Op dit moment is er geen aanwijzing dat een ontheffing, mocht die
noodzakelijk blijken, niet verkregen kan worden.

Geen actie nodig voor SV of
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De uitleg hierover wordt opgenomen in een addendum op het MER

Nadere toelichting over
huidige situatie
maaiveldhoogtes,
waterpeilen en
onderbouwing bij de
gewenste waterstructuur en
de benodigde ophoging van
het plangebied wordt in een
addendum bij het MER
opgenomen. Delen hiervan
benutten ter verduidelijking
van dit punt in de
structuurvisie.
Volgens de Wet natuurbescherming mogen plannen die effecten kunnen
In een addendum op het
hebben op Natura 2000-gebieden alleen onder voorwaarden worden
MER worden de conclusies
vastgesteld. Om die reden is onderzocht óf dit plan effect heeft op Natura 2000- van de Passende Beoordeling
gebieden. Daaruit is gebleken dat effect op Natura 2000-gebieden alleen kan voor stikstof nader
door stikstofdepositie. Dit is daarom nader onderzocht (zie bijlage 6 van het
toegelicht.
MER); conclusie hiervan is dat significante effecten kunnen worden
uitgesloten. Dit zal in een addendum op het MER nader worden toegelicht. De
gevolgen van het plan voor de uitstoot van CO2 moeten uiteraard passen
binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders (Klimaatwet en ambitie
klimaatneutraliteit). De toetsing hieraan staat echter los van de toetsing van
effecten op beschermde natuurwaarden.

10.19

In de OS/DNK wordt gesteld dat er is besloten momenteel geen passende
beoordeling voor stikstof uit te voeren voor dit project. De huidige wetgeving
vereist dit echter wel, een passende beoordeling is dus noodzakelijk.
De stikstofdepositie is wel onderzocht voor de Natura2000-gebieden die op
een redelijke afstand liggen van DNK: Naardermeer, Botshol en Oostelijke
Vechtplassen. De uitkomst is: ‘er is sprake van een lichte stijging en een zeer
kleine depositie van stikstof, dit vormt geen knelpunt voor de
instandhoudingsdoelen’. De tuinparken die in DNK komen te liggen, bevinden
zich veel dichterbij; de stijging zal dus hoger zijn en een grotere schadelijke
invloed hebben op de biodiversiteit en de natuurwaarden.
Nergens in de MER en de OS/DNK lezen we iets over de impact die het
opheffen van de tuinen zal hebben op de opvang van CO2; volgens ons gaat
het minimaal om 240 tuinen en 500 bomen die jaarlijks zo’n 11.000 kilo CO2
opnemen. De afgelopen 20 jaar gaat het dus om 200.000 kilo CO2 die weer
vrijkomt als de bomen neergehaald worden voor woningbouw.
Vraag 9: waarom is de stikstofdepositie niet onderzocht voor de tuinparken?

10.20

Vraag 10: Bent u het met ons eens dat de kans op schade nu al aanzienlijk is en Mitigerende en compenserende maatregelen zijn opgenomen in paragraaf 4.4
zal toenemen door meer verkeer, warmteverbruik en hogere uitstoot? Kunt u van het MER.
aangeven welke compenserende maatregelen er getroffen gaan worden?
Op het niveau van de structuurvisie zijn er vooralsnog geen verplichtingen voor
compenserende maatregelen vastgesteld.

10.21

Het plangebied wordt beheerst door geluid: van auto’s, vliegtuigen, treinen,
evenementen, bedrijven, bouwwerkzaamheden en zelfs hoogspanningsgeluid.
In de nieuwe wetgeving (2022) zal de geluidsbelasting ‘gestapeld’, dus bij
elkaar opgeteld worden. Dat geeft een hele andere waarde van
geluidsbelasting dan die in de huidige wetgeving. Omdat er gesproken wordt
over een gefaseerde aanleg van de nieuwe wijk zal op een bepaald moment de
nieuwe Wet Geluidshinder gaan gelden.
Vraag 11: waarom wordt in de MER geen uitspraak gedaan over de
consequenties van de nieuwe Wet Geluidshinder?

De Wet- en regelgeving ten aanzien van geluid wordt in de toekomst
Geen actie nodig voor SV of
opgenomen in de Omgevingswet. In het deelrapport geluid is ingegaan op de MER
nieuwe regelgeving. Ook is de cumulatie van geluid inzichtelijk gemaakt in het
onderzoek geluid.

10.22

In de omgevingsvisie NH2050 is DNK aangewezen als ontwikkellocatie binnen
bestaand stedelijk gebied. Hier wordt ook vastgesteld, dat in DNK sprake is van
een hoge geluidsbelasting en dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.
Daarom worden er zes pijlers voor geluid-adaptief bouwen voorgesteld. Op
geen enkel wijze wordt duidelijk gemaakt welke garanties dat gaat bieden:
geen voorbeelden, geen rekensommen en geen scenario’s.
Vraag 12: kunt u aangeven welke garanties de voorgestelde maatregelen gaan
bieden? Kan dit gekwantificeerd worden?

De exacte stedenbouwkundige inrichting van het plangebied is nog niet
Geen actie nodig voor SV of
bekend. Wanneer de plannen verder uitgewerkt zijn dient formele toetsing
MER.
plaats te vinden aan de normen voor geluid. Daarmee is een acceptabele
geluidssituatie geborgd. Gezien de omvang van de geluidsbelasting van diverse
geluidsbronnen, is geluid een belangrijk aandachtspunt bij de verdere
uitwerking van de plannen. Middels het concept geluidsadaptief bouwen kan
gezocht worden naar een passende invulling. De conclusies uit het onderzoek
van M Lughten over geluidadaptief bouwen zijn al opgenomen in de
structuurvisie en het onderzoek is als bijlage bij de structuurvisie gevoegd.

10.23

In de MER wordt aangegeven dat het ‘groepsrisico’ (de veiligheid als gevolg
van ongelukken) groter wordt. De MER argumenteert (pag. 81) dat veiligheid in
de regio toch al niet voldoet aan de normen, en dat de plannen voor de DNK te
weinig toevoegen om daar bezorgd over te zijn. Een betwistbaar uitgangspunt!
Hier wekt de MER de indruk, dat het Ouder-Amstel probeert argumenten in
handen te spelen waardoor naleving van de bestaande normeringen niet nodig
is. Iets vergelijkbaars gebeurt ook bij de argumentatie ten aanzien van stikstof
en al dan niet beschermde vogelsoorten. In de MER wordt geen aandacht
besteed aan het verkleinen van risico’s en mogelijkheden om de veiligheid te
vergroten.
Vraag 13: waarom is er geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
(groeps)veiligheid te vergroten?

De milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van plannen die de
Geen actie nodig voor SV of
structuurvisie mogelijk maakt in beeld. Zo kan het bevoegd gezag de
MER.
milieueffecten meenemen bij haar besluit over de structuurvisie en de
toekomstige bestemmings-/omgevingsplannen binnen het gebied.
Het MER concludeert dat het groepsrisico momenteel al boven de
oriëntatiewaarde ligt en dat de toename van de overschrijding van de
oriëntatiewaarde door ontwikkeling van DNK klein is. In de huidige
ontwikkelingsfase is nader onderzoek daarom niet nodig.
Aanvullend hierop is het goed om te beseffen dat de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico geen norm is, maar een richtwaarde waarvan kan worden
afgeweken, hetgeen helemaal niet ongebruikelijk is. Bij de verdere
planuitwerking en als onderdeel van de RO-procedures
(bestemmingsplan/omgevingsplan of afwijking omgevingsvergunning) wordt
dit aspect nader beschouwd en zal zonodig een verantwoording groepsrisico
worden opgenomen, in afstemming met de Veiligheidsregio.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER

Mitigerende en
compenserende maatregelen
worden overgenomen in de
structuurvisie

oktober 2021

10.24

Bij de start van het (digitale) participatietraject zijn in januari 2020 al een groot
aantal vragen gesteld over de klimaatbestendigheid, de noodzaak van
ophoging en aanpassen van de waterkering en de gevolgen voor het waterpeil,
de bestaande vegetatie en mogelijke
wateroverlast op de tuinparken. Op die vragen en zorgen is in april 2020 door
de wethouder gereageerd met antwoorden in de trant van: ‘er moet gewoon
opgehoogd worden’ en ‘als de juiste maatregelen worden getroffen zal er geen
waterlast ontstaan in de tuinparken’.
Als in de MER gesteld wordt dat nieuwe waterwegen en waterkeringen
waterbeheersing tijdens droogte en wateroverlast mogelijk maken, dan vragen
wij ons af waarom die oplossingen niet onderzocht zijn voor Nieuw Vredelust.
Vraag 14: kunt u toelichten waarom er besloten is om de oplossingen voor
waterbeheersing niet te onderzoeken voor Nieuw Vredelust?

De wens om tot een toekomstbestendig plan, met een robuuste
waterstructuur, te komen is vanaf de start van de planvorming het
uitgangspunt geweest. Daarbij is gestart met een analyse van de huidige
situatie. Die laat zien dat de grond op diverse delen binnen het plangebied
dermate laag ligt dat een toekomstbestendige afwatering niet mogelijk is.
Zoals ook in het beleid is vastgelegd (onder andere het GRP) is “de
ontwateringseis minimaal 0,90 meter onder maaiveld, maar vanuit de ambities
met betrekking tot toekomst bestendig, robuust en klimaat-adaptie gaat de
voorkeur uit naar een ontwateringsdiepte van ca 1,3 meter onder maaiveld”.
Dit is niet mogelijk zonder ophoging van (delen van) het plangebied, ook niet
wanneer in het hele plangebied de huidige waterpeilen gehandhaafd zouden
worden. In een addendum bij het MER wordt hierover een nadere toelichting
opgenomen.

Nadere toelichting over
huidige situatie
maaiveldhoogtes,
waterpeilen en
onderbouwing bij de
gewenste waterstructuur en
de benodigde ophoging van
het plangebied worden in
een addendum bij het MER
opgenomen. Delen hiervan
benutten ter verduidelijking
van dit punt in de
structuurvisie.

10.25

In de OS/DNK wordt gesteld dat voor het ontwerp ophoging noodzakelijk is, en
dat dit een overgangsperiode vereist, waarbij bestaande vegetatie en ecologie
deels wordt aangetast. Het stelt daar tegenover: ‘Er zijn ook nieuwe
ecologische kansen; grote nieuwe centrale groenzone, ecologische
verbindingen, groene dijk’. Ook hier is geen enkele concrete aanwijzing of
onderbouwing voor.
In de notitie (pag. 7) van de Cie MER [mbt de NRD] staat ‘het integraal
ophogen kan op korte termijn een oplossing bieden voor de gevolgen van de
klimaatverandering. Op langere termijn kan toch verschilzetting optreden’. De
Cie MER geeft in overweging om een uitdagend alternatief te onderzoeken
waarbij de bodemgesteldheid en de waterhuishouding expliciet als
uitgangspunt gelden en er zo weinig mogelijk ophoging plaatsvindt.
Vraag 15: wat is er met deze adviezen gedaan en wat waren de uitkomsten?

Deze adviezen van de commissie-mer zijn in overweging genomen. In het MER
is al een korte toelichting opgenomen waarom dit voorstel niet is opgenomen
als variant. Dit is ook nader besproken met en toegelicht aan de commissiemer in een overleg over het MER. In een addendum bij het MER wordt een
nadere toelichting opgenomen waarom dit, op basis van de nadere
beschouwing, geen haalbare of realistische optie was en waarom deze optie
dus ook niet nader is onderzocht in het MER.

In een addendum bij het MER
wordt een nadere toelichting
opgenomen waarom een
alternatief zonder ophoging
geen haalbare of realistische
optie is en waarom deze
optie dus ook niet nader is
onderzocht in het MER.

10.26

De volkstuinen worden in de OS/DNK weggezet als 'naar binnen gekeerd' (pag.
9). In onze ogen is dat dus een veel te beperkte blik en wordt er geen recht
gedaan aan de ontwikkelingen richting een grotere toegankelijkheid en een
grotere meerwaarde voor de omgeving. Veel tuinders zijn enthousiast over het
idee van een nieuwe woonwijk en de uitdaging om met de nieuwe bewoners
van die wijk een productieve samenwerking aan te gaan, die dan ook weer bij
draagt aan de eigen community. In ons alternatief De Grote Groene Kern
presenteren we hiervoor een aantal mogelijkheden.

In de huidige situatie zorgt de fysieke opzet van de parken voor een weinig
Geen actie nodig voor SV of
uitnodigende uitstraling voor niet-tuinders. Daardoor tonen ze nu nog als 'naar MER
binnen gekeerd' en blijft de groene oase voor veel mensen verborgen. De
gemeente is blij met de stappen en bereidheid van de tuinders om te
ontwikkelen richting een grotere toegankelijkheid en een grotere meerwaarde
voor de omgeving. Ook is de gemeente blij te lezen dat veel tuinders
enthousiast zijn over het idee van een nieuwe woonwijk en de uitdaging om
met de nieuwe bewoners van die wijk een productieve samenwerking aan te
gaan. Door de ontwikkeling van De Nieuwe Kern kunnen er straks veel meer
mensen genieten van deze kwaliteiten en kunnen de twee gebieden
(tuinparken en woongebied) elkaar versterken door ook in het ontwerp te
zorgen voor goede aansluitingen en een meer uitnodigend karakter. In de
structuurvisie zijn de kaders vastgelegd voor de nadere uitwerking van deze
aansluiting in de stedenbouwkundige plannen.

10.27

De vier tuinparken en de Bond hebben in de maanden april – juli 2021 hard
gewerkt aan een alternatief plan, een alternatief dat aansluit bij de
opbrengsten van De Groene Denktank (2019) en uitspraken als:
• Laten we het eens echt anders doen, juist het oorspronkelijke landschap als
uitgangspunt nemen en dan bedenken hoe je de wijk moet bouwen en
inrichten (pag. 12)
• de omgeving toegankelijk(er) en aantrekkelijk(er) maken. Aansluiten bij de
identiteit van een gebied is daarbij net zo belangrijk als een open sfeer (pag.
27).
Ons alternatief voorkomt onnodige vernietiging en gaat uit van behoud van
tuinen, natuur en biodiversiteit, van verenigingsleven, cultuur, welzijn en
leefbaarheid en van respect voor datgene wat in de afgelopen decennia
gerealiseerd is. Dit is wenselijk in het belang van de huidige betrokkenen én
van een vitale en duurzame nieuwe woonwijk. We hebben ons alternatief De
Grote Groene Kern genoemd, het staat voor één groot samenhangend wandelen natuurpark met vele mogelijkheden voor recreatie, educatie en genieten
van en in het groen. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de belangrijkste
kenmerken voor De Grote Groene Kern. We lichten die kenmerken [in de
zienswijze] kort toe.

De gemeente heeft met belangstelling het alternatieve plan van de vier
Geen actie nodig voor SV of
tuinparken bekeken. Het gaat in de beantwoording van deze zienswijze te ver MER
om per onderwerp te reageren op dit voorstel, maar wij lichten graag op
hoofdlijnen toe waarom (delen van) dit alternatieve plan niet is overgenomen
in de structuurvisie.
- Het voorstel gaat uit van het het handhaven van het huidige waterpeil voor
het westelijk deel van het plangebied, waardoor dit onderdeel blijft van polder
De Toekomst. Hier is echter sprake van een slechte waterkwaliteit, opbarsten
en kwel. Daardoor zijn geen (grote waterpartijen mogelijk en kan de
wateropgave dus slechts uitgewerkt worden in de vorm van (smalle) sloten.
Een grote waterpartij ten zuiden van de tuinparken zoals voorgesteld door de
tuinparken is zonder aanpassing van het polderpeil niet mogelijk, en datzelfde
geldt voor de waterstructuur in het centrale park.
- Ook als het huidige waterpeil gehandhaafd wordt is ophogen noodzakelijk om
'droge voeten' te houden, omdat het verschil tussen het maaiveldpeil en het
waterpeil nu te klein is. Dit zal ook nader toegelicht worden in een addendum
bij het MER.
- Doordat in het voorstel van de tuinparken alle volkstuinen behouden blijven,
worden twee lossstaande gebieden gecreerd en ontstaat geen een
samenhangende woonwijk aan de oost én westkant van de Holterbergweg.
Deze losse deelgebieden hebben elk te weinig programma om als zelfstandig
ruimtelijk en programmatisch geheel te kunnen functioneren, wat weer
resulteert in een monofunctionele opbouw. Het college vindt het een zeer
belangrijk uitgangspunt dat de wijk als een samenhangend geheel vorm krijgt,
met logische structuren (ook functioneel en sociaal).
- Een belangrijke doelstelling is dat de tuinparken een meer uitnodigend en
openbaar karakter krijgen, met een herkenbare in/uitgang en functies langs de
route die ontmoeting stimuleren. In de structuurvisie al is opgenomen dat het
doorgaande (snel)fietsverkeer buiten de tuinparken om geleid wordt, via de
Buitensingel. ("Een separate verbinding zal het snelle fietsverkeer om de
volkstuinen heenleiden.") In de structuurvisie is daarnaast opgenomen dat er
ook een recreatieve route moet komen die de tuinparken onderling én met
DNK verbindt. De exacte ligging van deze route is niet vastgelegd in de
structuurvisie.
Dit is onderdeel van de planuitwerking. Wel is benoemd dat recreatieve route
door de volkstuinen het gehele jaar openbaar toegankelijk moet zijn voor
langzaam, recreatief verkeer, (géén doorgaand fietsverkeer, snelfietsers en/of
scooters) en dat langs de route nieuwe functies gesitueerd worden die
ontmoeting stimuleren. De door de tuinparken genoemde suggesties voor
functies die aansluiten bij de eigen identiteit van de vier tuinparken zijn daarbij
goed denkbaar.
- Wanneer het volledige woonprogramma (4500 woningen en bijhorende
voorzieningen) buiten de tuinparken ontwikkeld moeten worden, kan dit alleen
in de vorm van gestapelde bouw (appartementen) waardoor minder variatie
ontstaat (in woningtypen en dus ook in doelgroepen en bewoners in het
gebied). De twee delen van de wijk zullen beide een stedelijk bouwprogramma
krijgen zonder de bijhorende stedelijke structuur.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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10.28

Kortom: de OS/DNK negeert de huidige situatie van het gebied en de evidente
motivatie van de vier tuinparken om met elkaar een aantrekkelijk plan te
maken en dat straks in samenwerken met de nieuwe bewoners en mensen uit
de omgeving ten uitvoer te brengen.

Het planvormingsproces DNK loopt al lange tijd, en daarbij zijn ook de wensen Geen actie nodig voor SV of
en belangen van de tuinders (en golfers en de stichting vrienden van
MER
duivendrecht) betrokken. Mede naar aanleiding van overleg en participatie zijn
de plannen aangepast en kunnen meer tuinen behouden blijven. De huidige
situatie in het gebied is daarbij niet genegeerd, maar uit de analyse van de
huidige situatie van het gebied is geconcludeerd dat bepaalde ingrepen
noodzakelijk zijn om een toekomst bestendig en samenhangend (ruimtelijk,
functioneel en sociaal) plan voor DNK te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft dit
geleid tot het ruimtelijk plan zoals dat is uitgewerkt in de structuurvisie en de
stedenbouwkundige visie. Zie ook eerdere antwoorden.

10.29

In [de zienswijze] is uiteengezet waarom de vier tuinparken in de
Duivendrechtse polder en de Bond zich niet kunnen vinden in de OS/DNK.
Nogmaals; we zijn niet tegen woningbouw, woonboten, waterberging,
stadspark en de vele mooie ambities met betrekking tot natuur, recreatie,
sociale cohesie en verbinding. Wel zijn we ervan overtuigd dat er alternatieven
mogelijk zijn met grote voordelen op elk vlak.
We pleiten dan ook voor maximaal behoud van tuinparken (en van de
Amsterdam Old Course), zolang de kaders die de Nieuwe Kern proberen te
regelen nog niet onherroepelijk zijn.
We verzoeken u om een antwoord op de vragen die we gesteld hebben in
[deze zienswijze].
Ook willen wij u verzoeken om de besluitvorming over de OS/DNK in zijn
huidige vorm niet aan te houden en om in samenspraak met alle betrokken
tuinders en golfers tot een beter plan te komen.

In deze nota van beantwoording zienswijzen zijn de door de tuinparken
Geen actie nodig voor SV of
gestelde vragen beantwoord. Daarbij is ook toegelicht dat naar aanleiding van MER
overleg en participatie zijn de plannen al zijn aangepast maar dat er naast de
tuinparken en golfers ook nog andere belangen en belanghebbenden waarmee
rekening gehouden moet worden in de planvorming. De gemeente ziet vanuit
deze zienswijze geen aanleiding om de besluitvorming over de structuurvisie
uit te stellen.

Conclusie zienswijze 10
De ingediende zienswijze leidt deels tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER. Het MER maakt duidelijk dat er verschillende aandachtspunten zijn voor de planuitwerkingen. Daarbij
zijn ook diverse maatregelen benoemd waarmee negatieve effecten beperkt of weggenomen kunnen worden. Deze mitigerende maatregelen worden overgenomen in de structuurvisie. Opnemen van
een nadere toelichting over huidige situatie maaiveldhoogtes, waterpeilen en onderbouwing bij de gewenste waterstructuur en de benodigde ophoging van het plangebied in een addendum bij het
MER. Delen uit het addendum benutten ter verduidelijking van dit punt in de structuurvisie. In het addendum op het MER zullen tevens de conclusies van de Passende Beoordeling voor stikstof nader
toegelicht worden.

Zienswijze 11, Provincie Noord-Holland
Nr
antwoord / reactie
Deze structuurvisie met het daarin opgenomen programma van een mix van
11.1
De gemeente is blij met deze positieve reactie.
functies, waaronder wonen, short-stay, moderne kantoren en commerciële en
maatschappelijk-culturele functies, past binnen onze kaders en de regionale
afspraken en behoeften. Ten aanzien van woningbouw levert u met de
gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern een grote bijdrage aan de regionale
woningbouwopgave binnen de MRA.
Gelet op de ligging nabij OV knooppunten Bijlmer Arena en Duivendrecht, biedt
de ontwikkeling tevens kansen om tot een strategische locatie uit te groeien.

vervolgactie
Geen actie nodig voor SV of
MER

11.2

Echter, diezelfde ligging brengt ook een uitdaging met zich mee. Door de
stapeling van diverse geluidbronnen in het gebied is de gezonde fysieke
leefomgeving een belangrijk aandachtspunt. Ten aanzien van voornoemd
aspect zien wij dat u dit goed hebt meegewogen. U hebt aandacht voor de
zogenoemde gezondheidsbevorderende kant als groen, bewegen
(sportfaciliteiten binnen en buiten), hittestress en klimaat adaptief bouwen.

De gemeente is blij met deze positieve reactie.

Geen actie nodig voor SV of
MER

11.3

Ook hebben wij met belangstelling gelezen dat u het stedenbouwkundig plan
voor dit gebied hebt laten onderzoeken op de mogelijkheden om via het
stedenbouwkundig ontwerp de belasting door vliegtuiggeluid te verminderen
alsook een prettige geluidbeleving te creëren. Het onderzoek heeft laten zien
dat een goed stedenbouwkundig plan, waarbij rekening wordt gehouden met
vliegtuiggeluid, kan leiden tot een verlaging van de geluidsniveaus in het
gebied en daarmee ook de geluidhinder.

De gemeente is blij met deze positieve reactie.

Geen actie nodig voor SV of
MER

11.4

Wij zijn blij dat u goede kaders meegeeft voor de inrichting van de openbare
ruimte. Een goede borging van deze kaders in het bestemmingsplan is van
groot belang om uiteindelijk de beoogde inrichting te kunnen realiseren en te
bevorderen dat de toekomstige inwoners hun omgeving als prettig ervaren.

De gemeente is blij met deze positieve reactie.

Geen actie nodig voor SV of
MER

11.5

Met het oog op een goede informatievoorziening aan toekomstige bewoners
adviseren wij u om ten aanzien van het aspect vliegtuiggeluid te beschrijven
wat de aard van het vliegverkeer is waar op deze locatie rekening mee moet
worden gehouden.

Goede informatievoorziening ten aanzien van het aspect vliegtuiggeluid zal een Geen actie nodig voor SV of
belangrijk aspect zijn in de informatievoorziening aan toekomstige
MER
ontwikkelaars, bewoners en gebruikers in het gebied.
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11.6

De gezondheidsbeschermende kant (met name luchtkwaliteit, geluid en
externe veiligheid) vinden wij nog wat onderbelicht. Zo toetst u terecht aan de
Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit maar het is bekend dat ook onder
deze grenswaarden gezondheidseffecten optreden. U zou kunnen overwegen
om te toetsen aan de WHO advieswaarden.

Luchtkwaliteit
Geen actie nodig voor SV of
In het MER is voor luchtkwaliteit zowel gekeken naar de landelijke wettelijke
MER
norm als naar de WHO-advieswaarden. Er wordt voor luchtkwaliteit voor beide
alternatieven uit het MER voldaan aan de normen van de Wet milieubeheer en
in de toekomst aan de WHO-advieswaarden.
Geluid
Voor geluid is in het MER niet getoetst aan de WHO-advieswaarden. Wanneer
de plannen verder uitgewerkt zijn dient de situatie te worden getoetst aan de
wettelijke normen. De normen uit de Omgevingswet liggen in lijn met de WHOadvieswaarden. Ook in de normen uit de Omgevingswet is rekening gehouden
met de gezondheid van bewoners.
Externe veiligheid
De WHO advieswaarden gelden voor de onderdelen luchtkwaliteit en geluid.
Voor externe veiligheid geldt dit niet en is dit geen toetscriterium. Er is
getoetst aan de voorgeschreven criteria en wettelijke grenswaarden voor
externe veiligheid (zie hoofdstuk 2 van het bijlagerapport externe veiligheid).
Mitigerende maatregelen ten aanzien van o.a. gezondheid kunnen additioneel
worden meegenomen, maar aangezien er geen negatieve effecten ten aanzien
van externe veiligheid worden verwacht, is er geen noodzaak voor dergelijke
maatregelen.

11.7

Verder vindt zowel over het spoor als over de weg vervoer van gevaarlijke
stoffen plaats. Het is niet duidelijk of hiervoor aanvullende maatregelen
worden genomen aan de bouwkant zoals bijvoorbeeld binnen een
aandachtsgebied onder de Omgevingswet wel wordt voorgesteld voor brand
en explosie gevaar. Het is ons niet duidelijk welke effectmaatregelen worden
voorgesteld dan wel of hier naar gekeken is.

Er wordt in het bijlagerapport externe veiligheid geconcludeerd dat er zal
worden voldaan aan de wettelijke grenswaarden omtrent externe veiligheid.
Zowel het spoor als de weg met vervoer van gevaarlijke stoffen wordt hierin
meegenomen. Aanvullende maatregelen worden niet meegenomen in de
beschouwing, en in de berekeningen wordt uitgegaan van de situatie zonder
effectmaatregelen, hetgeen een worst case situatie weergeeft. Aangezien op
basis van dit uitgangspunt reeds geen negatieve effecten ten aanzien van
externe veiligheid worden verwacht, is er geen noodzaak voor dergelijke
aanvullende maatregelen. Deze zijn derhalve ook niet verder beschouwd.

11.8

Ten aanzien van de geplande brede basisschool adviseren wij in het kader van Bij de planuitwerking zal de plaats voor de geplande brede basisscholen nader Geen actie nodig voor SV of
de gezonde leefomgeving om deze school zo ver als mogelijk van de snelweg te bepaald worden. De basisscholen moeten echter wel voor iedereen bereikbaar MER
plaatsen.
zijn binnen de hiervoor geldende richtafstanden. Vooralsnog wordt er vanuit
gegaan dat er 2 alles-in-een-scholen een plek moeten krijgen aan de westzijde
van de Holterbergweg en 1 alles-in-een-school aan de oostzijde van de
Holterbergweg. Uiteraard zal bij de locatiekeuze ook de gezonde leefomgeving
meegenomen worden als uitgangspunt.

11.9

Wij vragen ons wel af hoe de omgevingskwaliteit voor de langere termijn is
De gemeente maakt graag gebruik van het aanbod om het gesprek met de
geborgd. Hoe is de onderlinge samenhang van de geluid belastende bronnen in Provincie te blijven voeren en hierbij ook het programma 'Gezonde
het gebied en wat doet dat met de leefkwaliteit in het gebied? Vanuit ons
Leefomgeving' te betrekken.
programma ‘Gezonde Leefomgeving’ zouden wij hierover graag het gesprek
willen aangaan.

11.10

Vanuit het regionale samenwerkingsverband Platform Bedrijven en Kantoren
(Plabeka) wordt er jaarlijks een actueel werkplan opgesteld. De laatste
afspraken dateren uit 2019 (Plabeka 3.1). Wij adviseren u de tekst hierop te
actualiseren.

11.11

Verder adviseren wij u om aan te sluiten op inzichten in de segmenten uit de
jaarlijkse monitor Plabeka én de door u gevolgde “zacht-hardprocedure” in
2019.

Geen actie nodig voor SV of
MER

Geen actie nodig voor SV of
MER

Op pagina 17 van de
structuurvisie wordt
verwezen naar werkplan
2014-2018; aanpassen en
toevoegen dat er jaarlijks een
actueel werkplan wordt
opgesteld en dat de laatste
afspraken dateren uit 2019
(Plabeka 3.1).
Dit zal aanvullend worden opgenomen in de structuurvisie.
In de structuurvisie de
Segmenten: De vraag naar kantoren kan onderverdeeld worden in de milieus hiernaast opgenomen tekst
creatieve wijk, innovatiedistrict, internationaal topmilieu, multimodaal
over segmenten die vanuit
knooppunt en overig. De locaties in Ouder-Amstel bevinden zich direct rondom Plabeka worden
auto en ov knooppunten (binnen 500 meter) en zijn beide te kenmerken als
onderscheiden binnen de
multimodaal knooppunt.
kantorenlocaties, en hoe de
De Nieuwe Kern – Station Duivendrecht: optimaal multimodaal knooppunt.
locaties binnen DNK daarop
Gezien de ligging aan het treinstation is deze locatie geschikt voor grotere
aansluiten overnemen.
kantoorgebruikers (nationale partijen). Daarnaast kunnen hier flexibele
kantorenconcepten gerealiseerd worden waar men elkaar kan ontmoeten en
ruimtes gehuurd kunnen worden om te vergaderen of werken.
De Nieuwe Kern – Omgeving Arena Poort: optimaal multimodaal knooppunt.
We zien hier met name middelgrote kantorengebruikers met een
thematisering richting dienstverlening (media) en sport.
Dit zal aanvullend worden opgenomen in de structuurvisie

Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 geeft meerdere malen aan dat formele
kantoorlocaties bij voorkeur ontwikkeld moeten worden op multimodaal
bereikbare plekken. De beoogde locaties voor kantoren in De Nieuwe Kern - bij
station Duivendrecht en nabij stations Strandvliet & Bijlmer Arena - voldoen bij
uitstek aan het criterium van multimodale bereikbaarheid.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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11.12

Op pagina 51 van de structuurvisie lezen wij dat u een eigen behoefte
In de structuurvisie is dit toegelicht op pagina 17. Hierbij zal verwezen worden
onderzoek naar kantoren en bedrijven heeft verricht. In Plabeka verband is de naar de afspraken die gemaakt zijn in 2019 (zie reactie 11.10).
afspraak gemaakt om aan te sluiten op de behoefteramingen die er in dit
regionale samenwerkingsverband worden gemaakt. Wij verzoeken u hiernaar
te verwijzen. Uw gemeentelijke BSP behoefteonderzoek kan vervolgens
uitstekend dienen als een lokale verdieping van dit regionale vastgestelde
behoefteonderzoek.

In de structuurvisie
toevoegen bij pagina 51 dat
de in het behoefteonderzoek voor genoemde
programma aan kantoren en
bedrijven voor De Nieuwe
Kern (60.000 m² - 110.000 m²
bvo) door Ouder-Amstel de
zacht-hard procedure
conform Plabeka 3.0 met
goed gevolg doorlopen is. En
dat dit programma daarmee
dus regionaal afgestemd is
en planologisch mogelijk kan
worden gemaakt.

Conclusie zienswijze 11
De ingediende zienswijze leidt deels tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER. In de structuurvisie de verwijzing naar Plabeka werkplan 2014-2018 aanpassen en toevoegen dat er
jaarlijks een actueel werkplan wordt opgesteld en dat de laatste afspraken dateren uit 2019 (Plabeka 3.1). In de structuurvisie een aanvullende tekst opnemen over de segmenten die vanuit Plabeka
worden onderscheiden binnen de kantorenlocaties, en hoe de locaties binnen DNK daarop aansluiten. In de structuurvisie toevoegen dat de in het behoefte-onderzoek voor het genoemde programma
aan kantoren en bedrijven voor De Nieuwe Kern (60.000 m² - 110.000 m² bvo) door Ouder-Amstel de zacht-hard procedure conform Plabeka 3.0 met goed gevolg doorlopen is. En dat dit programma
daarmee dus regionaal afgestemd is en planologisch mogelijk kan worden gemaakt.

Zienswijze 12, stichting Vrienden van Duivendrecht, stichting Vrienden van Ouderkerk, stichting Oud Duivendrecht
Nr
antwoord / reactie
vervolgactie
De OS-DNK gaat voornamelijk uit van de stedenbouwkundige visie van het
Voor gemeente Ouder-Amstel is een bijdrage leveren aan de
Geen actie nodig voor SV of
12.1
bureau West 8 van januari 2020. Die visie is hoofdzakelijk gericht op het
woningbouwopgave in de regio bínnen bestaand stedelijk gebied altijd het
MER
aantrekken van particuliere investeerders. Uit de teksten van betrokken
belangrijkste doel geweest van de ontwikkeling van DNK. De structuurvisie is
overheidsinstanties en ingehuurde adviesbureaus blijkt met name de
opgesteld om te komen tot een samenhangend en integraal plan voor de
woningbouwplannen van de gemeente Amsterdam, als grondeigenaar en
ontwikkeling van het gebied met woningen, voorzieningen, groen, water, etc.
projectontwikkelaar, het uitgangspunt te zijn.
De Structuurvisie
geeft de ruimtelijke kaders, evenals de hoofdkeuzes voor en onderbouwing
van het programma voor wonen en niet-woonfuncties. De stedenbouwkundige
visie geeft een verbeelding en mógelijke uitwerking binnen de kaders van de
structuurvisie en toont aan dat een ruimtelijk passend, aantrekkelijk en
haalbaar plan te ontwikkelen is binnen die kaders. Na vaststelling van de
structuurvisie wordt een stedenbouwkundig raamwerk voor het gebied
opgesteld, in samenhang met diverse technische onderzoeken, maatvast en
verder uitgewerkt dan de stedenbouwkundige visie. Vervolgens worden
deelplannen voor deelgebieden uitgewerkt (gefaseerde ontwikkeling). Het
gebied is te groot om in één keer te willen ontwikkelen en door de gefaseerde
ontwikkeling kan ook steeds ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen.
Zodoende houdt de gemeente steeds de regie op de ruimtelijke kwaliteit en de
programmatische kaders voor het gebied.

12.2

Daarnaast gaat de OS-DNK wat betreft geluidshinder, stikstofdepositie en
waterbeheer langs de randen van wat juridisch en technisch mogelijk is.

Wet- en regelgeving en beleid leiden tot beperkingen aan de mogelijkheden
voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De milieueffectrapportage
brengt de milieueffecten van plannen die de structuurvisie mogelijk maakt in
beeld. Zo kan het bevoegd gezag de milieueffecten meenemen bij haar besluit
over de structuurvisie en de toekomstige bestemmings-/omgevingsplannen
binnen het gebied. Het MER is niet het primaire instrument voor de juridische
toetsing. Als onderdeel van de benodigde besluiten op de nog nader uit te
werken plannen (bestemmings/omgevingsplan) zal het bevoegd gezag deze
ook juridisch toetsen waaronder een toesting op een goede ruimtelijke
onderbouwing. Ten slotte merken wij op dat de in het kader van het MER
uitgevoerde onderzoeken door een onafhankelijk adviesbureau zijn
uitgevoerd. Dat geldt ook voor de daaraan in het MER verbonden conclusies en
adviezen. Het MER maakt duidelijk dat er verschillende aandachtspunten zijn
voor de planuitwerkingen.

12.3

Met het voorliggende OS-DNK zijn de mooie beloften van voormalig
wethouder Van der Weele, tijdens het participatieproces over het
Duivendrechts Kwartier en o.a. verwoord in het boekje Uitkomsten van de
Groene Denktank (2019) o.a. over het behoud van ’t Zwarte Laantje, de
Amsterdam Old Course en de tuinparken loze woorden gebleken.

Mede naar aanleiding van overleg en participatie zijn de plannen in de loop van Geen actie nodig voor SV of
het planproces aangepast en kunnen meer tuinen behouden blijven. In de
MER
structuurvisie is opgenomen dat het AOC clubhuis behouden blijft indien
technisch en financieel mogelijk en dat ook de mogelijkheid voor het behoud
van het Zwarte Laantje nader onderzocht moet worden bij de planuitwerking.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER

Het MER maakt duidelijk dat
er verschillende
aandachtspunten zijn voor de
planuitwerkingen. Daarbij
zijn ook diverse maatregelen
benoemd waarmee
negatieve effecten beperkt
of weggenomen kunnen
worden. Deze mitigerende
maatregelen worden
overgenomen in de
structuurvisie.
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12.4

Het publiek belang in de OS-DNK is volledig ondergesneeuwd, cultuur-,
ecologische- en historische waarden worden ter zijde geschoven en nadruk ligt
op het realiseren van een maximum aan woonoppervlak. Ieder inzicht in de
betekenis van het belang van een solide milieu- en klimaatbeleid op de langere
termijn ontbreekt, zo ook behoud van het groen ecologische erfgoed.

De bestaande waarden in het gebied zijn niet ter zijde geschoven, maar uit de Geen actie nodig voor SV of
analyse van de huidige situatie van het gebied is geconcludeerd dat bepaalde MER
ingrepen noodzakelijk zijn om een toekomst bestendig en samenhangend
(ruimtelijk, functioneel en sociaal) plan te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft dit
geleid tot het ruimtelijk plan zoals dat is uitgewerkt in de structuurvisie en de
stedenbouwkundige visie. Voor gemeente Ouder-Amstel is een bijdrage
leveren aan de woningbouwopgave in de regio (een groot en regionaal publiek
belang) altijd het belangrijkste doel geweest van de ontwikkeling van DNK en
er is nooit ontkent dat dit (negatieve) effecten heeft voor de bestaande
functies in het gebied - waaronder de tuinparken. Mede naar aanleiding van
overleg en participatie zijn de plannen aangepast en kunnen meer tuinen
behouden blijven.
Binnen de regio moet ruimte komen voor woningbouw; er is nergens in de
regio een locatie waar ruimte gevonden kan worden voor woningbouw zónder
effecten voor de huidige situatie ter plaatse. Door de ontwikkeling van DNK
kan een bijdrage geleverd worden aan deze opgave en kunnen verbindingen
tussen de omliggende gebieden verbeterd worden. Maar hiervoor is wel een
minimum hoeveelheid woningen en ruimte nodig. Daarbij is het belangrijk dat
DNK een veilige en toekomstbestendige wijk wordt met een aantrekkelijke en
logische ruimtelijke (en scociale) structuur. Voor de structuurvisie, het MER en
straks ook bij de planuitwerking worden de wettelijke kaders én de in de
structuurvisie benoemde ambities als uitgangspunt gehanteerd, inclusief die
op terrein van milieu en klimaat.

12.5

Zolang onzeker is of de ontwikkeling van DNK daadwerkelijk doorgaat en
zolang de juridischplanologische kaders, de financiële kaders en het
bestemmingsplan voor de ontwikkeling van DNK niet onherroepelijk zijn,
vinden wij dat alle acties ter voorbereiding van het opheffen van de AOC en de
tuinparken aangehouden moeten worden.

Zowel de gemeente Ouder-Amstel als de grondeigenaren en ontwikkelende
Geen actie nodig voor SV of
partijen zijn gebonden aan de wettelijke kaders en procedures. Deze zullen dus MER
ook in acht worden genomen bij de planuitwerking en de te doorlopen
planologische procedures (bestemmingsplanen /omgevingsplannen en
vergunningsprocedures) die nodig zijn om de plannen voor de ontwikkeling van
De Nieuwe Kern te realiseren.

De stichtingen vinden dat de onderstaande aspecten onvoldoende in het OS-DNK zijn uitgewerkt en vraagt het college en raad deze verder uit te werken:
12.6

* Het monomaan stedenbouwkundig plan aanpassen ten gunste van
noodzakelijke en onmisbare groenvoorzieningen en aanwezige rijkdom aan
cultuurhistorische flora en fauna;

In de structuurvisie worden de ruimtelijke en programmatische kaders
Geen actie nodig voor SV of
vastgelegd voor de verdere planuitwerking, zoals onder andere het
MER
stedenbouwkundig plan. Onderdeel van deze kaders zijn de in de structuurvisie
opgenomen uitgangspunten, ambities en doelstellingen voor:
- Leefbaarheid, woonkwaliteit & gezondheid
- Economische vitaliteit
- Duurzaamheid, circulariteit & klimaatbestendigheid
- Groen & water
- Aantrekkelijkheid & ruimtelijke kwaliteit
- Bereikbaarheid & mobiliteit
Mede naar aanleiding van afstemming en participatie is het thema groen &
water als een eigen thema opgenomen zodat de kaders die hiervoor benoemd
zijn duidelijk en in samenhang met de nadere thema's benoemd konden
worden.

12.7

* Alternatieve voorstellen die in het recente verleden door Amsterdam Old
Course en de tuinparken zijn ingediend en die recht doen aan de kwalitatieve
en historische ecologische waardes met de indieners nader in de plannen uit te
werken en op te nemen;

De voorstellen van de tuinders en golfers zijn betrokken bij het ruimtelijken
Geen actie nodig voor SV of
programmatisch kader dat is vastgelegd in de structuurvisie. Mede naar
MER
aanleiding van overleg en participatie zijn de plannen in de loop van het
planproces aangepast en kunnen meer tuinen behouden blijven. De inbreng
vanuit de Groene Denktank heeft ertoe geleid dat 'groen en water' als eigen
onderwerp een plek heeft gekregen in de structuurvisie, waarin veel van de
aanbevelingen van de Groene Denktank zijn overgenomen. Mede naar
aanleiding van overleg en participatie zijn de plannen voor DNK aangepast en
kunnen meer tuinen behouden blijven. Ook wordt naar aanleiding van overleg
en participatie het snelfietsverkeer in de plannen nu om de tuinparken heen
geleid, wordt het clubhuis van AOC behouden (indien technisch haalbaar) en
zal nader onderzocht worden of het Zwartelaantje kan worden ingepast in de
plannen. De gemeente heeft echter ook nog andere belangen en
belanghebbenden waarmee rekening gehouden moet worden in de
planvorming. En de overkoepelende doelstelling daarbij is om met de
ontwikkeling van DNK bínnen bestaand stedelijk gebied een bijdrage te leveren
aan de woningbouwopgave. Dat heeft geleid tot het ruimtelijk plan zoals dat is
uitgewerkt in de structuurvisie, waarin de kaders worden vastgelegd om te
komen tot een samenhangend en integraal plan voor de ontwikkeling van het
gebied met woningen, voorzieningen, groen, water, etc. Zie verder ook de
reacties bij de zienswijze van de vier tuinparken (zienswijze 10).

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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12.8

* Cultuurhistorisch en ecologisch erfgoed (denk alleen al aan behoud van
honderden monumentale bomen en het Zwarte Laantje) een geïntegreerd
onderdeel te laten zijn bij de vernieuwing;

Het behouden van waardevolle elementen en structuren is ook de ambitie van
de gemeente. Dit is ook zo benoemd in de structuurvisie, waarin is opgenomen
dat het AOC clubhuis behouden blijft indien technisch en financieel mogelijk en
dat ook de mogelijkheid voor het behoud van het Zwarte Laantje nader
onderzocht moet worden bij de planuitwerking. Een nadere toelichting over
huidige situatie maaiveldhoogtes, waterpeilen en onderbouwing bij de
gewenste waterstructuur en de benodigde ophoging van het plangebied
worden in een addendum bij het MER opgenomen. Door deze noodzakelijke
ingrepen is het niet mogelijk om alle bestaande vegetatie in het gebied te
behouden en op te nemen in de plannen. In de structuurvisie zal een nadere
toelichting opgenomen worden bij de benodigde ophoging van het gebied. Ook
zal toegevoegd worden dat bij de uitwerking van het stedenbouwkundig
ontwerp voor het gebied nader onderzocht moet worden of het mogelijk is om
met behoud van de gewenste ruimtelijke samenhang in het gebied d.m.v.
aanvullende ingrepen/maatregelen (delen van) de bestaande vegetatie te
behouden en op te nemen in de plannen .

Een nadere toelichting over
huidige situatie
maaiveldhoogtes,
waterpeilen en
onderbouwing bij de
gewenste waterstructuur en
de benodigde ophoging van
het plangebied worden in
een addendum bij het MER
opgenomen. In de
structuurvisie een nadere
toelichting opnemen over de
benodigde ophoging van het
gebied.
In de structuurvisie
toevoegen dat bij de
uitwerking van het
stedenbouwkundig ontwerp
voor het gebied nader
onderzocht moet worden of
het mogelijk is om, met
behoud van de gewenste
ruimtelijke samenhang in het
gebied, d.m.v. aanvullende
ingrepen/maatregelen (delen
van) de bestaande vegetatie
te behouden en op te nemen
in de plannen.

12.9

* Aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied
en de directe omgeving kunnen veel uitgebreider en ambitieuzer qua behoud
worden beschreven. Zo kunnen de recreatieve en landschapsgerichte
verbindingen tussen de kern Duivendrecht en de kern Ouderkerk a/d Amstel
aangevuld met:
o archeologische (verwachtings)waarden;
o gebouwd erfgoed, zoals het clubhuis van de Amsterdam Old Course;
o landschappelijke elementen, zoals de oude veendijk

Aanwezige landschappelijk en cultuurhistorische waarden zijn in het MER
Geen actie nodig voor SV of
voldoende beschreven. In het MER op het niveau van effectbeoordeling en in MER
het achtergrondrapport meer in detail. Door het hoogstedelijke gebied en
ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn veel cultuurhistorische waarden
verdwenen. De overgebleven waarden (zowel landschappelijk als
cultuurhistorisch) staan in de rapportage. Archeologische
verwachtingswaarden zijn ook beschreven. Het gebied kent een lage
verwachtingswaarde en geen sporen van archeologische resten. Gebouwd
erfgoed in de vorm van het clubhhuis van Amsterdam Old Course is benoemd.
Hoewel het geen monumentale waarde heeft, is het een markant en
bouwhistorisch waardevol gebouw. In de structuurvisie is daarom ook
opgenomen dat het clubhuis (indien technisch mogelijk) behouden zal worden
en opgenomen wordt in de plannen. Ook de landschappelijke elementen zijn in
beeld gebracht. Hierbij is gericht op het plangebied en de omgeving direct
rondom omdat daar de ontwikkeling plaatsvindt en effect kan hebben.
Landschappelijke elementen verder buiten het plangebied zijn niet
meegenomen.

12.10

* Het flora en fauna onderzoek op ambitieuze wijze te verrijken met kansen
voor een ecologische verbinding tussen de Amstelscheg (ten westen van de
A2) en andere groengebieden, door optimalisatie van de groenblauwe zone en
andere groenstructuren in het plangebied. Er zijn veel kansen de bestaande
natuurwaarden en ecologische verbindingen te versterken. Het plangebied
bevat veel ‘spontane natuur’, onder andere binnen en rond de
volkstuinencomplexen, langs wegen en op weinig gebruikte plaatsen;

In een MER worden de mogelijke effecten van plannen op natuur en milieu
Geen actie nodig voor SV of
onderzocht zodat die bij afweging van en besluitvorming over varianten
MER
betrokken kunnen worden. Het MER beoordeelt de mogelijke effecten van de
structuurvisie op onder meer natuur. Het natuuronderzoek doet daarom geen
suggesties voor een andere, ecologisch wellicht meer optimale inrichting van
het gebied. De structuurvisie geeft de kaders en structuren, de nadere en
concrete uitwerking hiervan vindt plaats in de stedenbouwkundige plannen,
ook voor het groen. Het is uiteraard wel mogelijk om concrete ideeën daarvoor
in te brengen bij besluitvorming over toekomstige plannen
(bestemmingsplan/omgevingsplan) binnen het gebied van DNK.

12.11

* Belangen van betrokken gebruikers, belanghebbenden en inwoners van de
‘oude‘ kernen Duivendrecht en Ouderkerk van de gemeente Ouder-Amstel
adequaat en naar behoren mee laten wegen in de plannen en niet alleen de
focus leggen op de wensen van de grondeigenaren.

De belangen van betrokken gebruikers, belanghebbenden en inwoners van
Geen actie nodig voor SV of
Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel zijn steeds meegenomen bij de
MER
planvorming. Daarbij is het regionale belang om het woningtekort terug te
dringen is ook een lokaal belang. Dit is ook bevestigd tijdens het
participatieproces, waarbij de vraag naar woningen voor alle doelgroepen
herhaaldelijk naar voren is gebracht. Daarnaast wordt met de ontwikkeling van
De Nieuwe Kern een groter draagvlak gecreëerd voor de lokale ondernemers
en de gemeentelijke voorzieningen in Duivendrecht en Ouderker a/d Amstel.
Zowel tijdens de totstandkoming van de structuurvisie als via de formele terinzage-legging van de ontwerp-structuurvisie is voor een ieder de gelegenheid
geboden om inbreng te leveren en te reageren op de plannen.

12.12

Geheel en expliciet onderschrijven de stichtingen in deze zienswijze als
Voor de reactie op de zienswijze van de vier tuinparken wordt verwezen naar
herhaald en ingelast alle facetten van de op 8 juli 2021 door de vier tuinparken beantwoording bij zienswijze 10.
Nieuw Vredelust, Dijkzicht, Ons Lustoord en de Federatie met steun van de
Bond van Volkstuinders ingediende zienswijze op het OS-DNK.

Geen actie nodig voor SV of
MER

12.13

Vooropgesteld, de stichtingen zijn niet tegen woningbouw. Wel dat de
De gemeente neemt hiervan kennis
belangen van de Amsterdam Old Course en de tuinparken met het OS-DNK
zeer ernstig geschaad worden. Het is voor de stichtingen niet acceptabel dat
op deze manier de doodsteek wordt uitgedeeld aan Amsterdam Old Course en
de tuinparken en mogelijk zelf delen van het terrein nog jaren braak liggen
totdat een mogelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd.

Geen actie nodig voor SV of
MER

Conclusie zienswijze 12
De ingediende zienswijze leidt deels tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER. Het MER maakt duidelijk dat er verschillende aandachtspunten zijn voor de planuitwerkingen. Daarbij
zijn ook diverse maatregelen benoemd waarmee negatieve effecten beperkt of weggenomen kunnen worden. Deze mitigerende maatregelen worden overgenomen in de structuurvisie. In een
addendum bij het MER een nadere toelichting over huidige situatie maaiveldhoogtes, waterpeilen en onderbouwing bij de gewenste waterstructuur en de benodigde ophoging van het plangebied
opnemen. In de structuurvisie wordt een nadere toelichting opgenomen over de benodigde ophoging van het gebied. In de structuurvisie wordt toegevoegd dat bij de uitwerking van het
stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied nader onderzocht moet worden of het mogelijk is om, met behoud van de gewenste ruimtelijke samenhang in het gebied, d.m.v. aanvullende
ingrepen/maatregelen delen van de bestaande vegetatie te behouden en op te nemen in de plannen.

Nota van beantwoording zienswijzen DNK ontwerp-structuurvisie + MER
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Zienswijze 13, Tuinder Nieuw Vredelust P. de N.
Nr
mijn bezwaren tegen de Ontwerp-structuurvisie:
* het plan is puur gericht op woningbouw en belang projectontwikkelaars
13.1

antwoord / reactie

vervolgactie

Voor gemeente Ouder-Amstel is een bijdrage leveren aan de
Geen actie nodig voor SV of
woningbouwopgave in de regio (binnen bestaand stedelijk gebied) altijd het
MER
belangrijkste doel geweest van de ontwikkeling van DNK en er is nooit ontkent
dat dit (negatieve) effecten heeft voor de bestaande functies in het gebied waaronder de tuinparken. Mede naar aanleiding van overleg en participatie
zijn de plannen aangepast en kunnen meer tuinen behouden blijven.
Binnen de regio moet ruimte komen voor woningbouw; er is nergens in de
regio een locatie waar ruimte gevonden kan worden voor woningbouw zónder
effecten voor de huidige situatie ter plaatse. Door de ontwikkeling van DNK
kan een bijdrage geleverd worden aan deze opgave en kunnen verbindingen
tussen de omliggende gebieden verbeterd worden.

13.2

* er is geen onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven,

13.3

* er heeft geen afweging van belangen plaatsgevonden,

13.4

* er is nauwelijks iets gedaan met onze inbreng tijdens infobijeenkomsten,
inspreekavonden, zienswijzen en het participatietraject De Groene Denktank

13.5

* het plan leidt tot onnodige vernietiging van tuinen, natuur, biodiversiteit,
Het bouwen van woningen binnen Bestaand Stedelijk Gebied moet de
Geen actie nodig voor SV of
verenigingsleven, sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid op de tuinen, een prioriteit hebben juist zodat elders de grote groene gebieden (zoals de
MER
manier van leven voor vele Amsterdammers én ook tot kapitaalvernietiging
Amstelscheg) behouden kunnen blijven. Dit is Rijks- en provinciaal beleid dat
ook onze gemeente onderschrijft. De Nieuwe Kern ligt binnen Bestaand
Stedelijk Gebied is bovendien uitstekend ontsloten via bestaande
infrastructuur via weg en openbaar vervoer die daardoor beter benut kan
worden. Ook dit sluit aan bij Rijks- en provinciaal beleid. Aangezien DNK nu nog
grotendeels onbebouwd en deels groen is ziet de gemeente het als
onvermijdelijk dat een deel van het groen zal moeten verdwijnen. De
gemeente is blij met de reeds genomen stappen en bereidheid van de tuinders
om verder te ontwikkelen richting een grotere toegankelijkheid en een grotere
meerwaarde voor de omgeving. Veel tuinders hebben aangegeven enthousiast
te zijn over het idee van een nieuwe woonwijk en de uitdaging om met de
nieuwe bewoners van die wijk een productieve samenwerking aan te gaan.
Door de ontwikkeling van De Nieuwe Kern kunnen er straks veel meer mensen
genieten van deze kwaliteiten en kunnen de twee gebieden (tuinparken en
woongebied) elkaar versterken door ook in het ontwerp te zorgen voor goede
aansluitingen en een meer uitnodigend karakter.

13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11

Mijn alternatief: een Grote Groene Kern
* tuinen blijven behouden = behoud natuur & verenigingsleven & ….
* wandelpaden met mogelijkheid tot fietsen door de parken en
snelfietsverkeer buiten het park
* parkeren op stroken langs de weg & herinrichten parkeerplaatsen
met toegankelijke natuurlijke voorzieningen tijdens seizoen
* 2 openbare entrees met mogelijkheid voor horeca, informatie etc.
* achter entree mogelijkheden voor: klimbos, natuurlijke speeltuin,
buurtboomgaard, pluktuin, moestuinen op hoogte, schooltuinen, …
* geen woonboten op het park, wel een grote waterberging met
mogelijkheden voor woonboten aan steigers en recreatie

Het planvormingsproces DNK loopt al lange tijd, en daarbij zijn ook de
voorstellen van de tuinders, golfers en de stichting vrienden van duivendrecht
betrokken. Zie ook antwoord bij punt 13.4.
Het planvormingsproces DNK loopt al lange tijd, en daarbij zijn ook de
voorstellen van de tuinders, golfers en de stichting vrienden van duivendrecht
betrokken. Zie ook antwoord bij punt 13.4.
Het planvormingsproces DNK loopt al lange tijd, en daarbij zijn ook de
voorstellen van de tuinders, golfers en de stichting vrienden van duivendrecht
betrokken. De inbreng vanuit de Groene Denktank heeft ertoe geleid dat
'groen en water' als eigen onderwerp een plek heeft gekregen in de
structuurvisie, waarin veel van de aanbevelingen van de Groene Denktank zijn
overgenomen. Mede naar aanleiding van overleg en participatie zijn de
plannen voor DNK aangepast en kunnen meer tuinen behouden blijven. Ook
wordt naar aanleiding van overleg en participatie het snelfietsverkeer in de
plannen nu om de tuinparken heen geleid, wordt het clubhuis van AOC
behouden (indien technisch haalbaar) en zal nader onderzocht worden of het
Zwartelaantje kan worden ingepast in de plannen. De gemeente heeft echter
ook nog andere belangen en belanghebbenden waarmee rekening gehouden
moet worden in de planvorming. En de overkoepelende doelstelling daarbij is
om met de ontwikkeling van DNK bínnen bestaand stedelijk gebied een
bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave. Dat heeft geleid tot het
ruimtelijk plan zoals dat is uitgewerkt in de structuurvisie, waarin de kaders
worden vastgelegd om te komen tot een samenhangend en integraal plan voor
de ontwikkeling van het gebied met woningen, voorzieningen, groen, water,
etc.

Geen actie nodig voor SV of
MER
Geen actie nodig voor SV of
MER
Geen actie nodig voor SV of
MER

De gemeente heeft met belangstelling kennis genomen van het alternatieve
Geen actie nodig voor SV of
voorstel. Het door indiener genoemde alternatieve plan is als onderdeel van de MER
zienswijze die is ingediend door de vier tuinparken (zienswijze 10) beoordeeld
en van een reactie voorzien. Hiervoor wordt verwezen naar de reacties bij
zienswijze 10, in het bijzonder bij 10.27.

Conclusie zienswijze 13
De ingediende zienswijze leidt niet tot een wijziging van de vast te stellen structuurvisie of MER.
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Conclusie
Bovenstaand zijn per zienswijze de genoemde punten opgenomen en beantwoord. Per zienswijze is
ook opgenomen of de zienswijze aanleiding geeft tot een wijziging van de vast te stellen
structuurvisie of MER.
Onderstaand is samengevat op welke punten de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot een
wijziging van de vast te stellen structuurvisie en MER.
Structuurvisie:
- In 5.4 van de structuurvisie is Railinfratrust B.V. opgenomen als grondeigenaar waarmee
rekening wordt gehouden / wordt afgestemd.
- In de structuurvisie is de verwijzing naar de Wet geluidhinder voor de grenswaarden voor het
geluid van de Johan Cruijff ArenA verwijderd.
- In de structuurvisie is de verouderde beschrijving van het beoogde co-creatieproces met de
volkstuinparken verwijderd en in plaats daarvan is opgenomen dat uitwerking van plannen
voor de tuinparken een eigen proces kent, dat door de grondeigenaar (Amsterdam) wordt
opgepakt na vaststelling van de structuurvisie. Tevens is opgenomen dat deze uitwerking
binnen de kaders van de structuurvisie plaats moet vinden (net als alle andere
planuitwerkingen binnen het gebied).
- Een notitie van Wieringa Advocaten met betrekking tot BSG, met analyse van de
planologische mogelijkheden in het gebied, is als bijlage bij de structuurvisie gevoegd.
- Het MER maakt duidelijk dat er verschillende aandachtspunten zijn voor de
planuitwerkingen. Daarbij zijn ook diverse maatregelen benoemd waarmee negatieve
effecten beperkt of weggenomen kunnen worden. Deze mitigerende maatregelen zijn
overgenomen in de structuurvisie.
- In de structuurvisie is de verwijzing naar Plabeka werkplan 2014-2018 aangepast en er is
toegevoegd dat er jaarlijks een actueel werkplan wordt opgesteld en dat de laatste afspraken
dateren uit 2019 (Plabeka 3.1).
- In de structuurvisie is een aanvullende tekst opgenomen over de segmenten die vanuit
Plabeka worden onderscheiden binnen de kantorenlocaties, en hoe de locaties binnen DNK
daarop aansluiten.
- In de structuurvisie is toegevoegd dat de in het behoefte-onderzoek voor het genoemde
programma aan kantoren en bedrijven voor De Nieuwe Kern (60.000 m² - 110.000 m² bvo)
door Ouder-Amstel de zacht-hard procedure conform Plabeka 3.0 met goed gevolg
doorlopen is. En dat dit programma daarmee dus regionaal afgestemd is en planologisch
mogelijk kan worden gemaakt.
- In de structuurvisie is toegevoegd dat nader onderzocht moet worden of het mogelijk is om,
met behoud van de gewenste ruimtelijke samenhang in het gebied, delen van de bestaande
vegetatie te behouden en op te nemen in de plannen d.m.v. aanvullende
ingrepen/maatregelen. Daarnaast is het advies vanuit (de aanvulling bij) het MER
overgenomen om te onderzoeken of beeldbepalende en goed verplantbare inheemse bomen
die nu in het gebied staan, waar mogelijk in te passen zijn in het vernieuwde stedelijk gebied.
MER:
-

In de aanvulling bij het MER zijn de negatieve effecten van geluidsbelasting op de nieuw te
bouwen woningen, aanvullend op de reeds in het MER beschreven effecten, ook uitgedrukt
in de schaal van ++ tot -- .
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-

-

In de aanvulling bij het MER is een nadere toelichting opgenomen over de geluidsbelasting
en de mitigerende maatregelen om hinder te beperken.
In de aanvulling bij het MER is een nadere toelichting over huidige situatie van
maaiveldhoogtes, waterpeilen opgenomen en een onderbouwing bij de gewenste
waterstructuur en de benodigde ophoging van het plangebied. Delen van deze toelichting
zijn vervolgens benut ter verduidelijking van dit punt in de structuurvisie.
In de aanvulling bij het MER zijn de conclusies van de Passende Beoordeling voor stikstof
nader toegelicht.
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Nota van beantwoording zienswijzen
Bijlage: Zienswijzen

Naam Reintje Gianotten
Straatnaam Churchilllaan 222-2 1078 EW Amsterdam
E-mail gianotten@giasm.com
Zaaknummer 2020-016739
Structuurvisie De Nieuwe Kern

Trotse tuinder van het park Nieuw Vredelust.
Wij als tuinders hebben op ons park gezorgd voor een paradijsje. Omgeven door sloten en
omzoomd door een rij van vele soorten inheemse bomen, biedt het park levensruimte voor een
rijkdom aan vogels, kleine dieren, de ringslang, talloze insecten, en natuurlijk vele soorten inen uitheemse planten. Nieuw Vredelust is een bijzonder goed verzorgd park dankzij bewoners
– de vele vrijwilligers - die niet alleen hun eigen tuin verzorgen, maar die ook de groene
kwaliteit van het park als geheel ter harte gaat. De Algemene Vereniging voor Natuurlijk
Tuinieren heeft ons daarom in 2020 het maximaal te behalen aantal punten gegeven, en wij
hebben zelfs een aanvraag mogen doen voor het internationale certificaat.
De gemeente Amsterdam heeft er al lang op gewezen dat de parken toegankelijker dienen te
worden, en daar hebben wij hard aan meegewerkt: voor bezoekers is er veel te doen, zoals een
zelfstandig te wandelen bomenroute, een openbare pluktuin en een prachtig speelveld. Ook
zijn er regelmatig activiteiten waaraan mensen van buiten kunnen deelnemen. Wanneer je
park ver buiten de stadse bebouwing ligt, is het echter niet makkelijk daar publiek voor te
krijgen. Wanneer De Nieuwe Kern wordt gebouwd, is dat publiek juist wel binnen bereik en
dat biedt grote kansen. Om te zien hoe die te verzilveren, zijn in het verleden excursies
georganiseerd naar een volkstuinpark in Rotterdam dat tegenwoordig door de wijk Nessangen
wordt omgeven, en naar een park in Utrecht dat ingesloten ligt tussen de wijk Voordorp en
een spoorlijn.
Ook Nieuw Vredelust ligt ingeklemd tussen spoorlijnen en wegen, en het is klaar voor een
vergelijkbare, nieuwe stap: bouw De Nieuwe Kern om ons heen.
De gemeente Amsterdam verzwijgt het feit dat de gemeente Ouder-Amstel ons park wil doen
verdwijnen. Dat is al pijnlijk genoeg. De gemeente Ouder-Amstel zou namelijk Nieuw
Vredelust, net als de drie andere parken, heel goed een plaats kunnen geven binnen die
nieuwe wijk. Daarmee zou ze een rijk stuk land, met grote biodiversiteit in stand houden dat
de toekomstige bewoners van de Nieuwe Kern alles biedt wat ze aan groene ruimte nodig
hebben: forse bomen op leeftijd, prachtige lanen met doorkijkjes die zo uit een schilderij van
Vincent van Gogh lijken te komen, uilen die kunnen blijven broeden waar ze dat al decennia
lang doen. De tuinders verzorgen dat groen om niet, en - niet in het minst – ze weten er zo
veel van dat ze die kennis op de bewoners van de nieuwe wijk kunnen overbrengen opdat zij
hun tuinen, balkons en dakterrassen net zo prachtig kunnen maken.
Al bijna dertig jaar ben ik een tevreden tuinder die het werkende leven in de stad heeft kunnen
volbrengen door mijn tuin als uitwijkmogelijkheid en plaats van rust. Zorg er dus voor dat
andere mensen uit het onderwijs, de zorg en creatieve beroepen dat de komende decennia ook
kunnen doen. En laat de bewoners van De Nieuwe Kern van hun inzet profiteren.
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De ontwerp-Structuurvisie "De Nieuwe Kern", welke met ingang van 27 mei tot en met 7 juli 2021
ter inzage ligt, geeft ProRail aanleiding om tijdig de volgende zienswijze in te brengen.
ProRail heeft, als landelijk spoorbeheerder, een visie op de omgeving van het spoor. We delen
deze graag met u, zodat u dit mee kunt nemen in uw Structuurvisie. Meer informatie vindt u hier:
https ://www.prorail.nl/siteassets/homepage/samenwerken/overheden/documenten/pr documentprorail-en-de-omgevingsvisies.pdf.
5.4 Participatie
In hoofdstuk 5.4 Participatie wordt in paragraaf "Steun van de eigenaren" een aantal
grondeigenaren genoemd. Hierin ontbreekt Railinfratrust B.V., ProRail verzoekt u om deze toe te
voegen.
Ruimtereserverinqen Spoor
Voor ruimtereserveringen Spoor wil ProRail u wijzen op de eind 2020 getekende
(driepartijen)overeenkomst tussen gemeente Amsterdam, gemeente Ouder-Amstel en ProRail B.V.
(zie bijlage 1)
Deze overeenkomst heeft betrekking op de zogenaamde (gecombineerde) noord- en middenligging
van een ruimtereservering voor keersporen voor hogesnelheidstreinen (zie bijlage 2).
In bijlage 3 zijn vier aaneensluitende tekeningen met betrekking tot de 'strategische
ruimtereservering spoor' tussen de stations Amsterdam Amstel (inclusief) en Amsterdam Bijlmer
(exclusief) opgenomen.
Het betreft een eventueel op de lange termijn te realiseren 4- in plaats van 2-sporig baanvak (treingedeelte) tussen Amsterdam Amstel en Amsterdam Bijlmer, inclusief de stations Amsterdam
Amstel en Duivendrecht.
Deze tekeningen lagen onlangs nog ten grondslag aan de reactie van ProRail op de conceptOntwerp Omgevingsvisie Amsterdam, inclusief de in dat kader met Amsterdam afgestemde en
geactualiseerde ruimtereserveringen.

ProRail b.v., Kvk 30124359
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De betrokken vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam hebben ProRail daarbij verzekerd
dat zij ook zorg zouden dragen voor coördinatie en afstemming met de buurgemeenten, onder
andere met de gemeente Ouder-Amstel.

Daarnaast vraagt ProRail graag uw aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen. Uw
gemeente is bezig met het opstellen van een Structuurvisie en daarom verzoekt ProRail u om de
onderstaande aspecten in de procedure op te nemen c.q. te verwerken, met als uitgangspunt dat
de bedrijfsvoering van ProRail niet wordt belemmerd.
Aspect Externe Veiligheid
ProRail verzoekt u voor het aspect Externe Veiligheid in relatie tot Railverkeer (mocht dit van
toepassing zijn) gebruik te maken van de meest recente gegevens (Basisnet).
Aspect Geluid
ProRail verzoekt u voor het aspect Geluid in relatie tot Railverkeer gebruik te maken van de
meest recente gegevens (Geluidproductieplafonds). Meer informatie hierover vindt u op:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wet-milieubeheer/rijkswegen-O/.
Aspect Trillingen
ProRail beoogt niet alleen voor gemeenten die plannen maken in de spooromgeving, maar ook
voor toekomstige bewoners rond het spoor een 'goede buur' te zijn. Indien de ontwerpStructuurvisie bebouwing dichtbij het spoor mogelijk maakt, kan trillinghinder voor de
toekomstige bewoners/gebruikers ontstaan als gevolg van treinverkeer. Hoewel er geen
wettelijke normen bestaan voor trillinghinder in dit soort situaties acht ProRail het gewenst dat
er in de planvorming wel aandacht voor is. ProRail raadt u aan om het aspect trillinghinder af te
wegen, zoals door Kenniscentrum lnfoMil wordt aanbevolen. Meer informatie hierover vindt u
op: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/milieuthema/tril/.
ProRail raadt u dan ook aan om het aspect trillingen te betrekken bij de ontwerp-Structuurvisie
en alle in de toekomst daar op gebaseerde ruimtelijke plannen. In dit kader verwijst ProRail u
naar de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen. Meer informatie vindt u hier:
https ://www. rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/18/handreiking-nieuwbouw-enspoortrill ingen.
Bouwen bij,_naast en onder het spoor
ProRail verzoekt uw gemeente om ons - vooruitlopend op de Omgevingswet - actief te
betrekken bij het verder ontwikkelen van bouwplannen in de directe nabijheid van de
spoorbaan, teneinde in gezamenlijk overleg tot overeenstemming te komen c.q. afspraken te
maken alvorens tot uitvoering zal worden overgegaan.
Percelen ProRail
In de ontwerp-Structuurvisie zijn mogelijk percelen opgenomen die in eigendom zijn van
Railinfratrust B.V./ProRail B.V. (verder te noemen "ProRail"). ProRail merkt in dit kader op dat
deze percelen - zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ProRail - niet mogen
worden gebruikt. Deze percelen zijn door ProRail benodigd ten behoeve van de uitvoering van
haar taken en eventuele toekomstige plannen. De percelen van ProRail, alsmede de
spoorbaan, dienen door ProRail, haar aannemers of hulpdiensten te allen tijde onbelemmerd
toegankelijk te zijn en te blijven met het materieel dat ook momenteel wordt gebruikt voor het
uitvoeren van werkzaamheden en in het geval van calamiteiten. ProRail verzoekt u tevens alle
percelen van ProRail te voorzien van de bestemming "(Verkeer -) Railverkeer".
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Overwegen
Overwegen vormen een gevaarpunt tussen weg- en spoorverkeer. ProRail verzoekt u
gemeente daarom contact op te nemen met ProRail indien de door uw gemeente voorgestelde
visie effect kan hebben op de bestaande overwegen in uw gemeente. U kunt hierbij
bijvoorbeeld denken aan gewijzigd gebruik door het realiseren van een ontsluitingsroute voor
een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein of ontwikkelingen rondom geestelijke gezondheidzorg
nabij het spoor. Ook verwijs ik u graag naar de Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020 -2025
waarin het Ministerie van Infrastructuur en Veiligheid (hierna: lenW) haar visie op
overwegveiligheid heeft beschreven. Het streven van lenW is om samen met ProRail,
decentrale overheden, recreatieve belangenorganisaties en burgers te zorgen voor nul
dodelijke slachtoffers en nul verstoringen op en rondom overwegen(trein- en wegverkeer) om
een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit te kunnen garanderen. Meer informatie hierover vindt
u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/05/beleidsagendaspoorveiligheid-2020-2025.
Waterpeil/Stabiliteit
In verband met het borgen van de stabiliteit van de spoorbaan met bijbehorende voorzieningen
mag het waterpeil niet wijzigen. Tevens dient uw gemeente te borgen dat alle uit te voeren
werkzaamheden geen invloed zullen hebben op de stabiliteit van de spoorbaan met
bijbehorende voorzieningen, alsmede op het ongehinderd gebruik van de spoorbaan met
bijbehorende voorzieningen.
Spoorwegwetgeving
Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de spoorbaan dient rekening
gehouden te worden met het bepaalde in artikel 19 van de Spoorwegwet, waarnaar ProRail u
kortheidshalve verwijst. Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen
met ProRail via het e-mailadres vergunningaanvraag@prorail.nl.
ProRail merkt in dit kader nu reeds op dat onder de Omgevingswet - voor initiatieven binnen
het beperkingengebied hoofdspoor - uw gemeente het bevoegde gezag is voor meervoudige
aanvragen, waarbij vergunning alleen verleend kan worden nadat ProRail haar gemandateerde
advies met instemming heeft gegeven.
Spoorwegdoeleinden
ProRail verzoekt u zorg te dragen dat gronden welke momenteel voorzien zijn van de
bestemming Spoorwegdoeleinden, deze bestemming ook in de toekomst zullen behouden.
Zicht op de stationsentree
Doordat de stationsomgeving een ideale plek is om je te vestigen, ziet ProRail de laatste jaren
steeds meer verdichting en hoogbouw rond het station. Dit komt de vindbaarheid van het station
niet ten goede. Reizigers voelen zich onzeker en veroorzaakt een vorm van stress. Ondanks dat er
bewegwijzering is blijkt uit onderzoek dat zicht op de hoofdingang de beste manier is om het station
te vinden. Zichtlijn naar het station spelen daar een belangrijke rol in en ProRail wil graag deze in
standhouden.
Windbeleving
Hoogbouw rond het station heeft invloed op de windbeleving van reiziger. Gemiddeld wachten
reizigers 7 tot 10 min op een hun trein en dat doen ze het liefst op het perron, waar de tijd halteert.
Wachten met veel wind draagt niet bij aan een positieve stationsbeleving. Reizigers wachten het
liefst warm beschut en comfortabel, alleen is er niet voldoende wachtgelegenheid voor elke reiziger.
Daardoor is het van belang dat in de omgeving rekening gehouden moet worden met de
windbeleving op het perron.

Ons kenmerk
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Schaduwwerking op zonnepanelen
ProRail stelt zich al doel om CO2 neutraal te opereren. Dat betekent dat vele daken en
perronoverkappingen voorzien zijn of worden van zonnepanelen om zo voldoende stroom op te
wekken voor verlichting, reisinformatie en liften en roltrappen. Daardoor is het van belang dat in de
omgeving rekening gehouden moet worden met de schaduww erking op de ProRail zonnepanelen
om de doelstelling voor 2030 te blijven te halen.
Onderstations
De binnen het plangebied aanwezige onderstations mogen niet komen te vervallen. Tevens
verzoekt ProRail u ervoor zorg te dragen dat de onderstations - net als in de huidige situatie te allen tijde bereikbaar zullen zijn.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

drs. ing. C.M.J. (Karen) te Boome
Manager Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed
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PER E-MAIL
Gemeente Ouder-Amstel
T.a.v. mevrouw ir. K. Haitjema
Postbus 35
1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Per e-mail verzenden aan

Klazien.Haitjema@ouder-amstel.nl
gemeente@ouder-amstel.nl
Referentie

Telefoon

Amsterdam

MvH.21.10

06-11905786

4 juli 2021

Onderwerp

Zienswijze JCA ArenA inzake ontwerp-structuurvisie en Milieu Effect Rapport De Nieuwe
Kern

Geachte mevrouw Haitjema,
Onder verwijzing naar dossiernummer 2020-016739 en onderwerp ‘inspraakreactie
Ontwerp-Structuurvisie DNK’ dienen wij hierdoor, zoals reeds aangekondigd per e-mail op
25 juni 2021, namens Stadion Amsterdam N.V. en Stadion Amsterdam C.V. (hierna
gezamenlijk: ‘ArenA”), respectievelijk eigenares en exploitant van het multifunctionele
voetbalstadion genaamd de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam, een zienswijze in met
betrekking tot de ontwerp-structuurvisie en het Milieu Effect Rapport (MER) De Nieuwe
Kern.
In het kader van het participatietraject De Nieuwe Kern hebben wij diverse gesprekken
gevoerd en conceptstukken mogen ontvangen. De gesprekken tussen Ouder-Amstel en
ArenA zijn altijd constructief verlopen. Wij kregen daardoor de indruk dat de belangen van
ArenA gewaarborgd zouden worden en de exploitatie van de Johan Cruijff ArenA niet
negatief zal worden beïnvloed. Helaas moeten wij constateren dat hiervan op verschillende
onderwerpen en thema’s geen sprake is in de ter inzage gelegde stukken.
Voor een inhoudelijke uiteenzetting en onderbouwing van onze zienswijze, verwijs ik graag
naar (i) de notitie onderbouwing van de zienswijze van de Johan Cruijff ArenA op de
milieueffectrapportage en ontwerp-structuurvisie De Nieuwe Kern met referentie
HH/HH/TvdE/FP 3489-1-NO-001 d.d. 1 juli 2021 en (ii) Brief van ArenA aan gemeente
Ouder-Amstel d.d. 21 juli 2020 met referentie MC-20.058 en onderwerp participatietraject
concept-structuurvisie De Nieuwe Kern die als bijlagen aan deze brief zijn gehecht. Wij
verzoeken u om een en ander op deze plaats als herhaald en ingelast te beschouwen.
Daarnaast willen wij nu al kenbaar maken dat in de vervolgplannen en
detaillering/uitwerking van de ontwerp-structuurvisie De Nieuwe Kern, er rekening
gehouden dient te worden met de punten die wij aangegeven hebben in de hiervoor
genoemde brief van 21 juli 2020.

Johan Cruijff ArenA
Stadion Amsterdam CV, PO Box 22981, 1100 DL Amsterdam, The Netherlands
T/ +31 20 311 13 33 W/ johancruijffarena.nl
ABN AMRO Bank / IBAN NL72ABNA0542309386 / BIC ABNANL2A
KvK Amsterdam 33254163 / BTW nr. NL8025.59.116.B.01
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Ik wil nogmaals benadrukken dat de ArenA op zichzelf voorstander is van de komst van
De Nieuwe Kern, maar dat dat ons inziens alleen kan als de ArenA daar op geen enkele
wijze hinder van ondervindt en/of belemmerd wordt in haar exploitatie.
Wij verzoeken u om de ontwerp-structuurvisie en het MER aan te passen en te wijzigen
met inachtneming van de opmerkingen in deze zienswijze omtrent infrastructuur,
parkeren, woonfunctie, geluid en dergelijke. Voorts zijn wij graag beschikbaar voor overleg
over deze onderwerpen en bereid deze zienswijze in een gesprek nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Henk Markerink

Directeur

Bijlagen:
• Notitie - Onderbouwing van de zienswijze van de Johan Cruijff ArenA op de
milieueffectrapportage en Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern met referentie
HH/HH/TvdE/FP 3489-1-NO-001 opgesteld Peutz met inhoudelijk
onderbouwing en vragen met betrekking tot de zienswijze.
• Brief met onderwerp Participatietraject concept-structuurvisie De Nieuwe Kern
met referentie MC-20.058 welke is verstuurd op 21 juli 2020.
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Zienswijze op Ontwerpstructuurvisie DNK en MER
Als tuinder van Tuinpark Dijkzicht geef ik hieronder mijn zienswijze op bovengenoemde
documenten. Ik juich het vanzelfsprekend toe dat er nieuwe woningen, hopelijk sociale,
worden gebouwd, dat er in de nieuwe wijk een groot park komt, en dat de volkstuinen als
goed bereikbaar natuurgebied behouden blijven. Dat neemt niet weg dat de stukken mij
aanleiding geven tot enkele kritische kanttekeningen. Zie hieronder, per document.
MER - ecologie
Hierin mis ik een inschatting van de ecologische consequenties voor de tuinparken,
-

-

-

indien er een doorgaande verbinding voor fietsverkeer en openbare voorzieningen
zouden worden gerealiseerd. Daarbij valt te denken aan verstoorde routes voor de
aanwezige fauna, verlies van habitat, voedsel en schuilplaatsen, vleermuis- en
nachtvlinderbedreigende verlichting, etc.
indien bestaande natuur opgeofferd zou moeten worden voor nieuw te realiseren
tuinen voor tuinders van parken die geheel of gedeeltelijk op de nominatie staan om
gesloopt te worden.
indien bestaande tuinen met veel biodiversiteit bij verkoop opgesplitst zouden
worden in kleinere tuinen

Ontwerpstructuurvisie
Om te beginnen vind ik het onbegrijpelijk dat een gemeente in tijden van toenemend
biodiversiteitsverlies het MER-oordeel op ecologie als ‘zeer negatief’ als ‘niet
onoverkomelijk’ beschouwt. Dit terwijl er groenere en minder kostbare alternatieven zoals
voorgesteld door de Bond van Volkstuinders en de gezamenlijke volkstuinen in de DNK zijn
gepresenteerd.
Tuinparken worden geframed als ‘naar binnengekeerd’ en alleen met tuinieren bezig. Het
heeft vermoedelijk tot doel voorstellen voor meer toegankelijkheid acceptabel te maken,
maar ik herken mij en mijn vereniging er niet in. Bovendien klopt het niet met de
werkelijkheid:
-

-

Als vereniging zijn we al decennialang bezig buitenstaanders, schoolkinderen,
bejaarden en bewoners van omringende buurten te verwelkomen voor lezingen,
open dagen, rondwandelingen, en sportevenementen. Werknemers uit omringende
kantoren brengen er hun lunchpauze in door en biologen uit de stad komen vogels en
vleermuizen registreren. We zien wandelaars en fietsers uit de stad voorbijkomen,
jongens uit de Bijlmer komen hier voetballen en hardlopers rennen hier hun
dagelijkse rondjes.
In het kader van het Nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren focussen we al vanaf de
jaren negentig op het bevorderen en het behoud van een zo groot mogelijke
biodiversiteit: door aanleg van en voorlichting over inheemse beplanting,

thematuinen met verschillende biotopen, bodemverrijking via eigen compost,
gefaseerd maaibeheer, permacultuur, natuurlijk waterbeheer, verbod op het gebruik
van insecticiden en pesticiden, enz. enz. Dat we daar goed in slagen blijkt uit het feit
dat we in 2017 de hoogste score in Nederland behaalden voor genoemd keurmerk.
Het hoeft geen betoog dat wij hierdoor bijdragen aan het scheppen van een groot
areaal aan waardevolle natuur en daarmee het individuele belang overstijgen.
Meer toegankelijkheid, meer verbindingen… draagvlak
Zoals gezegd zijn sinds jaar en dag zijn ALLE paden en routes van alle volkstuinparken
toegankelijk en bereikbaar voor wandelaars en langzaam fietsverkeer. Snel(fiets)verkeer
gaat over een geasfalteerd fietspad langs de tuinparken. Nergens wordt in de
ontwerpstructuurvisie de noodzakelijkheid onderbouwd van nog ‘meer en logische
verbindingen’, noch gedetailleerd, anders dan met het vage ‘andere overwegingen’ en
‘bereikbaarheid’ (waarin dus al in is voorzien). Voor zover ‘verbindingen’ een eufemisme is
voor een 24/7 doorgaand fietspad met verlichting en aan beide zijden, wijs ik erop dat
hiervoor bij de tuinders geen enkel draagvlak aangetoond is, en het zelfs bij monde van
wethouder Van der Weele publiekelijk (want op video) ingetrokken is. En terecht! Behalve
overbodig, overstijgt de negatieve impact op natuur en verenigingsleven van een pad dat het
kleine Dijkzicht doormidden zou klieven veruit de eventuele voordelen voor de doorgaande
fietser. De tijdwinst is minimaal, en door de noodzakelijke afsluitingen aan beide kanten zijn
natuurgenot en contacten met tuinders vrijwel uitgesloten. Van ‘samensmelten’ met de
tuinders zou dan ook nauwelijks sprake kunnen zijn. Is dit dan die ‘andere indeling’ die de
volkstuinen - een ‘oase’ in de ontwerpstructuurvisie!! - meerwaarde geeft? Voor wie
eigenlijk?
Participatie
Een ‘verbinding tussen een nog aan te leggen park in de DNK-woonwijk en de tuinparken’,
zou tot stand komen ‘in overleg met de tuinparken’. (p. 38) Volgens een ingevoegd kader in
de MER en de genoemde maar niet bijgevoegde ‘Uitvoeringstrategie’ is dit ‘overleg’ echter
slechts binnen vaststaande kaders mogelijk en dient zich te beperken tot een groepje
tuinders van alle vier de tuinparken. Ronduit wreed is het echter van hen te verlangen dat zij
voor hun eigen en andere parken bepalen waar die ‘verbinding’ (lees ‘het doorgaande
fietspad’) moet komen, en zo tegelijk beslissen over het daarmee samenhangende vertrek
van een aantal medetuinders. Behalve dat dit hooguit ‘invulling’ en zeker geen overleg of
participatie genoemd kan worden, worden deze tuinders daardoor in een onmogelijke
positie gebracht.
Inspraak een formaliteit
Het taalgebruik in de ontwerpstructuurvisie lijkt er op gericht bij voorbaat alle negatieve
effecten van de bouwplannen voor de tuinparken te bagatelliseren of te ontkennen. Alleen
uit een verwijzing naar de Uitvoeringsstrategie en een kader in het MER-rapport blijkt dat er

ondanks al die mooipraat voor de volkstuinders niets veranderd is. Onze goed onderbouwde
bezwaren zijn genegeerd. Als burger voel ik me niet gehoord, mijn democratisch recht op
inspraak is een farce gebleken, en het idee dat zo veel levende natuur zou moeten worden
verwoest vanwege een totaal overbodig doorgaand fietspad stemt me boos en verdrietig.
Ik hoop van ganser harte dat de gemeente OuderAmstel zo wijs zal zijn om hiervan af te zien,
en zelfs helemaal voor het betere alternatief te opteren: de Grote Groene Kern.
M.C.A. Greuter, tuinpark Dijkzicht
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Geacht college,

Mei 2021 is de ontwerp structuurvisie van De Nieuwe Kern openbaar gemaakt. In het kader van het
participatietraject met stakeholders maken we graag gebruik van de mogelijkheid om onze reactie te
geven op het ontwerp. In deze brief staat onze reactie verwoord.

Heldere visie met ruime ambities
We willen u allereerst complimenteren met de gedegenheid van het document. Er ligt een duidelijke
visie om een duurzaam gemengd woon-werkgebied te realiseren. Het is prettig om te lezen dat op alle
thema’s in het stuk hoge ambities worden gesteld.
Als woningcorporatie vinden wij het daarnaast goed om te zien dat er in de structuurvisie een
belangrijk deel (sociale) huur is opgenomen. Gezien de huidige woningnood is dit van essentieel
belang. Niet alleen voor de woningzoekenden in de eigen gemeente, maar zeker óók voor
woningzoekenden in de regio, voor wie de wachttijden op een (sociale) huurwoning elk jaar verder
oplopen. Erg positief is dan ook dat er 30% sociale huur wordt gerealiseerd. En 40% middensegment,
waarvan minimaal de helft middeldure huur.
Nogmaals willen we onderstrepen dat het belangrijk is dat de 30% sociale huur voor de lange termijn
beschikbaar blijft, daarom hechten wij veel belang aan realisatie van deze woningen door een
woningcorporatie.
Daarnaast ondersteunen wij ook sterk de ambitie om van De Nieuwe Kern een complete woonwijk te
maken, die aantrekkelijk wordt voor uiteenlopende groepen bewoners; zowel vanuit volkshuisvestelijk
oogpunt als vanuit het streven naar zoveel mogelijk gemengde wijken. We zijn dan ook positief over
de richtlijn qua menging over het gebied: Dat zowel ten oosten als ten westen van de Holterbergweg
minimaal 33% van het totale aantal sociale woningen komt (samen 66%). De locatie voor de
resterende 34% sociale huurwoningen is aan de grondeigenaren vrij te verdelen tussen de
woongebieden.
Postbus 67065 | 1060 JB Amsterdam | (020) 6 801 801 | info@eigenhaard.nl | www.eigenhaard.nl
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Zorgen over betaalbaarheid, beschikbaarheid en differentiatie sociale huur
Ondanks dat wij de visie en ambities van de structuurvisie ondersteunen, hebben wij toch een aantal
zorgen over de betaalbaarheid, beschikbaarheid en differentiatie van het woningprogramma in de
huur.
Ten eerste is het goed dat er nu een kader meegegeven is over de huurprijsstelling voor de
grondgebonden woningen in de sociale huurvoorraad: Minimaal 15% van de grondgebonden
woningen valt onder de sociale huurgrens. Dit zal vaak de maximale huurgrens voor de sociale huur
van € 752,33 (prijspeil 2021) bedragen. Als corporatie differentiëren we echter nog meer: 70% van de
woningzoekenden is, vanuit passendheid en betaalbaarheid, afhankelijk van een lagere huurprijs;
maximaal de € 633,25 (prijspeil 2021) voor één- of tweepersoonshuishoudens en € 678,66 (prijspeil
2021) voor drie of meerpersoonshuishoudens. We adviseren daarom ook om kaders mee te geven
voor het aandeel sociale huur onder genoemde huurgrenzen. Tevens verwijzen wij u graag naar de
doelgroepenverordening van de gemeente Ouder-Amstel, waarin dit onderscheid tussen goedkope en
betaalbare sociale huur ook terugkomt.
Onderstaande tabel laat, op basis van woningbehoefteonderzoek, zien hoe de verdeling in
huurklassen er idealiter uit ziet in de gemeente Ouder-Amstel.
Huurprijsklassen (peildatum 2021)
Aanbevolen percentages

< € 633,25
45%

€ 633,25 t/m
€ 678,66
25%

€ 678,66 t/m
€ 752,33
30%

Bron: Wimra 2019

Ten tweede is nu de richtlijn dat 60% van de sociale huur kleiner mag zijn dan 60 m2 bvo (wat
ongeveer gelijk staat aan 40 m2 gbo) losgelaten. Er is nu gesteld dat binnen De Nieuwe Kern een
diversiteit in prijscategorieën en woningtypen gerealiseerd zal worden, waarbij een gemiddelde
woninggrootte van 100 m2 bvo (voor het totale programma) het uitgangspunt is.
Eigen Haard is er niet gerust op dat met de richtlijn van een gemiddelde grootte van 100 m2 over het
gehele programma, dit niet tot een eenzijdig programma met alleen kleine sociale huurwoningen zal
leiden (ten gunste van vrije sector en koopwoningen). Om meer differentiatie binnen het sociale
huurprogramma te verzekeren moet er ons inziens een verdeling van woninggrootte specifiek voor het
sociale programma meegegeven worden.
Eigen Haard heeft eind 2020 de gemeente Ouder-Amstel een visie op het sociaal programma
toegestuurd. Op basis van een marktanalyse hebben we daarin de aanbeveling gedaan om voor 45%
in te zetten op woningen tussen 30-45 m2 gbo (40-60 m2 bvo), 35% minimaal 60 m2 gbo (80 m2 bvo)
en 20 % > 75 m2 gbo (100 m2 bvo). Oftewel, 55% van de sociale huur woningen zou idealiter groter
dan 80 m2 bvo moeten zijn.
Ten derde hebben we wat zorgen over de beschikbaarheid van woningen in de Nieuwe Kern op lange
termijn. Op dit moment geldt een instandhoudingstermijn van 25 jaar voor de sociale huur en 15 jaar
voor de middeldure huur. Dit kan betekenen dat ná deze periodes het aandeel sociale huur en
middensegment (fors) terugloopt. En hiermee dus ook de beschikbaarheid voor de doelgroep die daar
sterk afhankelijk van is en weinig tot geen alternatieven heeft.
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Woningcorporaties staan garant voor een duurzaam betaalbaar aanbod
Gezien de ambitie voor langdurige beschikbaarheid van betaalbare woningen willen wij graag het
belang van woningcorporaties in de ontwikkeling en exploitatie van sociale huur en middeldure huur
benadrukken. Woningcorporaties hebben een belangrijke en brede volkshuisvestelijke taak. Zij zorgen
blijvend - dus ook na de instandhoudingstermijn – voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van
woningen voor de doelgroep. Dit doen ze bijvoorbeeld door samen met de gemeente
prestatieafspraken te maken over o.a. de instandhoudingstermijn, woningtypen en gedifferentieerde
huurprijzen. Door middel van prestatieafspraken kan gemeente daarom veel beter sturen op de
woningvoorraad zodat men flexibel kan inspelen op ontwikkelingen over doelgroepen, buurten,
huurniveaus, huisvesting kwetsbaren enz. Door de sociale huur en het middensegment over te laten
aan marktpartijen verliest de gemeente haar sturing op de volkshuisvesting.

Wij hopen dat onze reactie aanleiding geeft om de ontwerp structuurvisie op punten aan te passen.

Met vriendelijke groet,
Woningstichting Eigen Haard

drs. V.O. Luijendijk
Lid Raad van Bestuur
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Onderwerp: ‘inspraakreactie Ontwerp-Structuurvisie DNK’ zaaknummer 2020016739

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van KLM op de “Ontwerp-structuurvisie De Nieuwe Kern” van
7 mei 2021 en het Milieu Effect Rapport van 11 mei 2021.
Het plan “De Nieuwe Kern” (hierna te noemen “DNK”) behelst circa 4.500 woningen. Het Plan
voldoet volgens KLM niet aan de bestuurlijke afspraken voor het gebied zoals vastgelegd in
de brief van de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu van 1 april 2016 en de regels van het
LIB, onder meer in artikel 2.2.1d lid 1. DNK valt niet binnen het stedelijk gebied.
Het woningbouwprogramma waarin DNK voorziet is voorzien op gronden aangewezen als
LIB5-afwegingsgebied. Binnen het LIB5-afwegingsgebied op basis van artikel 2.2.1d lid 1 LIB
zijn uitsluitend nieuwe woningbouwlocaties toegestaan, als de betrokken gronden kunnen
worden gekwalificeerd als bestaand stedelijk gebied (“BSG”) in de zin van artikel 1.1.1 lid 1
onder h Bro (in het LIB wordt voor het begrip ‘bestaand stedelijk gebied’ aangesloten bij het
gelijkluidende begrip in het Bro (artikel 1.1.1 lid 1 onder e LIB)). Binnen het LIB5afwegingsgebied zijn buiten bestaand stedelijk gebied geen nieuwe woningbouwlocaties
toegestaan.

KLM 1514-02.11

Aan de gronden waarop DNK voorziet in woningbouw kent het bestemmingsplan Strandvliet
1970 de bestemmingen ‘Volkstuinen’, ‘Slibvelden’, ‘Recreatieve doeleinden IV’ en ‘Openbaar
Groen’ toe. Voor de kwalificatie van een gebied als BSG is bepalend of het voorgaande
bestemmingsplan voor het betrokken gebied al voorzag in een stedenbouwkundig samenstel
van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of
horeca mogelijk maakt, of erin voorzag dat het gebied kan worden beschouwd als bij een
bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behorende openbare of sociaal
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.

Het is hoogstwaarschijnlijk dat de gronden door een rechter niet als BSG zullen kunnen
worden aangemerkt. Ik verwijs naar de analyse van Stibbe advocaten hierover (BIJLAGE).
De bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze zienswijze.
Daarnaast is de woningbouw niet in overeenstemming met de doelstellingen van het LIB. Het
zou in flagrante strijd zijn met doel en strekking van de bestuurlijke afspraken en de regeling
in het LIB als op basis van een 50 jaar oud bestemmingsplan, dat toch slechts voorziet in
groene recreatieve functies, kan worden voorzien in 4.500 woningen. Hiervoor zijn de
volgende aspecten relevant
1) Omvangrijk woningbouwprogramma
Het woningbouwprogramma voor DNK gaat uit van circa 4.500 woningen. 1 Hiermee
worden in potentie circa 10.000 extra inwoners in de betreffende gemeente gehuisvest,
die een hoger veiligheidsrisico vormen en gehinderd worden door geluid, waardoor er
in potentie 10.000 extra geluidgehinderden in de toekomst bij kunnen komen.
2) Bestuurlijke afspraken ‘Wonen – Vliegen’
De regio en de luchtvaartsector hebben onder leiding van de staatsecretaris van
Infrastructuur en Milieu bestuurlijke afspraken gemaakt over de aanpak voor wonen
en vliegen in de regio Schiphol en het gebied tussen de LIB4 contour en de 20Ke
contour. In haar brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2016, wees de staatsecretaris
gemeenten en provincies op hun verantwoordelijkheid om bij een zorgvuldige
ruimtelijke ordening zich in hun planvorming rekenschap te geven van de
aanwezigheid van vliegroutes in relatie tot geluidsgevoelige bestemmingen.2
KLM heeft per brief op 11 oktober 2017 aan de staatsecretaris van Infrastructuur en
Milieu haar zorgen geuit over een adequate uitwerking van de gemaakte bestuurlijke
afspraken. Reden voor deze zorg was en is nog steeds dat KLM constateert dat
gemeenten in de praktijk geen verantwoording afleggen voor het al dan niet bouwen
onder drukke aan- en uitvliegroutes. KLM verwees hierbij al naar het voornemen van
de ontwikkeling van De Nieuwe Kern.3 De bestuurlijke afspraken over het niet
toestaan van woningbouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied in de LIB 5-gebied,
zijn met ingang van 1 januari 2018 verankerd in artikel 2.2.1d lid 1 LIB.
3) Doelstellingen LIB
De regels voor de beperkingengebieden in het LIB zijn opgesteld ten aanzien van de
bestemming en het gebruik van de grond voor zover die beperkingen noodzakelijk zijn
met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in verband met de nabijheid van
luchthaven Schiphol. Uit het oogpunt van geluid en omwille van het gebruik van de
luchthaven moet volgens de wetgever terughoudendheid worden betracht wat betreft

1

Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 45.

2

Kamerstukken II 2015/16, 29665, nr. 222.

3

Brief aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 11 oktober 2017 (AMS/DG.17.014).

4

Stb. 2017, 402, p. 18.

woningbouwmogelijkheden op plaatsen waar dat niet wenselijk is. Gelet hierop is
onder meer in artikel 2.2.1d lid 1 LIB een beperking opgenomen voor woningbouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied.4 Een van de doelstellingen van het LIB is
immers om de toename van het veiligheidsrisico te voorkomen en de toename van
het aantal potentieel geluidgehinderden te beperken.

Met vriendelijke groet,

P. Cornelisse
Vice President Mainport Strategy
Bijlage: Advies woningbouwlocaties in De Nieuwe Kern, 2 juli 2021, Stibbe Advocaten
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2 juli 2021

Betreft

Advies woningbouwlocaties De Nieuwe Kern

1.

INLEIDING EN SAMENVATTING

(1)

De gemeente Ouder-Amstel wil samen met grondeigenaren plangebied ‘De Nieuwe Kern’
(“DNK”) ontwikkelen. Het gebied1 in de gemeente Ouder-Amstel moet de komende jaren
volledig getransformeerd worden tot een gemengd stedelijk gebied om te wonen, werken,
recreëren en sporten.2 In 2017 sloten de gemeente Ouder-Amstel en de andere grondeigenaren
van het gebied (gemeente Amsterdam, NS Stations, Borchland/VolkerWessels Vastgoed en
Ajax N.V.) een Samenwerkingsovereenkomst. De kern van de overeenkomst is dat de
gemeente Ouder-Amstel, als basis voor de uit te werken bestemmingsplannen de
planologische kaders vaststelt in een structuurvisie. De eigenaren zullen het gebied voor eigen
rekening en risico ontwikkelen.3 In de ontwerpstructuurvisie heeft de gemeente de
ruimtelijke- en beleidsmatige kaders vastgelegd voor de verschillende deelgebieden en
projecten binnen DNK. Het woningbouwprogramma voor DNK gaat uit van circa 4.500

1

Het plangebied van DNK ligt tussen Amstel Business Park, het station Duivendrecht, de Johan Cruijff
Arena en de A2.
Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 2.
Samenvatting samenwerkingsovereenkomst DNK, 2017 en Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern,
gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 4. De gemeente Amsterdam heeft overigens blijkens de
samenvatting van de samenwerkingsovereenkomst een voorbehoud gemaakt voor de ontwikkeling van
haar gronden die in de 20Ke-zone liggen, m.u.v. Nieuw Vredelust. Wanneer op rijksniveau besluiten
worden vastgelegd over woningbouw in deze zone, zal Amsterdam de financiële haalbaarheid van de
ontwikkeling van deze zone toetsen.

2
3

Rachèl Held
Stibbe

Stibbe N.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700. Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met
Stibbe N.V. die uitsluitend door Nederlands recht wordt beheerst. De algemene voorwaarden van Stibbe N.V. zijn van toepassing en bevatten een beperking van
aansprakelijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op verzoek en via www.stibbe.com/generalconditions.
= "Error! No document variable supplied." ="True" C:\Users\yousefi\Documents\Memo 01.docx 24551444

woningen.4
(2)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel heeft vanaf 27
mei 2021 zowel de Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern als het Milieu Effect Rapport
(“MER”) vrijgegeven voor inspraak. Beide documenten liggen tot en met 8 juli 2021 digitaal
ter inzage.5

(3)

Het plan voldoet volgens KLM niet aan de bestuurlijke afspraken voor het gebied zoals
vastgelegd in de brief van de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu van 1 april 2016.6 KLM
zal op de ontwerp-structuurvisie en MER haar zienswijze geven, in de zin dat het plan niet
binnen het bestaand stedelijk gebied valt, waardoor er gelet op de bestuurlijke afspraken geen
nieuwe woningbouwlocaties mogen worden ontwikkeld.

(4)

In dit kader heeft u ons gevraagd om inzichtelijk te maken in hoeverre DNK binnen het
bestaand stedelijk gebied is gelegen.

2.

SAMENVATTING


Het woningbouwprogramma waarin DNK voorziet is voorzien op gronden aangewezen
als LIB5-afwegingsgebied. Binnen het LIB5-afwegingsgebied zijn uitsluitend nieuwe
woningbouwlocaties toegestaan als de betrokken gronden kwalificeren als bestaand
stedelijk gebied (“BSG”) in de zin van artikel 1.1.1 lid 1 onder h Bro.



Voor het aanmerken van een gebied als BSG is bepalend of het voorgaande
bestemmingsplan voor de betrokken gronden voorziet in een stedenbouwkundig
samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid,
detailhandel of horeca en/of de daarbij behorende openbare of sociaal culturele
voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.



Het vigerende bestemmingsplan Strandvliet 1970 kent aan het plangebied de
bestemmingen ‘Volkstuinen’, ‘Slibvelden’, ‘Recreatieve doeleinden IV’ en ‘Openbaar
Groen’ toe.



Onze analyse is dat een rechter de gronden aangewezen voor ‘Volkstuinen’, ‘Recreatieve
Doeleinden IV’, ‘Openbaar Groen’ en ‘Slibvelden’ binnen het plangebied DNK eerder
niet, dan wel als BSG aanmerkt. Daarbij merken wij op dat alle gronden in het
plangebied als BSG dienen te kwalificeren wil woningbouw binnen het LIB5afwegingsgebied mogelijk zijn. Dat betekent dat als een of meer van voornoemde
bestemmingen wel als BSG kwalificeert, maar niet alle, het woningbouwproject in ieder
geval deels niet mogelijk is.

(5)

Onderstaand de argumenten waarom het woningbouwprogramma DNK niet in BSG is

4

Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 45.
Stcrt. 2021, 27037.
Kamerstukken II 2015/16, 29665, nr. 222

5
6
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(2)

gelegen:


De betrokken gronden zijn sinds jaar en dag in gebruik voor functies die geen verband
houden met verstedelijking, zoals volkstuinen, golf en een slibdepot. De gronden liggen
daarom buiten BSG.



Het bestemmingsplan Strandvliet 1970 is inmiddels 50 jaar oud en had toen, maar ook
nu, betrekking op een landelijk gebied kan daardoor geen grondslag bieden om het
gebied aan te merken als BSG.



Louter de ligging tussen doorgaande (snelwegen) leidt er niet toe dat het plangebied
kwalificeert als BSG.



De volkstuinen zijn niet verweven met de woonbebouwing van het stedelijk gebied, maar
zijn een zelfstandige groene voorziening.



Hoewel er in de volkstuinen veel gebouwtjes mogen worden gerealiseerd, is de feitelijke
schaal per gebouwtje zeer bescheiden (28 m2) en daarmee te bescheiden om als BSG te
kwalificeren.



De aard van het gebruik van de volkstuinen is een mengvorm tussen van
verblijfsrecreatie en agrarisch gebruik en is daardoor niet stedelijk van aard.



De slibvelden / het slibdepot zijn geen onderdeel van een bestaand stedenbouwkundig
samenstel van bebouwing ten behoeve van bedrijvigheid, maar zijn meer vergelijkbaar
met een vuilnisbelt en daarmee geen stedelijke functie.



De gronden die zijn aangewezen voor recreatieve doeleinden IV zijn groen-recreatief
van aard en hoofdzakelijk in gebruik voor de golfsport. Deze gronden kwalificeren
vanwege het ontbreken van omliggende woonbebouwing niet als een bij dat wonen
behorende sociaal culturele voorziening of stedelijk groen.



Het plangebied dat is aangewezen als openbaar groen is onbebouwd, groen-recreatief
van aard en wordt thans gebruikt als golfbaan. Het bestemmingsplan Strandvliet 1970
staat voor dit plangebied bovendien een zeer geringe bebouwing toe (de hoogte van een
gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen en niet meer dan een oppervlakte van 10
m2 hebben).



Het plangebied dat is aangewezen als openbaar groen kan ook niet worden
gekwalificeerd als stedelijk groen behorend tot bestaand stedenbouwkundig samenstel
van bebouwing. Het plangebied is niet in de directe omgeving gesitueerd van een
samenstel van bebouwing.



Nu alle gronden in het plangebied als BSG dienen te kwalificeren wil woningbouw
binnen het LIB5-afwegingsgebied zijn, zouden de volkstuinen, of de slibvelden, of de
recreatieve bestemming ieder voor zich al in de weg kunnen staan aan de woningbouw.
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Hieronder treft u een uitwerking van dit advies aan.
3.

BESTUURLIJKE AFSPRAKEN

3.1

Brief staatssecretaris van 1 april 2016

(6)

De bij de ontwikkeling van Schiphol hebben de regio en de luchtvaartsector begin 2016
bestuurlijke afspraken gemaakt over het gebied tussen de LIB4 contour en de 20Ke contour,
waarover de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu in haar brief van 1 april 2016 aan de
Tweede Kamer onder meer het volgende schrijft:
“Voor wat betreft het gebied tussen de LIB4 contour en de 20Ke contour (zie bijgevoegde
kaart)[…] heb ik met partijen afgesproken dat buiten het bestaand stedelijk gebied geen nieuw
stedelijk gebied wordt ontwikkeld. Hiermee worden nieuwe woningbouwlocaties in het
buitengebied («bouwen in het weiland») voorkomen. Binnen bestaand stedelijk gebied
worden door het Rijk geen beperkingen opgelegd.
Gemeenten en provincies dienen, op grond van hun verantwoordelijkheid voor een
zorgvuldige ruimtelijke ordening zoals vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), zich
in hun planvorming rekenschap te geven van de aanwezigheid van vliegroutes in relatie tot
geluidsgevoelige bestemmingen. Tevens dienen gemeenten rekening te houden met het feit
dat het hierboven genoemde traject voor de middellange termijn consequenties kan hebben
voor het gebied tussen de LIB4 contour en de 20Ke contour.
Voor de korte termijn zal ik de regels voor het LIB4 gebied en de afspraak dat tussen de LIB4
contour en de 20Ke contour buiten bestaand stedelijk gebied geen nieuw stedelijk gebied
wordt ontwikkeld, juridisch verankeren in het Luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol.
Daarover zal ik uw Kamer conform de gebruikelijke procedure informeren. Vooruitlopend
op het LIB heb ik de provincies gevraagd deze afspraak op te nemen in de provinciale
verordeningen, zodat provincies en gemeenten op zo kort mogelijke termijn conform deze
afspraak kunnen handelen.”7 (onderstreping: Stibbe)

7

Kamerstukken II 2015/16, 29665, nr. 222.
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(7)

KLM heeft reeds eind 2017 aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu haar zorgen
geuit over een adequate uitwerking van de gemaakte bestuurlijke afspraken. Reden voor deze
zorg was (en is) onder meer dat KLM constateerde dat gemeenten in de praktijk geen
verantwoording afleggen voor het al dan niet bouwen onder drukke aan- en uitvliegroutes.
KLM wees hierbij eind 2017 al naar het voornemen van de ontwikkeling van De Nieuwe
Kern:8

3.2

Bestuurlijke afspraken in het LIB verankerd

(8)

In het LIB zijn sinds de inwerkingtreding in 2003 al vier beperkingengebieden opgenomen.
Per 1 januari 2018 is hier een vijfde beperkingsgebied toegevoegd: het zogenoemde 20Kegebied uit de Nota Ruimte. Met deze wijziging is ook het beleid voor het gebied binnen de
20Ke-contour juridisch verankerd.9 Blijkens de nota van toelichting zijn de regels binnen het
LIB5-afwegingsgebied (voorheen 20Ke-contour) erop gericht om enerzijds voldoende ruimte
te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en anderzijds om
(woningbouw)ontwikkelingen mogelijk te maken.10

(9)

Ten overvloede, het gebied dat de staatssecretaris in haar brief van 1 april 2016 noemt: “het
gebied tussen de LIB4 contour en de 20K2-contour (zie bijgevoegde kaart)”11 komt overeen
met het, per 1 januari 2018 in het LIB in gecodificeerde, LIB5-afwegingsgebied.12

8

Brief aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 11 oktober 2017 (AMS/DG.17.014)
Stb. 2017, 402, p. 8. Zie ook: Kamerstukken II 2003/04, 29435, nr. 2. (Nota Ruimte) p. 214-215.
Stb. 2017, 402, p. 18.
Kamerstukken II 2015/16, 29665, nr. 222 (bijlage bij kamerstuk).
Het gebied dat op de kaart in bijlage 3 bij het LIB met nummer 5 zijn aangewezen.

9
10
11
12
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3.3

Tussenconclusie

(10)

Met de wijzing van het LIB is per 1 januari 2018 is een nieuw beperkingengebied aan het
LIB toegevoegd: het ‘LIB5-afwegingsgebied’ (voorheen 20Ke-gebied uit de Nota Ruimte).
Met deze wijziging is het beleid voor het gebied binnen de 20Ke-contour juridisch verankerd
in het LIB. De bestuurlijke afspraken, zoals neergelegd in de brief van de staatsecretaris van
Infrastructuur en Milieu van 1 april 2016, zijn zodoende met ingang van 1 januari 2018
verankerd in artikel 2.2.1d lid 1 LIB.

4.

LUCHTHAVENINDELINGBESLUIT SCHIPHOL

4.1

Juridisch planologische beperkingen LIB-gebieden

(11)

In het LIB zijn beperkingengebieden voor de luchthaven Schiphol vastgesteld (artikel 8.5
Wet luchtvaart (“Wlv”)). Voor deze beperkingengebieden zijn regels gesteld ten aanzien van
de bestemming en het gebruik van de grond voor zover die beperkingen noodzakelijk zijn
met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in verband met de nabijheid van luchthaven
Schiphol (artikel 8.5 lid 3 en 8.7 Wlv).

(12)

De (beperkings)regels uit het LIB in moeten in acht worden genomen bij de vaststelling van
een bestemmingsplan of de beheersverordening (artikel 8.8 Wlv). De regels uit het LIB
dienen op basis van artikel 8.9 Wlv ook in acht worden genomen bij het verlenen van een
omgevingsvergunning voor afwijken van planologisch regime (artikel 2.12 lid 1 onder a,
onder 1°, 2° of 3° Wabo).

4.2

Relevante beperkingen voor het LIB5-afwegingsgebied
4.2.1

(13)

Binnen het LIB5-afwegingsgebied zijn buiten bestaand stedelijk gebied geen nieuwe
woningbouwlocaties toegestaan. Artikel 2.2.1d LIB luidt:
1.
2.

(14)

Geen nieuwe woningbouwlocaties buiten BSG

“Op de gronden die op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit met nummer 5 zijn aangewezen,
zijn buiten bestaand stedelijk gebied geen nieuwe woningbouwlocaties toegestaan.
Voor de gronden die op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit met nummer 5 zijn aangewezen,
motiveren gemeenten 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.” (onderstreping: Stibbe)

In de nota van toelichting bij het LIB staat hierover:
“Binnen het ruimtelijk afwegingsgebied (voorheen 20Ke) zijn de regels er op gericht om
enerzijds voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en
anderzijds om (woningbouw)ontwikkelingen mogelijk te maken. Beide zijn van nationaal
belang. Er zal terughoudendheid betracht moeten worden wat betreft
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woningbouwmogelijkheden op plaatsen in de omgeving van de luchthaven waar dat uit een
oogpunt van geluid en groepsrisico minder wenselijk is. Tevens wordt hiermee woningbouw
vermeden op plaatsen waar dat ook omwille van het gebruik van Schiphol niet wenselijk is.
Dit sluit aan bij het gehanteerde principe om zo min mogelijk over dichtbebouwd stedelijk
gebied te vliegen.
Vanwege bovenstaande dient het buitengebied gevrijwaard te blijven van nieuwe
woningbouwlocaties. «Buitengebied» betreft het gebied buiten het bestaand stedelijk gebied
(BSG). Dit rijkskader laat de provincie afwegingsruimte om beperkt één of enkele woningen
in het buitengebied toe te staan binnen door de provincie gestelde voorwaarden. Hiervoor is
geen verklaring van geen bezwaar nodig. De bestaande afspraken met de provincies ten
aanzien van de verstedelijkingslocaties in de streekplannen van 2003 blijven voor zover
relevant gehonoreerd. De formulering is afgestemd met de betreffende bepalingen in de
provinciale ruimtelijke verordeningen. Gemeenten zijn binnen BSG verantwoordelijk voor
een zorgvuldige ruimtelijke ordening zoals vastgesteld in de Wet ruimtelijke ordening.
Daarbij houden de gemeenten in de planvorming rekening met de geluidproductie en het
risico die de vliegroutes van en naar Schiphol met zich meebrengen, nu, en voor zover te
voorzien, in de toekomst. Ook ontwikkelt de regio een gedegen aanpak voor het informeren
van bewoners en het afhandelen van klachten met betrekking tot de geluidbelasting door
vliegtuiggeluid.”13 (onderstreping: Stibbe)

(15)

Een woningbouwlocatie is op basis van artikel 1.1.1 lid 1 onder i van het Bro een stedelijke
ontwikkeling. Dit betekent dat op basis van het LIB andersoortige stedelijke ontwikkelingen
binnen het LIB5-afwegingsgebied wel buiten bestaand stedelijk gebied kunnen worden
ontwikkeld. Voor de definitie van het begrip ‘bestaand stedelijk gebied’ wordt in het LIB
aangesloten bij de definitie van dit begrip in het Bro (artikel 1.1.1 lid 1 onder h Bro), dit wordt
in paragraaf 5.2 nader toegelicht.
Uitzondering: voormalige bebouwingscontour en verstedelijkingslocatie Hoofddorp
Zuidrand

(16)

Onder bestaand stedelijk gebied als bedoeld in artikel 2.2.1d LIB wordt op grond van artikel
2.2.1 lid 3 LIB ook begrepen de voormalige bebouwingscontour van de streekplannen ZuidHolland-West van 19 februari 2003 en Zuid-Holland-Oost van 12 november 2003, waarvan
de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op «Kaart 13 20 Ke-contour Schiphol» bij de
Verordening Ruimte 2016 van de provincie Zuid-Holland, en de in het streekplan NoordHolland Zuid van 17 februari 2003 opgenomen verstedelijkingslocatie Hoofddorp Zuidrand.
Dit betekent dat ontwikkelingen van nieuwe woningbouwlocaties in het LIB5afwegingsgebied binnen deze gebieden op basis van het LIB is toegestaan. Het plangebied
voor DNK valt niet binnen de voormalige bebouwingscontour van de streekplannen ZuidHolland-West van 19 februari 2003 en Zuid-Holland-Oost van 12 november 200314 of de
verstedelijkingslocatie Hoofddorp Zuidrand15. De gemeente kan zodoende wat betreft de

13

Stb. 2017, 402, p. 18.
Zie: Kaart 13 20Ke-contour Schiphol bij de Verordening Ruimte 2016 van de provincie Zuid-Holland.
Streekplan Noord-Holland Zuid, provincie Noord-Holland, februari 2003, nr. 29.

14
15
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beperkingen voor het LIB5-afwegingsgebied geen gebruik maken voor de uitzondering van
artikel 2.2.1e lid 3 LIB.
4.3

Relevante beperkingen LIB4-gebied

(17)

In het LIB4-gebied zijn op grond van artikel 2.2.1c LIB beperkt geluidsgevoelige gebouwen16
toegestaan. Dit betreft, voor zover hier relevant, binnen bestaand stedelijk gebied niet meer
dan 25 woningen. De gemeente Ouder-Amstel ziet in de planvorming af van woningbouw in
het LIB4-gebied.17 Wij zullen de beperkingen voor het LIB4-gebied daarom hier niet
uitgebreid behandelen.

4.4

Tussenconclusie

(18)

De (beperkings)regels uit het LIB in moeten in acht worden genomen bij de vaststelling van
een bestemmingsplan of bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijken van
planologisch regime. Binnen het LIB5-afwegingsgebied zijn buiten bestaand stedelijk gebied
geen nieuwe woningbouwlocaties toegestaan.

5.

BESTAAND STEDELIJK GEBIED

5.1

Inleiding

(19)

Binnen het LIB5-afwegingsgebied zijn buiten bestaand stedelijk gebied geen nieuwe
woningbouwlocaties toegestaan (artikel 2.2.1d lid 1 LIB). Het woningbouwprogramma voor
DNK gaat uit van circa 4.500 woningen.18 Deze woningbouwlocatie valt binnen het LIB5afwegingsgebied. In het LIB wordt voor het begrip ‘bestaand stedelijk gebied’ aangesloten
bij het gelijkluidende begrip in artikel 1.1.1 lid 1 onder h Bro (artikel 1.1.1 lid 1 onder e LIB).

5.2

Bestaand stedelijk gebied in het Bro

(20)

Artikel 1.1.1 lid 1 onder h Bro bepaalt wat onder BSG wordt verstaan: “bestaand
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening,
bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.”

16

Een geluidgevoelig gebouw is een woning of ander geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 1.2
lid 1 Besluit geluidhinder (artikel 1.1.1 lid 1 onder b LIB).
Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 11. Daarbij merkt
de gemeente overigens wel het volgende op: “Wanneer echter in de toekomst de het LIB-gebied wordt
aangepast door ontwikkeling van het vliegverkeer, kan transformatie naar woningbouw plaatsvinden”.
Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 45.

17

18
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(21)

In de nota van toelichting op het Bro staat over deze definitie:
“De definitie bepaalt dat er sprake moet zijn van een stedenbouwkundig samenstel van
bebouwing. De kwalificatie bestaand stedelijk gebied hangt daarbij af van de omstandigheden
van het geval, de specifieke ligging, de feitelijke situatie, het bestemmingsplan en de aard van
de omgeving. Gekeken moet niet alleen worden naar de bestaande bebouwing en bestemming,
maar ook naar het verleden.[…] Het bestaand stedelijk gebied houdt niet per se op bij de grens
van de bebouwde kom.[…] Indien onbebouwde gronden in het bestemmingsplan een
agrarische bestemming hebben, dan leiden omstandigheden als aansluiting van het gebied aan
bebouwing en omgeven door een doorgaande weg er niet toe dat het gebied kan worden
gekwalificeerd als bestaand stedelijk gebied.[…] Onbebouwde gebieden kunnen echter wel als
stedelijk gebied worden aangemerkt. De definitie bestaand stedelijk gebied geeft aan dat
stedelijk groen behorend tot bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behoort
tot het stedelijk gebied. Ook sportvelden die als zodanig zijn bestemd, kunnen door de
feitelijke gebiedsspecifieke situatie worden aangemerkt als openbare en culturele
voorzieningen als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder h, van het Bro en behoren daardoor
tot het bestaand stedelijk gebied.”19 (accentuering: Stibbe)

(22)

De definitie van BSG omvat zowel stedelijke functies (wonen, dienstverlening, bedrijvigheid,
detailhandel en horeca), als daarbij behorende voorzieningen (openbare of sociaal culturele
voorzieningen (waaronder sportvelden), stedelijk groen en infrastructuur).

Planologische mogelijkheden zijn bepalend
(23)

Blijkens de rechtspraak van de Afdeling zijn de planologische mogelijkheden bepalend voor
het antwoord op de vraag voor de kwalificatie als bestaand stedelijk gebied:
“Bij de beantwoording van deze vraag dient volgens de jurisprudentie van de Afdeling te
worden beoordeeld of het voorgaande bestemmingsplan binnen het gebied reeds een
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening,
bedrijvigheid, detailhandel of horeca mogelijk maakt, of het gebied op grond van het
voorgaande plan kan worden beschouwd als bij een bestaand stedenbouwkundig samenstel
van bebouwing behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en
infrastructuur (uitspraken van 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340 (Veghel) en van 20
mei 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:1581 (Papendrecht)).
10.2. Wanneer het voorgaande plan een zodanig samenstel van bebouwing mogelijk maakt,
of het gebied als behorend bij zodanig bestaand stedenbouwkundig samenstel kan worden
aangemerkt, ziet het nieuwe plan op een gebied dat als bestaand stedelijk gebied in de zin van
artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder h, en artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro is aan te
merken. Daaraan doet niet af dat de bebouwing waarin het voorgaande plan voorzag ten tijde
van de vaststelling van het nieuwe plan nog niet was gerealiseerd (uitspraak van 24 december
2014, ECLI:NL:RVS:2014:4654 (Lansingerland)).

19

Stb. 2017, 182, p. 10.
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Wanneer het voorgaande plan een zodanig samenstel van bebouwing niet mogelijk maakt, of
het gebied niet als behorend bij zodanig bestaand stedenbouwkundig samenstel kan worden
aangemerkt, kunnen omstandigheden als bijvoorbeeld de situering van het plangebied
aansluitend aan bebouwing en omgeven door een doorgaande weg, de aanduiding van het
plangebied in de toepasselijke provinciale verordening als bestaand stedelijk gebied en de
vermelding van het gebied in een structuurvisie, er in beginsel niet aan afdoen dat het
plangebied niet voldoet aan de eisen die artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder h, van het
Bro stelt om als bestaand stedelijk gebied te kunnen worden aangemerkt (uitspraken van 24
december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4654 (Lansingerland) en van 29 april 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:1340 (Veghel)).”20 (onderstreping: Stibbe)

(24)

Voor de kwalificatie als bestaand stedelijk gebied is niet de bestaande, legale situatie
bepalend, maar de planologische mogelijkheden.21 Ook bij de kwalificatie als bestaand
stedelijk gebied in de zin van het LIB zijn alleen de planologische mogelijkheden bepalend:
“6.2. De rechtbank heeft het begrip "bestaand stedelijk gebied" in het LIB onjuist uitgelegd.
Naar het oordeel van de Afdeling moet dat begrip op dezelfde wijze worden uitgelegd als het
gelijkluidende begrip in het Bro. [..]
Bij de uitleg van een wettelijke bepaling is de tekst van de bepaling het uitgangspunt.
Uitgaande van de tekst van artikel 1.1.1, eerste lid, onder e, van het LIB volgt uit deze
bepaling dat het bestaand stedelijk gebied als bedoeld in het LIB hetzelfde is als het bestaand
stedelijk gebied als bedoeld in het Bro.”22 (onderstreping: Stibbe)

Agrarische bestemming
(25)

Uit de rechtspraak van de Afdeling volgt verder dat gebied niet als BSG kan worden
aangemerkt indien binnen het plangebied overwegend een agrarische bestemming geldt. Het
betrokken gebied kan dan evenmin als behorend bij een als bij een bestaand
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behorende openbare of sociaal culturele
voorzieningen, stedelijk groen of infrastructuur worden aangemerkt.23 Van belang is dat
stedelijk groen wel binnen het bereik van BSG kan vallen, mits behorend bij een stedelijke
functie:
“Weliswaar wordt in de planvoorschriften als een uitgangspunt voor de betreffende
uitwerkingsplicht geformuleerd dat de gronden waarvoor de aanduiding "indicatie
groenvoorziening" geldt, worden ingevuld met water en groen, maar dat een algehele
invulling van die gronden met uitsluitend groen en water wordt voorgeschreven blijkt daaruit
niet. Bovendien kan dergelijk groen en water worden aangemerkt als behorend bij een

20
21
22

23

ABRvS r.o. 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724, r.o. 10.1-10.2.
ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4654, r.o. 7.3.
ABRvS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS2020:2896, r.o. 6.2 en ABRvS 16 december 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:2984, r.o. 7.2.
ABRvS 29 mei 2019ECLI:NL:RVS:2019:1740, r.o. 8.11 en ABRvS 28 juni 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:1717, r.o. 3.12.
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stedenbouwkundig samenstel van bebouwing als met de bestemming "Gemengde
doeleinden" mogelijk gemaakt. Aldus heeft de raad het plangebied kunnen aanmerken als
bestaand stedelijk gebied.”24 (onderstreping: Stibbe)

5.3

Opvatting gemeente Ouder-Amstel

(26)

De gemeente Ouder-Amstel is van oordeel dat het plangebied wel binnen bestaand stedelijk
gebied valt. De bestaande situatie van het plangebied wordt door de gemeente onder meer als
volgt beschreven:
“De Nieuwe Kern ligt in Bestaand Stedelijk Gebied
De grens van het bestaand stedelijk gebied in dit gedeelte van de agglomeratie Amsterdam
ligt bij de snelweg A2. In het streekplan van de Provincie uit 2003 ligt DNK in de “rode
contour”, waar binnen verdichting en verdere verstedelijking moet plaatsvinden. Ook binnen
het vigerende bestemmingsplan Strandvliet zijn diverse stedelijke functies en bebouwing
toegestaan. Dat geldt ook voor het bestemmingsplan Industriegebied Amstel. De werkelijk
aanwezige functies maken duidelijk dat het hier bestaand stedelijk gebied betreft. Het
uitgangspunt is dan ook behouden dat DNK onderdeel is van het bestaand stedelijk gebied,
zodat er conform de regelgeving van het Rijk en de Provincie verstedelijking kan plaatsvinden
en dat deze ook gewenst is.”25 (onderstreping: Stibbe)

(27)

De gemeente verwijst hier naar het streekplan Noord-Holland Zuid van de provincie NoordHolland. In dit streekplan wordt gewerkt met rode contouren, de betekenis van de rode
contouren is uitsluitend het aangegeven van de grens van stedelijk gebied.26 Zoals reeds
hierboven uiteengezet maakt vermelding van het gebied als stedelijk gebied in een provinciale
verordening niet dat het gebied ook als zodanig kan worden gekwalificeerd in de zin van het
Bro.27 Bovendien is het streekplan Noord-Holland Zuid inclusief rode contouren komen te
vervallen.

(28)

Ons valt verder nog op dat de gemeente de feitelijke situatie van het plangebied beschrijft als
een onderbreking van de stedelijke structuur, zowel op sociaal, ruimtelijk als economisch
vlak. Volgens de gemeente draagt de ontwikkeling DNK bij aan het wegnemen van deze
onderbreking door een verbinding te vormen met het omliggende gebied.28 Het plangebied
wordt door de gemeente verder beschreven als ‘weinig gebruikt tussengebied’.29

24

ABRvS 30 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:275, r.o. 5.4 en zie bijvoorbeeld: ABRvS 16 december
2020, ECLI:NL:RVS:2020:2896, r.o. 8.1.
Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 20. En zie
bijvoorbeeld ook pagina 14 en 18 van de ontwerp-structuurvisie.
Streekplan Noord-Holland Zuid, provincie Noord-Holland, februari 2003, nr. 29, p. 153.
ABRvS r.o. 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724, r.o. 10.1-10.2.
Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 20. Zie ook: m.e.r.
De Nieuwe Kern, Deel A – Hoofdrapport, mei 2021, p. 24.
Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 8.

25

26
27
28

29
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(29)

Uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt echter dat voornoemde omschrijving van een
plangebied (een plangebied als onderbreking van de stedelijke structuur) niet maakt dat het
gebied kan worden gekwalificeerd als BSG:
“Als een gebied op grond van de planologische mogelijkheden niet als bestaand stedelijk
gebied kan worden aangemerkt, kunnen omstandigheden als bijvoorbeeld de situering van
het plangebied aansluitend aan bebouwing er in beginsel niet toe leiden dat een gebied toch
als bestaand stedelijk gebied moet worden aangemerkt. Daarvoor verwijst de Afdeling naar
10.2 van de uitspraak van de Afdeling van 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724. Dat de
gronden van [appellant sub 2] aan twee zijden aan bestaand stedelijk gebied grenzen, betekent
dus niet dat zijn gronden binnen bestaand stedelijk gebied liggen.”30 (onderstreping: Stibbe)

(30)

Het is tot slot opvallend dat de gemeente in de ontwerp-structuurvisie van oordeel is dat de
aanwezige infrastructuur voor auto en railvervoer in het gebied relevant is voor de vraag of
het plangebied al dan niet is te kwalificeren als bestaand stedelijk gebied:
“De ruimtelijke hoofdstructuur van deze stedelijke zone wordt in hoge mate bepaald door de
aanwezige infrastructuur voor auto en railvervoer. Het hoofdwegennet bestaat uit de
rijkswegen A10, A2 en A9.” 31

(31)

Uit ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340, r.o. 4.5.232 volgt echter dat de
aanwezigheid van omliggende wegen er niet toe leidt dat een gebied kwalificeert als BSG.

5.4

Tussenconclusie

(32)

In het LIB wordt voor het begrip bestaand stedelijk gebied aangesloten bij het gelijkluidende
begrip in het Bro. Uit de rechtspraak van de Afdeling volgt dat het begrip op dezelfde wijze
moet worden uitgelegd zoals in het Bro.

(33)

De kwalificatie bestaand stedelijk gebied hangt af van de omstandigheden van het geval, de
specifieke ligging, de feitelijke situatie, het bestemmingsplan en de aard van de omgeving.
Hierbij is blijkens de rechtspraak van de Afdeling niet de bestaande situatie, maar de
planologische mogelijkheden bepalend. Beoordeeld moet worden of het voorgaande
bestemmingsplan binnen het gebied reeds een stedenbouwkundig samenstel van bebouwing
ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca mogelijk
maakte, of dat het gebied op grond van het voorgaande plan kan worden beschouwd als bij
een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behorende openbare of sociaal

30

ABRvS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2984, r.o. 9.2.
Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 8.
“De door de raad gestelde omstandigheden: de situering van het plangebied, aansluitend aan
bebouwing en omgeven door een doorgaande weg; de aanduiding van het plangebied in de
Verordening Ruimte 2014 als bestaand stedelijk gebied en de vermelding van het gebied in de
Structuurvisie Plus als inbreidingslocatie kunnen niet eraan afdoen dat het plangebied niet voldoet aan
de eisen die artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder h, van het Bro stelt om als bestaand stedelijk
gebied te kunnen worden aangemerkt.”

31
32
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culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.
6.

PLANGEBIED EN ANALYSE BSG

6.1

Plangebied De Nieuwe Kern

(34)

Het plangebied voor De Nieuwe Kern ligt aan de zuidoostelijke rand van Amsterdam in de
gemeente Ouder-Amstel en heeft een omvang van in totaal ongeveer 190 hectare. Het gebied
wordt omgrensd door Amstel Business Park, het station Duivendrecht, de Johan Cruijff
ArenA, de A2 en agrarische gronden. Het gebied ligt tussen de twee bestaande kernen van de
gemeente Ouder-Amstel in, namelijk de het dorp Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel.
Het plangebied De Nieuwe Kern is in feite een tussengebied, dat primair wordt gebruikt voor
sportvoorzieningen en volkstuinen.33

Bron: m.e.r. De Nieuwe Kern, Deel A – Hoofdrapport, mei 2021, p. 23.

33

m.e.r. De Nieuwe Kern, Deel A – Hoofdrapport, mei 2021, p. 9.
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6.2

Woningbouwprogramma De Nieuwe Kern

(35)

Het woningbouwprogramma voor DNK omvat circa 4.500 woningen. Het
woningbouwprogramma is voorzien binnen het LIB5-afwegingsgebied, zo staat op pagina 10
van het Onderzoeksrapport geluid, dat een bijlage vormt bij het MER:

6.3

Bestemmingsplan Strandvliet 1970

(36)

Voor de kwalificatie van de gronden waarop DNK in woningbouw voorziet als bestaand
stedelijk gebied moet worden beoordeeld of het vigerende bestemmingsplan ‘Strandvliet
1970’ ter plaatse voorziet in een stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve
van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca mogelijk maakt, of dat het
bestemmingsplan ‘Strandvliet 1970’ ter plaatse voorziet in een bestaand stedenbouwkundig
samenstel van bebouwing behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk
groen en infrastructuur.
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(37)

Op de gronden waar het woningbouwprogramma binnen DNK is voorzien (wit omlijnd) rust
op grond van het vigerende bestemmingsplan de bestemmingen Volkstuinen (paars omlijnd),
Slibvelden (geel omlijnd), Recreatieve doeleinden IV (rood omlijnd) en Openbaar Groen
(groen omlijnd). Hieronder treft u een kaart ter illustratie:

6.3.1
(38)

Planologische mogelijkheden: volkstuinen

De bestemming volkstuinen is in grote lijnen toegekend aan onderstaand weergegeven
gronden:

Bron: m.e.r. De Nieuwe Kern, Deel A – Hoofdrapport, mei 2021, p. 23.
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(39)

De situering van volkstuinen is enigszins geïsoleerd in de zin dat hun situering niet verweven
met de woonbebouwing van het stedelijk gebied. De volkstuinen zijn omsloten door de
Holterbergerweg en het parkeerterrein (P 2), slibvelden, andere volkstuinen en
evenementencomplex Amstelborgh/Borchland. In de toelichting op het bestemmingsplan
Strandvliet 1970 staat over de locatie van het volkstuinencomplex:

(40)

Op de gronden die zijn bestemd voor volkstuinen is op basis van artikel 7 van het
bestemmingsplan Strandvliet 1970 een stedenbouwkundig samenstel van bebouwing
mogelijk:

(41)

Het volkstuinencomplex is vrij omvangrijk (831 volkstuinen), waarvan er naar wij begrijpen
(circa) 214 zijn gelegen binnen het plangebied DNK.34

(42)

Van belang is nu of volkstuinen kunnen worden aangemerkt als een bij een stedelijke functie
als wonen behorende openbare of sociaal culturele voorziening of stedelijk groen. Wij hebben
geen specifieke jurisprudentie gevonden waar volkstuinen werden gekwalificeerd als BSG.

(43)

Aanknopingspunten voor de beantwoording van deze vraag zijn of als agrarisch gebruik
kunnen worden aangemerkt (in welk geval zij in beginsel niet kwalificeren als BSG), of dat
zij als een (grootschalig) recreatiepark kunnen worden gezien (in welk geval zij wel kunnen
kwalificeren als BSG).35

(44)

De ruimtelijke uitstraling van een volkstuinencomplex is onzes inziens een andere dan een
‘regulier’ recreatiepark. Eigen aan een volkstuinencomplex is het vele groen, het gebruik van
de gronden voor tuinieren, inclusief zelfteelt en het niet gericht zijn op overnachtingen.
Daarnaast is de aard van de bebouwing op een volkstuinencomplex onzes inziens doorgaans
ook minder robuust dan op een regulier recreatiepark. Er is bovendien geen direct aanliggende

34

https://www.parool.nl/nieuws/nieuwe-wijk-met-4500-woningen-verdrijft-volkstuinders-nieuwvredelust~ba7c9137/
ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1503, r.o. 8.4.

35
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woonbebouwing ten behoeve waarvan het volkstuinencomplex zou kunnen dienen.
(45)

Onze indruk is dat het volkstuinencomplex ten tijde van de vaststelling van het
bestemmingsplan Strandvliet 1970 nog behoorlijk in het groen lag, maar dat het
volkstuinencomplex daarna steeds enigszins is ingesloten door bebouwing.

(46)

Een situatie dat een volkstuin niet kwalificeerde als een stedelijke ontwikkeling deed zich
voor in een uitspraak over het bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied Bronckhorst’. In die
uitspraak ging de Afdeling erin mee dat toekenning van de functie ‘volkstuin’ aan bepaalde
gronden er niet toe leidde dat sprake was van een stedelijke ontwikkeling in de zin van het
Bro. Hier was relevant dat het betreffende plandeel slechts beperkte
bebouwingsmogelijkheden toestond. In de planregels waren bouwwerken, zoals
perceelsafscheidingen van maximaal 1,5 m hoog en banken en picknicktafels toegestaan.36

(47)

Dat gronden bestemd zijn voor verblijfsrecreatie in de vorm van stacaravans en zes
recreatiewoningen leidt er wel toe dat de gronden moeten worden aangemerkt als een
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van dienstverlening als bedoeld in
artikel 1.1.1 lid 1 onder h Bro.37
Tussenconclusie volkstuinen BSG

(48)

De volkstuinen zijn niet verweven met de woonbebouwing van het stedelijk gebied, maar zijn
een zelfstandige groene voorziening;

(49)

Hoewel er veel gebouwen mogen worden gerealiseerd, is de feitelijke schaal per gebouw zeer
bescheiden (28 m2) en daarmee te bescheiden om als BSG te kwalificeren; en

(50)

De aard van het gebruik is een mengvorm tussen van verblijfsrecreatie en agrarisch gebruik
en is daardoor niet stedelijk van aard.

(51)

Onze voorlopige inschatting is dat een rechter de gronden aangewezen voor ‘Volkstuinen’
binnen het plangebied DNK eerder niet, dan wel als BSG aanmerkt.
6.3.2

Planologische mogelijkheden: slibvelden

(52)

Het bestemmingsplan kent aan een deel van de gronden de bestemming ‘Slibvelden’ toe:

36

ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3413, r.o. 5.4.
ABRvS 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1371, r.o. 8.3.

37
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Tussenconclusie slibvelden BSG
(53)

De slibvelden zijn geen onderdeel van een bestaand stedenbouwkundig samenstel van
bebouwing ten behoeve van bedrijvigheid, maar zijn meer vergelijkbaar met een vuilnisbelt
waarvoor een locatie buiten het stedelijke gebied passender is dan daarbinnen.

(54)

Onze voorlopige inschatting is dat een rechter de gronden aangewezen voor ‘Slibvelden’
binnen het plangebied DNK eerder niet, dan wel als BSG aanmerkt.
6.3.3

(55)

Planologische mogelijkheden: recreatieve doeleinden IV

Op grond van artikel 12 leden 1 en 3 bestemmingsplan Strandvliet 1970 zijn op gronden
aangewezen voor recreatieve doeleinden IV onder meer toegestaan sportterreinen. Deze
gronden mogen (na uitwerking) bebouwd worden voor ten hoogste 2% van de
terreinoppervlakte, waarbij gebouwen twee bouwlagen mogen bevatten:
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(56)

De bestemming recreatieve doeleinden IV is in grote lijnen toegekend aan onderstaand
weergegeven gronden.

Bron: m.e.r. De Nieuwe Kern, Deel A – Hoofdrapport, mei 2021, p. 23.
(57)

Ten overvloede, de bestemming recreatieve doeleinden V is in grote lijnen toegekend aan de
onderstaand weergegeven gronden (zwart omlijnd). Deze gronden vallen niet binnen het
plangebied van DNK, wij zullen de bestemming recreatieve doeleinden V daarom hier niet
behandelen.
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(58)

Onzes inziens is de functie sportterreinen de meest relevante voor de vraag of ter plaatse van
de bestemming recreatieve doeleinden IV sprake is van BSG. De Afdeling heeft gronden met
de bestemming “sport” gekwalificeerd als BSG, maar daarbij is wel van belang of het
plangebied al dan niet omgeven wordt door woonbebouwing.38 En zie ook het bij nummer 0
aangehaalde citaat uit de nota van toelichting op het Bro: “Ook sportvelden die als zodanig
zijn bestemd, kunnen door de feitelijke gebiedsspecifieke situatie worden aangemerkt als
openbare en culturele voorzieningen als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder h, van het
Bro”
Tussenconclusie recreatieve doeleinden IV BSG

(59)

Het terrein is groen-recreatief van aard, is hoofdzakelijk in gebruik als een golfbaan en
kwalificeert vanwege het ontbreken van omliggende woonbebouwing niet als een bij dat
wonen behorende sociaal culturele voorziening of stedelijk groen.

(60)

Onze voorlopige inschatting is dat een rechter de gronden aangewezen voor ‘Recreatieve
Doeleinden IV’ binnen het plangebied DNK eerder niet, dan wel als BSG aanmerkt.
6.3.4

Planologische mogelijkheden: openbaar groen

(61)

Op grond van artikel 10 bestemmingsplan Strandvliet 1970 zijn de gronden aangewezen voor
openbaar groen, bestemd voor gazon, speelweiden en beplanting ten behoeve van het
onderhoud hiervan beperkte nodige bouwwerken. Het bestemmingsplan staat de volgende
bebouwing toe:

38

ABRvS 2 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2973, r.o. 6.3 (“Daarbij is van belang dat voorheen
voor deze gronden de bestemming "Sport" gold, waarmee dit terrein in planologisch opzicht deel
uitmaakte van de voetbalvelden en tennisbanen aan de noord- en zuidzijde en dat het plangebied wordt
omgeven door woonbebouwing aan de oost- en westzijde.”). ABRvS 20 mei 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:1581, r.o. 11.4. (“11.4. De Afdeling is voorts van oordeel dat het kantoorgebouw
is voorzien in bestaand stedelijk gebied in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder h, en
artikel 3.1.6, tweede lid, aanhef en onder b, van het Bro. Daartoe overweegt de Afdeling dat de gronden
waarop het kantoorgebouw is voorzien in het voorheen geldende bestemmingsplan waren bestemd als
"Recreatieve doeleinden (R)" met de subbestemming "sportvelden (Rs)", welke sportvelden, gelet op
de ligging aangrenzend aan een bedrijventerrein en de woonbebouwing van Papendrecht en voorts
omsloten door druk bevaren water, kunnen worden aangemerkt als openbare en sociaal-culturele
voorzieningen alsmede stedelijk groen behorende bij het woongebied van Papendrecht.”).
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(62)

De bestemming openbaar groen is in grote lijnen toegekend aan onderstaand weergegeven
gronden:

(63)

De definitie van bestaand stedelijk gebied bepaalt dat stedelijk groen behorend tot bestaand
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behoort tot het stedelijk gebied.39 De vraag is
zodoende of de gronden die in het bestemmingsplan Strandvliet 1970 zijn aangewezen als
openbaar groen kunnen worden gekwalificeerd als ‘stedelijk groen behorend tot bestaand
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing’.

(64)

Uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat met name de situering van het plangebied dat
is aangewezen als openbaar groen van belang is voor de beoordeling of het plangebied is te
kwalificeren als ‘stedelijk groen behorend tot bestaand stedenbouwkundig samenstel van
bebouwing’:
“Aan de gronden in het plangebied was in het voorheen geldende bestemmingsplan de
bestemming "Groenvoorzieningen" toegekend. De gronden waren onder meer bestemd voor
groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden. Gelet op de ligging
aangrenzend aan de woonbebouwing, gaat het hier om stedelijk groen, behorend bij een
bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing. Derhalve is het plangebied bestaand
stedelijk gebied in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder h, en artikel 3.1.6,
tweede lid, aanhef en onder b, van het Bro.”40 (onderstreping: Stibbe)

39
40

Zie artikel 1.1.1 lid 1 onder h Bro.
ABRvS 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:125, r.o. 7.3.
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(65)

Uit de jurisprudentie volgt eveneens dat relevant is of het plangebied in de directe omgeving
is gesitueerd van een samenstel van bebouwing:
“In het voorheen geldende plan "Buitengebied Zijpe" was aan het plangebied de bestemming
"Tuin" toegekend. Volgens dat plan waren de voor "Tuin" aangewezen gronden bestemd voor
tuinen, groenvoorzieningen en water, met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen
zijnde. In het voorliggende plan is aan het plangebied de bestemming "Wonen" toegekend.
De Afdeling stelt vast dat ten noordwesten en zuidoosten van het perceel, op afstanden van
20 respectievelijk 11 m, woningen staan. Ten zuiden, westen en noordwesten van het perceel
liggen woonwijken. Ten noordoosten van het perceel ligt de woning van [appellant sub 2].
Mede gelet op dit samenstel van bebouwing in de directe omgeving van het perceel, is de
Afdeling van oordeel dat het perceel binnen bestaand stedelijk gebied ligt.”41 (onderstreping:
Stibbe)

(66)

Het plangebied te midden van een woonwijk van de gemeente Wijdemeren met de
bestemming “Groenvoorzieningen” en wat feitelijk werd gebruikt als tuin bij een woning,
kwalificeerde eveneens als stedelijk groen behorend bij een bestaand stedenbouwkundig
stelsel van bebouwing.42
Tussenconclusie openbaar groen BSG

(67)

De gronden zijn geen onderdeel van een bestaand stedenbouwkundig samenstel van
bebouwing ten behoeve van bedrijvigheid.

(68)

Het plangebied is onbebouwd, groen-recreatief van aard en wordt thans gebruikt als golfbaan
van de golfclub Amsterdam Old Course (de “AOC”). Het bestemmingsplan Strandvliet 1970
staat voor dit plangebied bovendien een zeer geringe bebouwing toe (de hoogte van een
gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen en niet meer dan een oppervlakte van 10 m2
hebben).

(69)

Voor het antwoord op de vraag of het plangebied kan worden gekwalificeerd als stedelijk
groen behorend tot bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing is relevant of het
plangebied in de directe omgeving is gesitueerd van een samenstel van bebouwing.43 Onzes
inziens kan niet worden gesteld dat het plangebied in de directe omgeving is gesitueerd van
een samenstel van bebouwing. De Utrechtboog kruist de golfbaan op circa 15 meter. Het
plangebied ligt voorts niet ‘te midden van een woonwijk’, waardoor men zou kunnen stellen
dat het plangebied feitelijk wordt gebruikt als tuin.44

(70)

Onze voorlopige inschatting is dat een rechter de gronden aangewezen voor ‘Openbaar
Groen’ binnen het plangebied DNK eerder niet, dan wel als BSG aanmerkt.

41

ABRvS, 22 april 2020 ECLI:NL:RVS:2020:1110, r.o. 11.2.
ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1785, r.o. 3.2.
ABRvS, 22 april 2020 ECLI:NL:RVS:2020:1110, r.o. 11.2.
Zie bijvoorbeeld: ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1785, r.o. 3.2.

42
43
44
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6.4

Concluderend

(71)

Aan de gronden waarop DNK voorziet in woningbouw kent het bestemmingsplan Strandvliet
1970 de bestemmingen ‘Volkstuinen’, ‘Slibvelden’, ‘Recreatieve doeleinden IV’ en
‘Openbaar Groen’ toe. Voor de kwalificatie van een gebied als BSG is bepalend of het
voorgaande bestemmingsplan voor het betrokken gebied al voorzag in een stedenbouwkundig
samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid,
detailhandel of horeca mogelijk maakt, of erin voorzag dat het gebied kan worden beschouwd
als bij een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behorende openbare of
sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.

(72)

Onze voorlopige inschatting is dat een rechter de gronden aangewezen zo niet alle gronden,
dan toch voor een groot deel van de gronden waarop het woningbouwprogramma DNK is
voorzien, niet kwalificeert als BSG:


De betrokken gronden zijn sinds jaar en dag in gebruik voor functies die geen verband
houden met verstedelijking, zoals volkstuinen, golf en een slibdepot. De gronden liggen
daarom buiten BSG.



Het bestemmingsplan Strandvliet 1970 is inmiddels 50 jaar oud en had toen, maar ook
nu, betrekking op een landelijk gebied kan daardoor geen grondslag bieden om het
gebied aan te merken als BSG.



Louter de ligging tussen doorgaande (snelwegen) leidt er niet toe dat het plangebied
kwalificeert als BSG.



De volkstuinen zijn niet verweven met de woonbebouwing van het stedelijk gebied, maar
zijn een zelfstandige groene voorziening.



Hoewel er in de volkstuinen veel gebouwtjes mogen worden gerealiseerd, is de feitelijke
schaal per gebouwtje zeer bescheiden (28 m2) en daarmee te bescheiden om als BSG te
kwalificeren.



De aard van het gebruik van de volkstuinen is een mengvorm tussen van
verblijfsrecreatie en agrarisch gebruik en is daardoor niet stedelijk van aard.



De slibvelden / het slibdepot zijn geen onderdeel van een bestaand stedenbouwkundig
samenstel van bebouwing ten behoeve van bedrijvigheid, maar zijn meer vergelijkbaar
met een vuilnisbelt en daarmee geen stedelijke functie.



De gronden die zijn aangewezen voor recreatieve doeleinden IV zijn groen-recreatief
van aard en hoofdzakelijk in gebruik voor de golfsport. Deze gronden kwalificeren
vanwege het ontbreken van omliggende woonbebouwing niet als een bij dat wonen
behorende sociaal culturele voorziening of stedelijk groen.

= "Error! No document variable supplied." ="True" Document2 24551444

(23)



Het plangebied dat is aangewezen als openbaar groen is onbebouwd, groen-recreatief
van aard en wordt thans gebruikt als golfbaan AOC. Het bestemmingsplan Strandvliet
1970 staat voor dit plangebied bovendien een zeer geringe bebouwing toe (de hoogte
van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen en niet meer dan een oppervlakte
van 10 m2 hebben).



Het plangebied dat is aangewezen als openbaar groen kan ook niet worden worden
gekwalificeerd als stedelijk groen behorend tot bestaand stedenbouwkundig samenstel
van bebouwing. Het plangebied is immers niet plangebied in de directe omgeving is
gesitueerd van een samenstel van bebouwing.



Nu alle gronden in het plangebied als BSG dienen te kwalificeren wil woningbouw
binnen het LIB5-afwegingsgebied zijn, zouden de volkstuinen, of de slibvelden, of de
recreatieve bestemming ieder voor zich al in de weg kunnen staan aan de woningbouw.

6.5

Overige observaties

(73)

In het LIB wordt voor het begrip bestaand stedelijk gebied aangesloten bij het gelijkluidende
begrip in het Bro. Onze voorlopige analyse is dat een rechter de gronden aangewezen voor
‘Volkstuinen’, ‘Recreatieve Doeleinden IV’ en ‘Openbaar Groen’ binnen het plangebied
DNK eerder niet, dan wel als BSG aanmerkt. Het zou bovendien in flagrante strijd zijn met
doel en strekking van de bestuurlijke afspraken en de regeling in het LIB als op basis van een
50 jaar oud bestemmingsplan dat slechts voorziet in groene recreatieve functies toch kan
worden voorzien in 4.500 woningen.45 Hiervoor zijn de volgende aspecten relevant:
(1)

Omvangrijk woningbouwprogramma
Het woningbouwprogramma voor DNK gaat uit van circa 4.500 woningen.46
Hiermee kunnen circa 10.000 inwoners worden gehuisvest, wat ook 10.000
potentiële klagers in de toekomst kan vormen.

45

46

Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat de Afdeling deze argumentatie eerder expliciet van de
hand heeft gewezen, ABRvS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS2020:2896, r.o. 6.2: “Bij de uitleg van
een wettelijke bepaling is de tekst van de bepaling het uitgangspunt. Uitgaande van de tekst van artikel
1.1.1, eerste lid, onder e, van het LIB volgt uit deze bepaling dat het bestaand stedelijk gebied als
bedoeld in het LIB hetzelfde is als het bestaand stedelijk gebied als bedoeld in het Bro.”
Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel, 7 mei 2021, p. 45.
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(2)

Bestuurlijke afspraken ‘Wonen – Vliegen’
De regio en de luchtvaartsector heeft onder leiding van de staatsecretaris van
Infrastructuur en Milieu bestuurlijke afspraken gemaakt over de aanpak voor wonen
en vliegen in de regio Schiphol en het gebied tussen de LIB4 contour en de 20Ke
contour. In haar brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2016, wees de
staatsecretaris gemeenten en provincies op hun verantwoordelijkheid om bij een
zorgvuldige ruimtelijke ordening zich in hun planvorming rekenschap te geven van
de aanwezigheid van vliegroutes in relatie tot geluidsgevoelige bestemmingen.47
KLM heeft reeds eind 2017 aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu haar
zorgen geuit over een adequate uitwerking van de gemaakte bestuurlijke afspraken.
Reden voor deze zorg was en is onder meer dat KLM constateert dat gemeenten in
de praktijk geen verantwoording afleggen voor het al dan niet bouwen onder drukke
aan- en uitvliegroutes. KLM verwees hierbij eind 2017 al naar het voornemen van
de ontwikkeling van De Nieuwe Kern.48 De bestuurlijke afspraken over het niet
toestaan van woningbouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied in de LIB 5gebied, zijn met ingang van 1 januari 2018 verankerd in artikel 2.2.1d lid 1 LIB.

(3)

Doelstellingen LIB
De regels voor de beperkingengebieden in het LIB zijn opgesteld ten aanzien van
de bestemming en het gebruik van de grond voor zover die beperkingen
noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in verband met
de nabijheid van luchthaven Schiphol. Uit het oogpunt van geluid en omwille van
het gebruik van de luchthaven moet volgens de wetgever terughoudendheid worden
betracht wat betreft woningbouwmogelijkheden op plaatsen waar dat niet wenselijk
is. Gelet hierop is onder meer in artikel 2.2.1d lid 1 LIB een beperking opgenomen
voor woningbouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied.49 Een van de
doelstellingen van het LIB is immers om de toename van het veiligheidsrisico te
voorkomen en de toename van het aantal potentieel geluidgehinderden te beperken.
***

47
48
49

Kamerstukken II 2015/16, 29665, nr. 222.
Brief aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 11 oktober 2017 (AMS/DG.17.014).
Stb. 2017, 402, p. 18.
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Klazien Haitjema
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Sophie Vilé
dinsdag 6 juli 2021 15:18
Klazien Haitjema; Tessa Ruijs
FW: Zienswijze Waternet _ Ontwerp-structuurvisie en MER De Nieuwe Kern

Hierbij de zienswijze van Waternet!
Van: Snoek, Tinus <Tinus.Snoek@waternet.nl>
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 15:15
Aan: Sophie Vilé <Sophie.Vile@ouder-amstel.nl>
CC: Boer, Toon van den <Toon.van.den.Boer@waternet.nl>; Blaauw, Maikel <Maikel.Blaauw@waternet.nl>
Onderwerp: RE: Ontwerp-structuurvisie en MER De Nieuwe Kern
Geachte mevrouw Vilé, beste Sophie,
Naar aanleiding van de Ontwerp structuurvisie en MER de Nieuwe Kern volgt onderstaand onze reactie.
Ten aan zien van de MER (korte versie):
Opgemerkt dient te worden dat er door het verleggen van een secundaire, directe, waterkering, een verandering
plaatsvindt in de grootte en kenmerken van de desbetreffende polders (Venserpolder wordt groter en polder de
Toekomst wordt kleiner). Het effect hiervan op de waterkwaliteit en ook waterkwantiteit, waterveiligheid en
grondwaterstroming, dient in beeld gebracht te worden voor beide polders. Eventuele negatieve effecten dienen te
worden gemitigeerd.
Deze effectstudie kan als onderlegger fungeren voor het verzoek tot het verleggen van de waterkering. Dit
zogenaamde dijkverleggingsplan dient te worden voorgelegd aan de besturen van het waterschap AGV en aan de
provincie.
Ten aanzien van de MER (lange versie) Bijlage Bodem en Water:
Bij de beleidsstukken ook noemen:
 -Waterbeheerprogramma van het Waterschap AGV (ook al is het nog concept), noemen. Nu is alleen de Keur
benoemd en dat is toch veel meer een stukje wetgeving van het waterschap. Het waterbeheerprogramma
geeft veel meer inzage in het beleid en hoe dat uitgevoerd gaat worden de komende jaren. De
sluitingstermijn voor reacties op het ontwerp-waterbeheerprogramma (en de bijbehorende verordening) is 19
juli : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-6949.html- en wordt in het najaar 2021 vastgesteld.
 Keur AGV is wel benoemd en te vinden op : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-201911545.html. Ook de Keur wordt vernieuwd (het wordt een verordening) en is te vinden bij de stukken van het
Waterbeheerprogramma.
 - Leidraad ontwerp nieuwe waterinfrastructuur water. Deze is gekoppeld aan de Keur

AGV: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-51588/1/bijlage/exb2019-51588.pdf

Over de hoeveelheid water in het plangebied:
Opmerking:
in verschillende overleggen heeft waternet meerdere malen benoemd dat, als je uitgaat van 10 % water in het
plangebied, je goed zit met je wateropgave. In de Mer wordt voor de wateropgave slechts de minimale compensatie
vwb demping en verharding gehanteerd. Er worden veel getallen genoemd en gestoeid met verharding en peilvakken.
Op dit vlak is nog veel onduidelijkheid. Hopelijk kan het waterinrichtingsplan hier meer duidelijkheid in verschaffen.
Over de gemaalcapaciteit van de venserpolder:
‘De Venserpolder wordt door deze herverdeling uitgebreid met
23 ha en krijgt een totale omvang van circa 815 ha. De huidige gemaalcapaciteit bedraagt 126
1

m3/min. De afvoermogelijkheid neemt door de uitbreiding af van 22,9 naar 22,3 mm/dag. Deze
waarde blijft net boven de door het waterschap aangegeven grens van 22 mm/dag.’

Opmerking:
Hier ontstaat een vorm van afwentelen: de gemaalcapaciteit is als gevolg van de uitbreiding met de Nieuwe Kern nog
maar net toereikend, (omdat er 0,6 mm/dag wordt afgesnoept). In het overleg is afgesproken dat er niet afgewenteld
mag worden op de bestaande polder.
Opmerking hydroloog Waternet: : Maar de formulering in de MER is niet correct; 22 mm/d is geen grens, maar een
uitgangspunt en moet worden gekoppeld aan de te nemen (rainproof) maatregelen en berging.
Nb Er moet worden voorkomen dat de suggestie wordt gewekt dat 22 mm/d een grens is waartoe kan worden
opgevuld/ geoptimaliseerd oid. De afname van de bemalingscapaciteit moet door het nemen van
inrichtingsmaatregelen worden gecompenseerd zodat de Venserpolder minimaal extra wordt belast.
Opvallend
Is dat er nauwelijks aandacht is voor het verplaatsen van de huidige waterkering en de gevolgen die dat met zich
meebrengt. Niet alleen op de Venserpolder, maar ook op het resterende deel van de polder de Toekomst. De
kweldruk zal hier ongetwijfeld toenemen. Dit wordt ook niet ontkend, maar er wordt gesteld dat er geen grote
waterpartijen in deze polder zijn, zodat het opbartstgevaar niet speelt. Het effect op de waterkwaliteit van de polder
de Toekomst wordt niet genoemd.
Ook de zogenaamde meerlaagse waterveiligheid wordt niet benoemd. Graag ook aandacht schenken aan impact
hiervan.
https://www.stowa.nl/deltafacts/waterveiligheid/innovatieve-dijkconcepten/meerlaagsveiligheid-de-praktijk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opmerkingen ten aanzien van de STRUCTUURVISIE:
Bij 3.2.4. Groen en water
‘Groen- en waterstructuren zijn door de wijk verweven en dragen bij aan de identiteit van DNK. Een centrale groenblauwe zone
die fysiek en program-matisch verbindt.’
Opmerking:
veel groen (bomen) langs watergangen zorgt voor een slechte waterkwaliteit ivm bladval in de herfst en baggeraanwas in de
watergangen. Ook dient er onderhoud te kunnen plaatsvinden. Waar onderhoud vanaf de kant plaatsvindt moet een
onderhoudsstrook van 5 meter vrij gehouden worden. (Zie ook Leidraad nieuwe waterstructuur)
‘Ook de waterbeleving is multifunctioneel: spelen in water, verkoelen, vissen etc. Daarnaast zal waar mogelijk ingezet worden in
het kader van het koelen of verwarmen gebou-wen (TEO en TEA4). Beleving, beweging en ontmoeting krijgen vorm in de
ruimtelijke kwaliteit van DNK.’
Opmerking:
Mede als gevolg van klimaatverandering zoeken steeds meer mensen op warme dagen verkoeling op en in het water.
Er onstaan daardoor ook steeds meer ‘zwemplekken’. Echter niet alle zwemplekken zijn ook officiële
zwemwaterlocaties. Dat vereist extra inspanning in de vorm van bemonstering en analyse van de waterkwaliteit.

“Door de waterkering ten westen van de Holterbergweg te verplaatsen in zuidelijke richting ontstaat een natuurlijke afscherming
met trainingscomplex De Toe-komst en kan de hele Nieuwe Kern hetzelfde maaiveld- en waterpeil krijgen. Deze ingreep kent
onvermijdelijk een periode van transitie, waarbij be-staande vegetatie en de ecologie deels wordt aangetast. Voor de toekomstbestendigheid van DNK moet hier rekening mee gehouden worden. Maar met de realisatie van DNK doen zich ook nieuwe
ecologische kansen voor: de aanleg van een grote nieuwe centrale groenzone, ecologische verbindin-gen, ook met de
Amstelscheg, een nieuwe waterkering naast sportcomplex de Toekomst en een groene dijk als geluidswal langs de snelweg”
Opmerking:
Het lijkt erop alsof hier voorgesteld wordt om de nieuwe kering onderdeel te maken van de centrale nieuwe groenzone. Voor
keringen gelden de regels van de Keur van AGV. Groen is slecht beperkt toegestaan nabij keringen en dan alleen laag blijvende
struiken in de teen van de dijk
Slot
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Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over onze standpunten ten aanzien van de structuurvisie en de MER
van de Nieuwe Kern.
Graag worden wij op de hoogte gehouden hoe onze opmerkingen worden verwerkt. Wij blijven graag betrokken bij
het nog op te stellen waterinrichingsplan voor de Nieuwe Kern.

Met vriendelijke groeten,
Tinus Snoek
Adviseur water en ruimte
Waternet | Afdeling Waterplannen en Besturing | Team Planadvies
www.waternet.nl
tel.: 06 5155 2925
email: tinus.snoek@waternet.nl
ma di do vr

Van: Sophie Vilé <Sophie.Vile@ouder-amstel.nl>
Verzonden: maandag 31 mei 2021 09:31
Aan: Sophie Vilé <Sophie.Vile@ouder-amstel.nl>
Onderwerp: Ontwerp-structuurvisie en MER De Nieuwe Kern
Geachte relatie,
Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel heeft de ontwerp-structuurvisie voor De Nieuwe
Kern en het Milieu Effect Rapport (MER) vrijgegeven. Beide documenten liggen tot en met donderdag 8 juli
digitaal ter inzage via Ruimtelijkeplannen.nl (identificatie nummer: NL.IMRO.0437.SVDeNieuweKern-ON01)
De ontwerp-structuurvisie kwam met veel participatie van betrokkenen en geïnteresseerden tot stand. De input die
zij vorig jaar in het uitgebreide participatietraject op de concept-structuurvisie gaven, is waar mogelijk verwerkt in
de ontwerp-structuurvisie.
Op basis van de concept-structuurvisie is ook een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. In dit rapport staat
omschreven of en zo ja, welke milieueffecten bepaalde ontwikkelingen in De Nieuwe Kern hebben. En welke
maatregelen er genomen kunnen worden om de eventuele impact op het milieu te beperken. Het rapport toont aan
dat er vanuit milieuoogpunten geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkelingen in De
Nieuwe Kern. In de ontwerp-structuurvisie zijn de aanvullingen, aandachtspunten en te nemen maatregelen
verwerkt die in het MER genoemd zijn.
Van ontwerp- naar definitieve structuurvisie
De ontwerp-structuurvisie en het MER liggen van 27 mei tot en met 8 juli 2021 ter inzage, waarbij een ieder in de
gelegenheid gesteld wordt om zienswijzen in te dienen. Na afloop van deze termijn worden de binnengekomen
zienswijzen verzameld en beantwoord en waar mogelijk verwerkt in de structuurvisie. Het advies van de Commissie
m.e.r. wordt ook verwerkt. De definitieve structuurvisie met definitieve MER zal na akkoord van het college ter
vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad, naar huidige verwachting in oktober 2021.
Ter informatie vindt u in de bijlage het persbericht.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Sophie Vilé
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Klazien Haitjema
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Löring, Bjorn <bjorn.loring@tennet.eu>
woensdag 7 juli 2021 14:21
Klazien Haitjema; Gemeente Ouder-Amstel
Inspraakreactie 'Ontwerp-Structuurvisie DNK' - reactie TenneT TSO B.V.
GFO-N-REM 20-2012.pdf

Zaaknummer: 2020-016739
ONS KENMERK: GFO-N-RE 21-1394
Geachte lezer,
Onlangs is via de Staatscourant bekendgemaakt dat de ontwerp structuurvisie ‘De Nieuwe Kern’ ter inzage ligt. Van
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) bij dezen graag gebruik.
Binnen de grenzen van de nu ter inzage liggende structuurvisie bevinden zich de
-

ondergrondse 150.000 Volt hoogspanningsverbindingen:
o

Bijlmer Noord – Amstelveen (dubbel tracé);

o

Diemen – Bijlmer Noord (dubbel tracé);

o

Venserweg – Bijlmer Zuid;

o

Zorgvlied – Venserweg (dubbel tracé)

en het 150.000 Volt hoogspanningsstation Bijlmer Noord, welke in eigendom en beheer zijn van TenneT.
TenneT is bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") aangewezen als beheerder van het landelijke hoogspanningsnet
van 110 kV en hoger. Het landelijke hoogspanningsnet is door het ministerie van EZK ook als vitale infrastructuur
aangeduid. TenneT is hiermee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van het landelijke hoogspanningsnet.
Om de veiligheid en leveringszekerheid van onze hoogspanningsverbindingen te kunnen borgen is het van groot
belang dat onze hoogspanningsverbindingen zoveel als mogelijk ongestoord kunnen blijven liggen.
De kerntaken van TenneT zijn het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van bestaande en nieuwe
ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen. De hoogspanningsverbindingen van TenneT zijn, zowel
boven- als ondergronds, dan ook ruimtelijk relevant. Deze vitale infrastructuur moet daarom een gepaste
bescherming krijgen en behouden in ruimtelijke plannen en besluiten. Het uitgangspunt hierbij is een ongestoorde
ligging gedurende de gehele levensfase van de hoogspanningsverbinding.
Ten behoeve van de leveringszekerheid en het zo efficiënt mogelijk gebruik kunnen maken van onze assets is het van
groot belang dat onze assets te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud, storingen en/of calamiteiten.
De ter inzage liggende structuurvisie geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en/of
verzoeken:
‘Het 150kV-tracé’
In paragraaf 2.3.2 Milieu, geluid en overige factoren, onder het kopje ‘Zone rond 150kV-tracé’, wordt beschreven dat
er binnen een zone van 5 meter van het huidige 150kV-tracé geen (hei-)werkzaamheden mogen worden verricht en
de gemeente het, omwille van de elektromagnetische velden, niet wenselijk vindt om gevoelige functies nabij dit tracé
te realiseren. In deze paragraaf wordt beschreven dat om bovenstaande redenen de kabels verlegd zullen moeten
worden. Hierbij wordt tevens een (door de gemeente) gewenst tracé aangegeven.
Wij beamen dat er ter plekke van de verbindingen zogenaamde belemmerde stroken aanwezig zijn waarbinnen niet
zondermeer gebouwd mag/kan worden en werkzaamheden plaats kunnen vinden en waar in de nabijheid
voorzichtigheid geboden wordt ten aanzien van aspecten als grondverzetting, heiwerkzaamheden e.d. Deze
belemmerde stroken zien wij graag in toekomstige bestemmingsplannen/omgevingsplannen opgenomen worden als
dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’. Op deze manier hebben de verbindingen een publiekrechtelijke borging
en bescherming, wat ten aanzien van de leveringszekerheid en veiligheid een belangrijke stap is. Voor de exacte ligging
1

van deze verbindingen kunt u en DWG-bestand opvragen, daarnaast kunnen wij u ook voorzien van voorbeeldregels.
U kunt deze opvragen via ruimtelijkeplannen@tennet.eu
Over de verzoeken tot aanpassing (het verleggen van de kabelverbindingen) zijn wij met de gemeente Ouder-Amstel
in overleg maar daarover is nog geen overeenstemming bereikt. In onze brief van 2 november 2020 met kenmerk:
GFO-N-REM 20-2012 (zie bijlage) beschrijven wij de voorwaarden voor verlegging, belangenafweging en kosten.
Alleen wanneer er overeenstemming bereikt wordt over deze aspecten, kunnen wij instemmen met verlegging.
Wanneer aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan kunnen wij ervanuit gaan dat onze assets gedurende een
lange periode ongestoord kunnen blijven liggen, operationeel kunnen blijven en tevens altijd toegankelijk zijn in geval
van calamiteiten of voor onderhoud. Wij willen u dan ook verzoeken om de gesprekken hierover voort te zetten en
tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden.
Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van deze brief.
Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u eveneens aan deze persoon richten via
ruimtelijkeplannen@tennet.eu
Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,
MSc. Bjorn Löring
Specialist ondersteuning
Grid Field Operations Netherlands | Real Estate | team Licensing
Aanwezig: ma/di/wo/do/vrij
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+31 (26) 373 1459
bjorn.loring@tennet.eu
www.tennet.eu

TenneT TSO B.V.
Utrechtseweg 310
Arnhem
Postbus 718
6800 AS Arnhem
Nederland

Handelsregister: Arnhem 09155985
Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.
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Harry.Kraus@tennet.eu

Verlegging plangebied De Nieuwe Kern

Geachte heer Van Donkelaar,
Bij brief van 10 augustus 2020 (kenmerk 2018-033756) heeft u, namens de gemeente Ouder-Amstel en de
grondeigenaren in het gebied De nieuwe Kern, gereageerd op onze brief van 17 juli 2020 (kenmerk GFO-NREM 20-1389). Zoals aangekondigd in het gesprek dat u op 18 augustus 2020 voerde met o.a. de heer H.
Kraus, treft u hierbij de reactie aan van TenneT TSO B.V. ('TenneT') op de in uw bovengenoemde brief
besproken juridische aspecten.
1. Betrokken kadastrale percelen en zakenrechtelijke positie TenneT
TenneT heeft naar aanleiding van uw brief in kaart gebracht op welke kadastrale percelen de betrokken
tracégedeelten zijn gelegen, en in hoeverre TenneT beschikt over zakelijke rechten. Dit resulteert in het
volgende:
-

Bijlmer Noord – Amstelveen
De betrokken tracédelen liggen de percelen kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel C 4294
(eigendom gemeente Amsterdam) en 4295 (eigendom Borchland Vastgoed B.V.). TenneT beschikt
voor deze percelen over een recht van opstal dat is gevestigd bij akte van 28 december 1994. De
akte van vestiging treft u bijgaand aan.

-

Diemen – Bijlmer Noord
De betrokken tracédelen van deze verbindingen liggen ter plaatse van de percelen kadastraal
bekend gemeente Ouder-Amstel sectie B nrs. 4749, 4117 (eigendom gemeente Amsterdam), 4122
(Eigendom NS Vastgoed) en 3718 (eigendom gemeente Amsterdam). Voor deze percelen is geen
kadastraal ingeschreven recht aangetroffen.

-

Venserweg – Bijlmer Zuid
Hetzelfde geldt voor het uit bedrijf zijnde deel van de verbinding Venserweg – Bijlmer Zuid.

TenneT TSO B.V. Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem
Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handelsregister Arnhem 09155985
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2. Voorwaarden voor verlegging, belangenafweging en kosten
In onze brief van 17 juli 2020 hebben wij aangegeven dat wij de VTA's beschouwen als verzoeken om
vrijwillige verlegging, en dat TenneT in beginsel bereid is om daaraan mee te werken, mits in elk geval
voldaan wordt aan – kort samengevat – de volgende voorwaarden:
-

Er is een voldoende zwaarwegend belang voor verlegging aangetoond. Verzoekers dienen het
zwaarwegende belang (zijnde de nut en noodzaak) van de verlegging te beargumenteren.
Gemotiveerd moet worden aangegeven waarom het niet mogelijk is de bestaande verbindingen in te
passen in de planvorming voor de Nieuwe Kern. Ingeval TenneT hiervan overtuigd is dient
gezamenlijkheid een nieuw tracé te worden bepaald dat door TenneT uitvoerbaar wordt geacht;

-

Zowel publiek- als privaatrechtelijk wordt geborgd dat de nieuwe tracédelen voor de te verleggen
kabelverbindingen gedurende de gehele levensduur in principe ongestoord kunnen blijven liggen. Dit
betekent dat de te verplaatsen delen van de verbindingen voor uitvoering van de werkzaamheden
op basis van een dubbelbestemming in het bestemmingsplan (of, indien dat na 1 januari 2022
plaatsvindt via een functie met bijbehorende activiteiten in het omgevingsplan) worden vastgelegd
en dat de gemeente zorg draagt voor de totstandkoming van een onherroepelijk bestemmingsplan.
Daarnaast dient voor deze delen ook een zakelijk recht van opstal te worden gevestigd.

-

De kosten voor het verleggen van de gewenste delen van de 150kV-kabelverbindingen worden
volledig door de verzoekers aan TenneT vergoed (dit betreft kosten voor zowel materiaal, diensten,
uitvoering, engineering en begeleiding al dan niet na goedkeuring van een offerte);

-

Eén en ander onverminderd eventuele aanvullende voorwaarden voor verlegging zoals die uit de
ligrechten voor de huidige tracés nog kunnen voortvloeien.

In uw brief van 10 augustus 2020 stelt u zich – samengevat – op het standpunt dat het de gezamenlijke
grondeigenaren in het plangebied vrijstaat om eenzijdig van TenneT te verlangen dat zij binnen afzienbare
termijn, zonder het stellen van de hiervoor genoemde voorwaarden, tot verlegging zal overgaan.
TenneT deelt dit standpunt niet.
Zoals uit het voorgaande blijkt beschikt TenneT voor de verbinding Bijlmer Noord – Amstelveen over een
recht van opstal. Dit recht is op grond van artikel 5 lid 3 van de daarbij behorende algemene bepalingen voor
de eigenaar niet opzegbaar.
Ten aanzien van de overige tracédelen heeft TenneT geen kadastrale rechten kunnen achterhalen. In uw
brief geeft u aan dat TenneT op die percelen niet over ligrechten beschikt. Daarvan uitgaande – TenneT
heeft dit nog niet met zekerheid kunnen verifiëren – betekent dit dat de betreffende grondeigenaren
krachtens verjaring de aanwezigheid van deze kabels hebben te dulden, nu deze meer dan 20 jaar geleden
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zijn aangelegd (artikel 3:314 BW).
TenneT acht zich gezien het voorgaande bevoegd om in het kader van een eventuele vrijwillige verlegging
de hiervoor genoemde voorwaarden te stellen. Aan de door u aangehaalde brief van de gemeente
Amsterdam van 27 mei 2015 komt in dit verband wat TenneT betreft geen betekenis toe. Deze brief had
betrekking op de 'inlussing' van de verbinding Diemen-Amstelveen op het station Bijlmer Noord in 2015.
Hiermee zijn de nieuwe circuits Diemen – Bijlmer Noord Zwart en Bijlmer Noord – Amstelveen Zwart
ontstaan. De betreffende inlussing is echter niet gerealiseerd conform de bij de brief van 27 mei 2015
gevoegde tekening. Op de betreffende tekening is nog uitgegaan van het leggen van een nieuw kabeldeel
op de (toenmalige) percelen 4192 en 4117; de inlussing is feitelijk gerealiseerd door een korte verbinding
onder de Borchlandweg door:

Over de invulling van de hiervoor genoemde voorwaarden verder het volgende.
Zoals bekend is TenneT bij wet aangewezen om het hoogspanningsnet te beheren zodat elektriciteit
getransporteerd kan worden. Uitval van dit transport kan leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting. Het
1

transport van elektriciteit is daarom door de Rijksoverheid als vitaal proces aangemerkt dat van nationaal
2

belang is. Zie in dit kader ook de Nationale Omgevingsvisie waarin dit belang uitdrukkelijk wordt erkend. In
het kader van deze beheerstaak acht TenneT het van groot belang om bestaande verbindingen ongestoord
te laten liggen. Immers iedere verlegging brengt een risico met zich mee dat storingen optreden. Dit wordt
met name veroorzaakt omdat zwakke plekken (zogenaamde verbindingsmoffen) moeten worden
aangebracht ter plaatse van de verlegging. Daarnaast is een verlegging financieel zeer kostbaar en moeten
hiervoor schaars beschikbare mensen en middelen worden vrijgemaakt.
1

https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen.
Ook het feit dat de wetgever heeft voorzien in de mogelijkheid om via de Belemmeringenwet Privaatrecht eenzijdig een gedoogplicht
op te laten leggen onderstreept het grote maatschappelijke belang van de door TenneT beheerde verbindingen.
2
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Volgens TenneT dient er dan ook een voldoende zwaarwegend belang te zijn voor de verlegging van
bestaande 150kV-kabelverbindingen. Op basis van de nu aangeleverde stukken is TenneT er nog niet van
overtuigd dat dat belang aanwezig is. In bijlage 1 van uw brief van 10 augustus 2020 geeft u aan dat bij de
planontwikkeling, door verschillende ontwerpbureaus, is verkend wat de ontwikkelmogelijkheden zijn
wanneer de bestaande ondergrond, waterhuishouding en (ondergrondse) infrastructuur ongewijzigd zouden
worden opgenomen in de plannen. Tijdens deze verkenning heeft er geen overleg met ons over het
inpassen van de bestaande verbindingen plaatsgevonden. Evenmin zijn er studies of tekeningen overgelegd
waaruit blijkt dat inpassing van de bestaande verbindingen in de herontwikkeling niet mogelijk is.
Bij de belangenafweging kan verder de feitelijke beschikbaarheid en juridische borging van een alternatief
tracé niet buiten beschouwing blijven. In uw brief van 10 augustus 2020 beperkt u zich in dat verband ten
onrechte tot alleen de planologische inpassing. TenneT stelt zoals eerder aangegeven ook eisen aan de
feitelijke ligging van een nieuw tracé (bijvoorbeeld ten opzichte van andere infrastructuur, maar ook bomen),
de uitvoerbaarheid, en de privaatrechtelijke borging.
Wat betreft de met verlegging gemoeide kosten geldt voorts dat TenneT niet inziet waarom zij (en daarmee
de maatschappij) deze zou moeten dragen. Voor TenneT is uitgangspunt dat de kosten van verlegging
wegens een (commerciële) gebiedsontwikkeling dienen te landen bij degenen die door de
verlegging/herontwikkeling worden gebaat, i.c. de betrokken grondeigenaren en/of de betrokken gemeenten.
De betreffende kosten zullen binnen de grondexploitatie moeten worden opgevangen. Dat is ook waar de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) vanuit gaat. De gemeente Ouder-Amstel staat zo nodig het instrument van
het exploitatieplan ter beschikking om eenzijdig kostenverhaal te plegen bij de uiteindelijke ontwikkelaars.
Dat TenneT thans bereid is tot overleg over een vrijwillige verlegging, betekent nadrukkelijk niet dat zij enig
recht, zoals een beroep op de niet-opzegbaarheid van het opstalrecht en/of haar eventuele aanspraken uit
hoofde van verjaring, prijsgeeft. TenneT behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de onderhandelingen
over vrijwillige verlegging op elk door haar gewenst moment af te breken, zonder dat daarvoor een
zwaarwegend belang of een motivering vereist is. Eerst bij een schriftelijk vastgelegde overeenstemming die
door beide partijen bevoegdelijk is ondertekend, is TenneT rechtens gebonden.
3. Verdere voortgang en planning
TenneT verneemt graag of het vorenstaande inmiddels voldoende reden is voor de betrokken
grondeigenaren om op basis van de eerdere genoemde voorwaarden met elkaar in overleg te treden.
Zoals ook tijdens het gesprek op 18 augustus 2020 door de heer Kraus namens TenneT is aangegeven, is
en blijft TenneT in de tussentijd bereid om mee te denken over de technische aspecten van de gewenste
verlegging, als ware TenneT daartoe wél verplicht, zodat onnodig tijdsverlies wordt voorkomen. Gezien de
parallel lopende juridische discussie geschiedt ook dat wel onder voorbehoud van rechten. Wij herhalen
daarbij nog eens expliciet dat de door u genoemde planning in de brief van 10 augustus 2020 voor TenneT
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niet haalbaar is. Zoals ook in onze brief van 17 juli 2020 is aangegeven dient op dit moment rekening te
worden gehouden met een indicatieve doorlooptijd van 4 á 5 jaar. Dit is nadrukkelijk een indicatie.
Aangezien de belasting van TenneT als netbeheerder in het kader van de energietransitie de komende jaren
aanzienlijk toeneemt zullen werkzaamheden mogelijk geprioriteerd moeten worden en valt niet uit te sluiten
dat voor een eventuele verlegging in De Nieuwe Kern een langere termijn geldt, zulks mede afhankelijk van
de concrete omstandigheden van het geval.
Tot slot hechten wij eraan op te merken dat zowel de grondeigenaren als de gemeente Ouder-Amstel al
geruime tijd bekend zijn met de aanwezigheid van de 150 kV verbindingen in het plangebied. Wij wijzen in
dit verband op de in 2015 met u gevoerde correspondentie en de zienswijzen die TenneT heeft ingediend op
het voorbereidingsbesluit.
Het volgende technisch overleg staat gepland op 5 november 2020. TenneT stelt voor de juridische
discussie tussen partijen vooralsnog los te blijven koppelen van de technische besprekingen. Wij vernemen
graag uw reactie op het vorenstaande. Als er behoefte bestaat aan een bespreking staat TenneT daarvoor
open.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.

Angelique
Avink

Digitaal ondertekend door
Angelique Avink
Datum: 2020.11.03 08:44:35
+01'00'

mr. A.H.D (Angélique) Avink
Manager Real Estate Management

Klazien Haitjema
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

burger <fa.dz@freedom.nl>
woensdag 7 juli 2021 12:06
Klazien Haitjema
Inspraakreactie Ontwerp-Structuurvisie DNK, zaaknummer 2020-016739

Het plannen van een fietspad door het hart van Dijkzicht getuigt van minachting voor het tuin- en
natuurpark dat hier in vele jaren door burgers is (en wordt) aangelegd. Of, voor het geval OuderAmstel zich van geen minachting bewust is: het door waardevolle stadsnatuur bulldozeren van een
baan asfalt komt op de burgers die het park hebben aangelegd over als totale minachting. En voor het
geval overheid Ouder-Amstel denkt dat het plan dan "nóg beter uitgelegd" moet worden: deze
disproportionele vernieling valt niet uit te leggen.
Langenberg, Amsterdam
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Datum:
Aan:
Mail:
Betreft :

8 juli 2021
College van burgemeester en wethouders Ouder-Amstel, Postbus 35,
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Klazien.Haitjema@ouder-amstel.nl en gemeente@ouder-amstel.nl.
Zienswijze Ontwerp-Structuurvisie DNK; zaaknummer 2020-016739

Geacht College,
Hierbij doen de vier tuinparken Nieuw Vredelust, Dijkzicht, Ons Lustoord en de Federatie
met steun van de Bond van Volkstuinders, u hun zienswijze toekomen op de OntwerpStructuurvisie De Nieuwe Kern (OS/DNK) en de Milieu Effect Rapportage (MER).
De kern van onze zienswijze is dat de OS/DNK:
• uitgaat van een eenzijdig op bouwen gericht en monofunctioneel stedenbouwkundig
plan dat woningbouw ten koste laat gaan van onmisbare groenvoorzieningen en
aanwezige rijkdom aan flora en fauna;
• (suggesties voor) alternatieven die recht doen aan deze voorzieningen niet heeft
onderzocht en niet heeft uitgewerkt;
• de belangen van betrokken gebruikers en de bevolking van Ouder-Amstel onvoldoende
heeft meegewogen;
• voorstellen presenteert die onvoldoende onderbouwd zijn, tot schade en vernietiging
leiden en/of vele vragen oproepen
De OS/DNK is in belangrijke mate gebaseerd op de stedenbouwkundige visie van het bureau
West 8 van januari 2020. Die visie lijkt hoofdzakelijk gericht te zijn op het aantrekken van
particuliere investeerders. Uit de teksten van betrokken overheidsinstanties en ingehuurde
adviesbureaus blijkt steeds weer dat alléén de plannen van beide gemeenten als
uitgangspunt genomen zijn. De adviezen inzake geluidshinder, stikstofdepositie en
waterbeheer gaan langs de randen van wat juridisch en technisch mogelijk is. In onze ogen
gaan ze er ook geregeld overheen.
In plaats van de geldige normen en de toekomstige ambities op terrein van milieu en klimaat
als uitgangspunt te nemen én daarop gebaseerde alternatieven te onderzoeken, verdedigt
men tot het uiterste de eigen conceptplannen.
Ook tijdens informatiebijeenkomsten en het participatietraject reageerden ambtenaren en
projectleiders defensief op zorgen en kritisch commentaar vanuit de tuinparken.
Voornemens en kaders leken in beton gegoten: ‘dat fietspad komt er zeker’, ‘ophoging is
noodzakelijk’, ‘opheffen tuinpark is onvermijdelijk’. Nooit was er sprake van constructieve,
open opstelling en de bereidheid om mee te denken over oplossingen die wel rekening
houden met de belangen van natuur en de huidige gebruikers.
Het publiek belang is in de OS/DNK ondergesneeuwd en gereduceerd tot het realiseren van
een maximum aan woonoppervlak. Ieder inzicht in de betekenis van het belang van een
solide milieu- en klimaatbeleid op de langere termijn ontbreekt.
De opheffing van één tuinpark (Nieuw Vredelust, 4.5 ha) en een deel van een ander tuinpark
(Ons Lustoord, 3,5 ha) is steeds gepresenteerd als een onontkoombare voorwaarde voor de
bouw van DNK, zonder dat daar een acceptabele onderbouwing bij gegeven werd.
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Met het opheffen van de tuinen (7.5 ha), het beoogde fietspad (3.5 ha) en de verdichting van
de tuinparken (3 ha) gaat ongeveer een kwart van het bestaande hoogwaardige groen
verloren. Bebouwing van de Amsterdam Old Course, aansluitend op deze tuinparken en
eveneens een ecologisch hoogwaardig gebied met een recreatieve functie, zou daar nog 24
ha aan toe voegen. In totaal betekent de voorliggende OS/DNK dus vernietiging van zo’n 38
ha natuur.
Wij vinden dat onacceptabel: in de Amsterdamse regio gaat het proces van vernietiging van
ecologisch waardevol groen onverminderd door, net als in Nederland als geheel. Het plan
voor DNK betekent niet alleen vernietiging van een grote rijkdom aan flora en fauna en van
de bijbehorende materiële voorzieningen. Het betekent ook maatschappelijke
kapitaalvernietiging.
Een beter alternatief is voorhanden: een alternatief waarbij het doel van DNK (woningbouw
en nieuwe functies) overeind blijft zonder dat er sprake is van vernietiging van natuur,
biodiversiteit, verenigingsleven, sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid op de tuinen.
Een alternatief dat recht doet aan de tuinen als aanvulling op het steeds krimpende
groenoppervlak in een steeds drukker Ouder-Amstel en Amsterdam, en dat door zijn
multifunctionaliteit een grotere meerwaarde heeft voor de beoogde woonwijk. We denken
bovendien dat dit alternatief goedkoper is met het oog op de exploitatie van grond en van
onroerend goed. Ons alternatief wordt bovendien breed gedragen. In één weekend hebben
meer dan 1000 mensen hun handtekening gezet om deze zienswijze inclusief het alternatief
te ondersteunen. De handtekeningenlijsten zijn toegevoegd.
Zolang onzeker is of de ontwikkeling van DNK daadwerkelijk doorgang vindt en zolang de
juridisch-planologische kaders, de financiële kaders en het bestemmingsplan voor de
ontwikkeling van DNK niet onherroepelijk zijn, zijn wij van mening dat alle acties ter
voorbereiding van het opheffen van genoemde tuinen onnodig, onwenselijk en vermoedelijk
onrechtmatig zijn.
Hieronder lichten we onze bezwaren nader toe en in paragraaf 6 geven we een toelichting
op een beter alternatief voor de plannen in de OS/DNK voor de tuinparken; een Grote
Groene Kern. Wij vragen u met klem om dit alternatief aan uw college en aan de betrokken
raadscommissie toe te lichten en bij uw beschouwingen over de Ontwerp-Structuurvisie DNK
te betrekken.
In paragraaf 3 stellen we diverse vragen die we graag door u beantwoord zien.
We verzoeken u ook de besluitvorming over de OS/DNK in zijn huidige vorm niet aan te
houden en in samenspraak met betrokken tuinders, golfers en de vrienden van
Duivendrecht tot een beter plan te komen. Zie ook pagina 18.
TUINPARKEN in de DUIVENDRECHTSE POLDER, feiten op een rijtje
Vanaf 1950: tuinparken in de Duivendrechtse polder. Totale oppervlakte gebied = 58 ha, tuinen = 24 ha, toegankelijk publiek= 34 ha
Tuinparken: Ons Lustoord (314 tuinen), De Federatie (210 tuinen), Dijkzicht (205 tuinen) en Nieuw Vredelust (103 tuinen)
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren: 2 tuinparken (50%) = waardering voor bevorderen biodiversiteit, educatie en communicatie
Waargenomen soorten: meer dan 700, zeldzaam: 30+, rode lijst: 55+ waarvan 16 bedreigd, 19 kwetsbaar en 13 gevoelig
Huidige voorzieningen: meer dan 20 thematuinen, 10 soorten activiteiten, 4 clubhuizen en andere faciliteiten (zie bijlage 2)
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1. Stedenbouwkundig plan
De OS/DNK is gebaseerd op de stedenbouwkundige visie van West8 van januari 2020. Die
visie kent een aantal manco’s:
1.1
Monofunctionele benadering
De visie is niet alleen monomaan en alleen op bouwen gericht maar ook monofunctioneel.
Zij gaat uit van een ouderwetse opvatting van één gebruiker per gebiedsonderdeel.
Meervoudig ruimtegebruik komt bijna niet aan de orde. Juist bij gebieden als volkstuinen en
golfterreinen kunnen functies worden gecombineerd bijvoorbeeld tuinieren, sport,
natuurbeleving en recreatie en ander meervoudig gebruik van terreinen en gebouwen. Die
functies kunnen worden versterkt door elementen die elders in de visie zijn geprojecteerd,
zoals een stadspark en maatschappelijke functies

Kaart met monofunctionele programmatische zonering uit stedenbouwkundige visie West8
Uit deze kaart blijkt de eenzijdige visie: ieder programma krijgt een aparte zone. Aan het
gebied wordt ca. 16 ha. nieuw groen toegevoegd. In de OS/DNK wordt deze kaart zonder
veel toelichting over genomen.

Kaart uit OS/DNK
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1.2
Publieke belangen
De stedenbouwkundige visie richt zich primair op de gebouwde functies, op de faciliteiten
voor de sportclub Ajax én op de belangen van de grondeigenaren.
De OS/DNK houdt geen dan wel onvoldoende rekening met belangen van de huidige
gebruikers van het gebied, met name de volkstuinen en het golfterrein. We gaan hier in
paragraaf 5 uitgebreider op in. De kwaliteiten van volkstuinen en golfcourse worden -ook in
de verdere programma-ontwikkeling- niet in het plan geïntegreerd en niet uitgewerkt.
De OS/DNK houdt evenmin rekening met de publieke belangen op het gebied van natuur,
biodiversiteit en milieu. Veel van de bestaande natuurwaarden worden vernietigd, terwijl op
korte afstand een stadspark wordt geprojecteerd en de positie van een sportcomplex (De
Toekomst) wordt verstevigd. Zie verder paragraaf 3.
1.3
Alternatieven
In de oorspronkelijke plannen (2013) zouden nog veel meer tuinen moeten verdwijnen dan
alle 103 tuinen van Nieuw Vredelust en 60 tuinen van Ons Lustoord, namelijk vrijwel alle
tuinen van Ons Lustoord en de Federatie. De beoogde huidige reductie tot 160 tuinen wordt
regelmatig voorgesteld als een concessie aan de tuinparken. Ten onrechte: als aan de
oorspronkelijke plannen was vastgehouden, dan was alleen het deel overgebleven waar niet
gebouwd mág worden (LIB4) en was er een te klein gebied overgebleven om aan de eis van
volwaardige groenvoorzieningen voor DNK te voldoen.
Alternatieven, waarbij de functies van de volkstuinen blijven bestaan en uitgebreid, zijn niet
overwogen en niet in het kader van de MER onderzocht. Ten onrechte, zeker omdat die
alternatieven kunnen leiden tot een verminderde uitstoot van CO2 en stikstof én tot
handhaving van de huidige natuurwaarden.
In onze ogen is woningbouw op (een deel van) het terrein van sportpark ‘de Toekomst’ ten
onrechte niet als alternatief meegenomen: dat alternatief geeft minder aantasting van
natuur en milieu en bovendien kan een sportpark gemakkelijker ergens anders worden
gehuisvest dan een tuinpark. De geplande overheveling van De Toekomst naar de andere
zijde van de Holterbergweg is binnenskamers geblokkeerd, vóórdat het publiek daarover
geïnformeerd werd. De druk om te bouwen op de tuinparken werd daardoor groter.
Wij maken bezwaar tegen het feit dat er geen onderzoek gedaan is naar meerdere
alternatieve scenario’s en naar minstens één scenario waarbij behoud van bestaand groen
en waardevolle voorzieningen het uitgangspunt is. Dat ‘behoud’ geen rol heeft gespeeld in
de OS/DNK blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat versterking van natuurwaarden niet wordt
genoemd bij de centrale doelen.
In dit verband wijzen wij ook op het adviezen van de Commissie voor de Milieu Effect
Rapportage (Cie MER) van 12 november 2020. Op pagina 1: ‘beschrijf en onderbouw
mogelijke alternatieven en varianten voor het voornemen waarmee, binnen de
(geconcretiseerde) randvoorwaarden, de (geconcretiseerde) de doelen van het programma
en de ambities voor de invulling daarvan gerealiseerd kunnen worden’. Op pagina 7:
• onderzoek alternatieven, waaronder varianten voor de invulling van de groenblauwe
structuur, inclusief de invulling van het concept voor het centrale park, in relatie tot
ambities voor klimaatadaptatie, actieve gezondheidsbevordering en natuur. Gedacht kan
worden aan een variant met inrichting als ‘stadspark’ die zich vooral richt op bewoners
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•

en een ‘natuurvariant’ die zich richt op de ecologische verbinding met de Amstelscheg’.
Ook met oplossingen voor de waterhuishouding kan worden gevarieerd.
Met het oog op het korte termijneffect van de voorgestelde waterberging: onderzoek
een uitdagend alternatief waarbij de huidige bodemgesteldheid en waterhuishouding
expliciet als uitgangspunt gelden en er zo min mogelijk ophoging plaatsvindt.
Door te besparen op de integrale ophoging van het gebied is er wellicht financiële ruimte
voor een openbare ruimte met unieke kwaliteiten

De Cie MER geeft – op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel- tal van adviezen over de
inhoud van het op te stellen van MER. We noemen hier specifiek:
• Doelen en ambities (pag. 4): de Cie adviseert om de ambities zo concreet mogelijk te
omschrijven waar nodig met onderscheid naar deelgebied. Vertaal ambities waar
mogelijk naar kwalitatieve doelen (aantallen, percentages, benodigde ruimte) en geef
tijdhorizons aan (voor welke periode moet het gebied klimaat bestendig zijn ingericht).
Ten aanzien van klimaatbestendigheid kan het ambitiedocument van de Metropool
Regio Amsterdam ter inspiratie worden gebruikt.
De ambities zijn op dit moment nog kwalitatief en weinig specifiek beredeneerd. Zo is
nog niet precies duidelijk wat verstaan wordt onder klimaatbestendiq, energiepositief,
circulair en bijvoorbeeld een beweegvriendelijke buitenruimte.
Wij constateren dat in de MER en de OS/DNK weinig aandacht is besteed aan de adviezen
van de Cie Mer.
Naar onze stellige overtuiging kan het plan OS/DNK worden versterkt door een
multifunctionele variant, waarbij de volkstuincomplexen in stand blijven met een uitbreiding
en modernisering van hun functies; dit bij instandhouding van het woningbouwprogramma.
Dit zal tot positieve versterking van de milieueffecten leiden (behoud habitat bedreigde en
beschermde flora en fauna, minder ophoging), zonder dat het doel van het OS/DNK
(woningbouw, nieuwe functies) wordt aangetast.
Wij doen in paragraaf 6 een voorstel voor versterking en uitbreiding van de functies van de
volkstuincomplexen gevoegd. Dit voorstel maakt integraal deel uit van deze zienswijze.
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2. Participatie en belangenafweging
2.1 Participatie zonder impact
In de aanloop naar de Concept Structuurvisie (vanaf 2017) hebben de tuinparken en de Bond
voor Volkstuinders (de Bond) regelmatig ingesproken in de gemeenteraden van OuderAmstel en Amsterdam en bij Provinciale Staten Noord-Holland. Van de toezeggingen die als
reactie op deze inspraakbeurten volgden is weinig terechtgekomen. Een gedetailleerd en
professioneel alternatief van de AOC (architecten Geusebroek en Verheij, Structuurvisie van
de gebruikers, De Nieuwe Kern, maart 2016) werd na kennisname direct terzijde geschoven.
In november 2017 heeft wethouder Eric van der Burg toegezegd dat Amsterdam bij OuderAmstel zou aandringen op goed overleg. Inderdaad heeft Ouder-Amstel het initiatief
genomen tot het instellen van een Groene Denktank met een breed scala aan betrokkenen;
dit heeft in 2019 geleid tot een fraai uitgevoerde publicatie met ideeën en uitspraken als:
• Een groene en toegankelijke omgeving is van grote meerwaarde voor bewoners en
gebruikers. Dat betekent de omgeving toegankelijk(er) en aantrekkelijk(er) maken.
Aansluiten bij de identiteit van een gebied is daarbij net zo belangrijk als een open sfeer
(pag. 27).
• In de Groene Denktank borrelden nieuwe ideeën als vanzelf omhoog, kreeg het woord
samenwerking inhoud en zijn grenzen verlegd. Nu is de kunst die inspiratie om te zetten
naar concrete werkelijkheid en om, allereerst in de nieuwe kern, nieuw en uniek stedelijk
groen te realiseren. Openheid is daarbij de sleutel naar succes. Laten we aan de slag
gaan! (pag. 33).
• Veranderen is van alle tijden dus ook van nu. Maar het is heel belangrijk mensen en
tuinders daarbij te betrekken (pag. 34)
Het daaropvolgende (digitale) participatietraject verliep minder succesvol en heeft
nauwelijks tot resultaten geleid. Pas na afloop van het traject werd door Tertium– op vraag
van een deelnemer – bekend gemaakt wat de kaders voor de participatie waren. Die kaders
bleken strak en dwingend te zijn en er was nauwelijks ruimte voor werkelijk samen
optrekken bij het uitwerken van ideeën. Participatie bleek ingevuld te zijn als raadpleging.
Dit is een ontoereikend niveau van participatie1. Ook van de voorgeschreven
terugkoppeling2 naar de gemeenteraad en de participanten is niets of nauwelijks iets terecht
gekomen.
De totstandkoming van de Afsprakenbrief Volkstuinen in de Nieuwe Kern kan beschouwd
worden als een zeer negatieve fase in het proces; onder leiding van de Gemeente
Amsterdam (vanuit haar positie als grondeigenaar) heeft er in de periode mei tot oktober
1

Zie onder meer de websites https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement-nl/participatieladder-digitale-tijdperk/?lang=nl;
https://toponderzoek.nl/2017/07/10/wat-is-een-raadpleging/; https://toponderzoek.nl/2018/08/13/wat-is-de-participatieladder/.
Zie: https://www.samenmakenweouder-amstel.nl/de+nieuwe+kern+2/bijeenkomsten+en+planning+dnk/default.aspx: “Er is gekozen voor
een participatieaanpak op basis van raadpleging. Dat houdt in dat de gemeente Ouder-Amstel suggesties beoordeelt en gemotiveerd
terugkoppelt waarom ze deze wel of niet overneemt.”) Hier ontbreekt dus de expliciete vermelding van terugkoppeling naar de
gemeenteraad, die ik mij glashelder herinner. Zie ook: Bericht College van B&W aan Gemeenteraad Ouder-Amstel, 28 oktober 2019, Advies
commissie participatietraject Structuurvisie De Nieuwe Kern: De gemeente kiest voor het participatieniveau raadplegen. Raadplegen wil
zeggen dat de gemeente suggesties en ideeën ophaalt, beoordeelt en motiveert waarom ze deze wel of niet overneemt.
Raadplegen van participanten heeft tot doeI: l. DNK beter en completer maken met de kennis en ervaring van de samenleving. II. bekendheid
vergroten van inwoners en ondernemers in de ruime omgeving. III. betrokkenheid van inwoners en ondernemers stimuleren voor draagvlak.
IV. gemeenteraadsleden meenemen in wat er leeft.
2
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2020 een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Bond en de
Federatie en een toehoorder vanuit Dijkzicht; de deelnemers hadden in die periode een door de gemeente Amsterdam opgelegde- zwijgplicht waardoor besturen en leden van de
tuinparken nooit zijn geïnformeerd en betrokken.
In de laatste fase van het proces werd benadrukt dat de plannen voor een nieuwe
Uitvoeringsstrategie Volkstuinen als vaststaand gemeentebeleid beschouwd moesten
worden. Ten onrechte, want in december 2020 bleek dat de wethouder -onder druk van de
vele protesten- die Uitvoeringsstrategie moest intrekken.
Het is dus niet verwonderlijk, dat het uiteindelijke resultaat van de Afsprakenbrief op geen
enkel draagvlak bij de tuinders kon rekenen. De frustratie over dit alles is kenbaar gemaakt
aan de raadsleden en aan de pers. Dit was voor het bondsbestuur in december 2020 de
belangrijkste reden om op te stappen.
Sinds februari 2021 doen de verantwoordelijk wethouders van de gemeentes Amsterdam en
Ouder-Amstel nieuwe pogingen om met vertegenwoordigers van de Bond en de tuinparken
tot afspraken te komen. Ook dit proces verloopt moeizaam omdat de gemeentes tot nu toe
niet bereid zijn om alternatieven ten opzichte van de kaders te onderzoeken en vooruit
blijven lopen op besluiten over de inrichting van DNK die nog niet genomen zijn. Uiteindelijk
is eind april afgesproken is dat de tuinders een beperkte gelegenheid krijgen om zelf
alternatieven uit te werken. Ons alternatief, het ideaal voor een Grote Groene Kern
presenteren we in paragraaf 6.
2.2 Ontbreken van belangenafweging
Uit de OS/DNK blijkt nergens dat er een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden tussen
allerlei verschillende belangen. In de MER is slechts onderzoek gedaan naar twee
alternatieven; één alternatief met 4.500 en één met 6.200 woningen. Een pure focus dus op
woningbouw.
Over de meerwaarde van de tuinparken en de AOC voor de belanghebbenden nu én over
hun mogelijke betekenis voor de beoogde woonwijk op basis van de huidige kwaliteiten
wordt niets specifieks gemeld. Onze huidige meerwaarde kan dus ook niet afgewogen
worden tegen de voorstellen die OS/DNK doet inzake educatie, sport, recreatie en het
bevorderen van sociale cohesie. Zie verder ook paragraaf 5.
In paragraaf 1.3 hebben we gesteld dat woningbouw op (een deel van) het terrein van
sportpark ‘de Toekomst’ ten onrechte niet als alternatief meegenomen is (minder aantasting
van natuur en milieu, makkelijker te verplaatsen). De aanvankelijk geplande overheveling
van De Toekomst naar de andere zijde van de Holterbergweg is binnenskamers geblokkeerd.
We hebben nooit vernomen op basis van weke belangen en welke afwegingen dit besluit
genomen is.
Uit niets blijkt dat de belangen van de huidige inwoners van Duivendrecht en Ouder-Amstel
afgewogen zijn. De ‘vrienden van Duivendrecht’ ondersteunen dan ook onze zienswijze.
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3. Woningbouw op tuinen, woonboten, fietspad, stadspark
3.1 Woningbouw
Niemand zal het belang van meer woningen als oplossing voor de woningnood ontkennen,
ook de tuinders doen dat niet. In tegenstelling tot de benadering die nog steeds dominant
blijkt te zijn onder sommige beleidsmakers menen wij echter, dat er geen tegenstelling is
tussen de maximalisatie van het woonoppervlak en die van de benodigde
groenvoorzieningen. Wij zijn van mening dat er op een andere manier gebouwd moet
worden, namelijk zo, dat een toekomstbestendig leefmilieu ontstaat en dat bestaande
functies worden geoptimaliseerd. Dit impliceert een veel serieuzere en ambitieuzere
benadering van groenvoorzieningen dan op dit ogenblik aanwezig is. Zie bijvoorbeeld het
onderzoeksrapport naar de effecten van natuurinclusief bouwen met grote voordelen voor
de biodiversiteit (Tuin en Landschap, juli 2021).
De belofte die wethouder van der Burg in november 2017 gedaan heeft, namelijk het laten
uitzoeken hoeveel woningen gebouwd kunnen worden zonder de tuinen van Nieuw
Vredelust en Ons Lustoord op te offeren, is nooit ingelost. Er is tot nu toe niet onderbouwd
wat de noodzaak is van bouwen op de plek van de tuinen.
Uit het onderzoek van de MER (pag. 89) blijkt, dat het bouwen van 6.200 woningen mogelijk
is (door hoger bouwen) en een vergelijkbaar milieueffect heeft als het bouwen van 4.500
woningen. Als er gekozen wordt om niet te bouwen op de tuinparken en die woningen dus
elders te positioneren zal dat positieve effecten hebben op het behoud van biodiversiteit,
van het verenigingsleven, de sociale cohesie, de leefbaarheid en de veiligheid op de
tuinparken en mogelijkheden voor bezoekers om op de tuinparken van natuur en
activiteiten te genieten.
Vraag 1: kunt u duidelijk maken hoeveel woningen er gepland staan op de tuinparken?
Vraag 2: kunt u duidelijk maken waarom bouwen op de tuinparken noodzakelijk is?
In de OS/DNK wordt gesteld dat DNK in bestaand stedelijk gebied gepositioneerd is (pag.
23). In februari 2020 is er vanuit de vier tuinparken een overzicht met vragen opgesteld. Een
van de vragen was: Is er helderheid over het wel/niet vallen binnen bestaand gebied?
Antwoord: Nee, dit komt aan de orde bij opstellen van bestemmingsplan/omgevingsplan.
Vraag 3: is er iets veranderd waardoor dit antwoord niet meer geldt?
3.2 Woonboten
Tot onze grote verbazing bleken er in de eerdere versie van de structuurvisie een groot
aantal woonboten in de tuinparken gepositioneerd te zijn. We vrezen dat de uitvoering van
dit voornemen leidt nog meer onnodige afbraak van tuinen en natuur én tot onveilige
situaties. In paragraaf 6 presenteren we daarom een alternatief voor de positionering van
de woonboten.
Vraag 4: hoe kunnen woonboten die bedoeld zijn voor permanente bewoning op eenzelfde
locatie gepland worden als tuinhuizen die alleen in het seizoen bewoond mogen worden?
3.3 Fietspad
In de OS/DNK wordt een fietspad gepresenteerd dat dwars door de tuinparken heen loopt,
een fietspad voor langzaam fietsverkeer dat het hele jaar en 24/7 bereikbaar is. Dit met het
doel om de woonwijken en de tuinen aan elkaar te verbinden.
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Al jaren betogen de tuinders dat de infrastructuur op de tuinen bedoeld is voor wandelen en
geschikt is voor recreatief fietsverkeer en hulpdiensten. Ook tonen zij al tijden aan, dat
‘recreatief verkeer’ buiten het seizoen en na zonsondergang weinig meerwaarde heeft, voor
allerlei nachtdieren schadelijk is en voor de tuinders een aantasting betekent voor veiligheid,
leefbaarheid en sociale cohesie.
Binnenkort wordt vastgelegd in het nieuwe Amsterdamse Volkstuinenbeleid dat er geen
doorgaande routes voor fietsverkeer komen in de tuinparken. Waarom zou dat dan niet
gelden voor de tuinparken bij DNK? De bereikbaarheid voor hulpdiensten, mindervaliden en
de mogelijkheden voor laden en lossen is nu al goed op orde. Voor het bestemmingsverkeer
en snelle fietsers zijn alternatieven mogelijk. Zie hiervoor ook het alternatief dat we in juni
2020 ingediend hebben bij Ouder-Amstel en het alternatieve plan dat we – met steun van de
Fietsersbond, afdeling Amsterdam- presenteren in paragraaf 6.
3.4 Stadspark
In de OS/DNK wordt vlakbij de tuinparken een nieuw park gepositioneerd: een stadspark.
Een stadspark kan veel waardevols bieden; een mooie omgeving voor omwonenden en
mogelijkheden voor recreatie, sport, evenementen en wellicht festivals.
Ecologisch heeft een stadspark echter weinig te bieden (vergelijk het Amstelpark met de
tuinparken in de Duivendrechtse polder of het Martin Luther Kingpark met tuinpark
Amstelglorie). Het beoogde stadspark beslaat nog niet de helft van het gebied3 dat volgens
de plannen verloren gaat (dus veel minder dan de 47 ha van het Vondelpark, waarmee het in
eerdere plannen gelijkgesteld werd). Het is een illusie om te denken dat zo’n stadspark op
korte termijn ecologisch gelijkwaardig kan worden aan de tuinparken nu: dat vergt een
periode van minstens 50 jaar, een verantwoorde aanleg en intensief beheer. Bovendien is
het een kostbare aangelegenheid, vele malen duurder dan vrijwillig onderhoud van een park
door tuinders en/of golfspelers.
De Cie MER doet in haar rapport de aanbeveling om alternatieven te onderzoeken,
waaronder een alternatief voor de invulling van de groenblauwe structuur, inclusief de
invulling van het concept voor het centraal gelegen stadspark, in relatie tot ambities voor
klimaatadaptatie, actieve gezondheidsbevordering en natuur. Gedacht kan worden aan een
variant met inrichting als ‘stadspark’ die zich vooral richt op bewoners en een ‘natuurvariant’
die zich richt op de ecologische verbinding met de Amstelscheg’ (pag. 7).
Dit alternatief heeft vele voordelen: minder ophoging, minder vernietiging natuur, behoud
habitat van (bedreigde en zeldzame) flora en fauna én tuinders.
Vraag 5: Waarom is het advies van de Cie-Mer om de tuinparken te verbinden met het
beoogde stadspark (tot één groengebied samen te voegen), het golfterrein van de AOC, het
ecolint (inclusief tuinpark Amstelglorie) en de vele groene gebieden in het Amstelkwartier en
Zuid-Oost, niet opgevolgd?

De Stedenbouwkundige Visie geeft opmerkelijk genoeg geen maten; onze schatting is dat het “stadspark” ca.
15 ha omvat; schatting gebaseerd op de plattegronden in de Visie en de internetkaart van het gebied.
3
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4. Flora, fauna, stikstof, geluidshinder, veiligheid, waterberging
4.1 Vooraf
In de paragrafen over relevant regionaal (2.4.2) en lokaal beleid (2.4.3) worden in de
OS/DNK nota’s genoemd met betrekking tot detailhandel, vervoer, waterbeheer, onderwijs,
cultuur en meer. Nota’s over milieu, klimaat, leefbaarheid en gezondheid worden niet
vermeld bij relevant beleid, ook wordt er geen melding gemaakt De Amsterdamse
Groenvisie 2050 (2021).
Wel worden er in de OS/DNK (H.3) vele ambities uitgesproken en vele woorden gewijd aan
waterbeheer, energie, groen en water als identiteit, wat volgens het ontwerp voor de
‘openbare ruimte’ betekent: ‘ecologisch verantwoord inrichten’ met focus op ‘lokale
biodiversiteit’, ‘ecologische verbindingen’, ‘natuurvriendelijk aanleggen van oevers’ en
‘versterken van unieke waarden’. Groen zou uitnodigend, toegankelijk, interactief (moeten)
zijn en variatie en biodiversiteit moeten hebben (pag. 31). Ambities die niet geconcretiseerd
worden en in schril contrast staan tot het voornemen om vele tuinen en het natuurgebied
rond de golfcourse op te offeren voor woningen.
Dat veel van de geformuleerde ambities nu al op de tuinparken en het terrein van de AOC
gerealiseerd worden lijken de opstellers van de OS/DNK niet te weten.
Vraag 6: kunt u toelichten waarom aandacht voor milieu, klimaat, leefbaarheid en
gezondheid ontbreekt bij de paragrafen over relevant beleid?
Vraag 7: kunt u toelichten hoe de geformuleerde ambities zich verhouden tot het
voornemen om bestaande biodiversiteit, ecologische verbindingen, natuurvriendelijke
oevers en unieke waarden op te offeren?
4.2
Flora en Fauna
In de MER is het onderzoek naar ‘ecologie en soortenbescherming’ kwalitatief uitgevoerd.
Met een quickscan is gekeken naar de effecten van twee varianten (4500 woningen of 6200
woningen) op flora en fauna. De conclusie (pag. 71) is, dat:
• in beide onderzochte alternatieven de ontwikkeling van DNK zeer negatief is met het oog
op soortenbescherming in het algemeen;
• een verlies aan habitat en essentiële gebiedsfuncties voor een breed scala aan dier- en
plantensoorten te verwachten is, zeker omdat het gaat om een groot aantal
verschillende soorten en om een erg groot oppervlak;
• ook voor algemene soorten waarvoor de zorgplicht geldt, een afname van leefgebied
niet te voorkomen is met de ontwikkeling van DNK;
• de compenserende en mitigerende maatregelen die worden voorgesteld geen effect
zullen hebben op de beschermde en bedreigde soorten, wel op de algemeen
voorkomende soorten;
Omdat de conclusies gebaseerd zijn op een quickscan staat de tekst vol met uitingen als ‘de
soorten komen mogelijk voor in het plangebied’ en ‘het is niet uit te sluiten dat deze soorten
voorkomen’.
Omdat wij (en de AOC) sinds 2020 onze waarnemingen vastleggen op de landelijke site
www.waarneming.nl is voor iedereen op te zoeken hoeveel en welke soorten op de
tuinparken voorkomen (meer dan 700), of ze beschermd zijn (vele vogels), zeldzaam zijn
(meer dan 30 soorten) of algemeen, of ze op de rode lijst (meer dan 60) staan en of ze
gevoelig (13), kwetsbaar (19) of bedreigd (16) zijn. Dit is de stand van zaken van eind juni
2021. Zowel op de tuinen als op de AOC staan vele bomen die ouder zijn dan 60 jaar.
10
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Het is een resultaat waar we trots op zijn, een resultaat van meer dan 60 jaar investeren en
van 25 jaar natuurlijk tuinieren en van vele acties om soortenrijkdom te stimuleren op de
tuinparken.
In de Natuurbeschermingswet is vastgelegd dat het verboden is om vogels (en andere
beschermde soorten) te verstoren, te vangen of te doden, om hun rust-, verblijf- en
nestplaatsen te verwijderen en te vernielen. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken.
Ook is vastgelegd dat er in bepaalde gevallen een ontheffing aangevraagd kan worden bij de
Omgevingsdienst. Die aanvraag moet goed gemotiveerd zijn op basis van de volgende
criteria:
a. er moet sprake zijn van een geldig belang voor de activiteit;
b. er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan;
c. er mag geen afbreuk worden gedaan aan het streven de populaties van de betrokken
soorten te laten voortbestaan.
Uit de MER (pag. 60) blijkt dat de plannen voor DNK zeer schadelijk zijn voor flora en fauna
en dus afbreuk zullen doen aan de bestaande populaties (criterium c). Wij zijn van mening
dat er wel degelijk andere bevredigende oplossingen bestaan (criterium b) voor het bouwen
van woningen (een geldig belang, criterium q).
In het rapport van de Cie MER wordt geadviseerd om alternatieven en varianten te
onderzoeken (zie ook par. 3.2), gedacht kan worden aan een variant met een ‘stadspark’
voor bewoners en een ‘natuurvariant’ die zich richt op de ‘ecologische verbinding met de
Amstelscheg’ en om de MER te gebruiken om kansen voor behoud en versterking van
natuurwaarden in beeld te brengen en te zoeken naar optimalisatie, om de kansen voor een
ecologische verbinding te beschrijven en aan te geven welke rol de volkstuincomplexen
daarbij kunnen spelen (pag. 12). We lezen hierover niets terug in de OS/DNK.
Vraag 8: is er iets met deze adviezen gedaan? Zo nee, wat waren hiervoor de afwegingen? Zo
ja, wat waren de uitkomsten?
4.3 Stikstof en CO2
In de OS/DNK wordt gesteld dat er is besloten momenteel geen passende beoordeling voor
stikstof uit te voeren voor dit project. De huidige wetgeving vereist dit echter wel, een
passende beoordeling is dus noodzakelijk.
De stikstofdepositie is wel onderzocht voor de Natura2000-gebieden die op een redelijke
afstand liggen van DNK: Naardermeer, Botshol en Oostelijke Vechtplassen. De uitkomst is:
‘er is sprake van een lichte stijging en een zeer kleine depositie van stikstof, dit vormt geen
knelpunt voor de instandhoudingsdoelen’. De tuinparken die in DNK komen te liggen,
bevinden zich veel dichterbij; de stijging zal dus hoger zijn en een grotere schadelijke invloed
hebben op de biodiversiteit en de natuurwaarden.
Nergens in de MER en de OS/DNK lezen we iets over de impact die het opheffen van de
tuinen zal hebben op de opvang van CO2; volgens ons gaat het minimaal om 240 tuinen en
500 bomen die jaarlijks zo’n 11.000 kilo CO2 opnemen. De afgelopen 20 jaar gaat het dus om
200.000 kilo CO2 die weer vrijkomt als de bomen neergehaald worden voor woningbouw.
Vraag 9: waarom is de stikstofdepositie niet onderzocht voor de tuinparken?
Vraag 10: Bent u het met ons eens dat de kans op schade nu al aanzienlijk is en zal
toenemen door meer verkeer, warmteverbruik en hogere uitstoot? Kunt u aangeven welke
compenserende maatregelen er getroffen gaan worden?
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4.4 Geluidshinder
Het plangebied wordt beheerst door geluid: van auto’s, vliegtuigen, treinen, evenementen,
bedrijven, bouwwerkzaamheden en zelfs hoogspanningsgeluid. In de nieuwe wetgeving
(2022) zal de geluidsbelasting ‘gestapeld’, dus bij elkaar opgeteld worden. Dat geeft een hele
andere waarde van geluidsbelasting dan die in de huidige wetgeving.
Omdat er gesproken wordt over een gefaseerde aanleg van de nieuwe wijk zal op een
bepaald moment de nieuwe Wet Geluidshinder gaan gelden.
Vraag 11: waarom wordt in de MER geen uitspraak gedaan over de consequenties van de
nieuwe Wet Geluidshinder?
In de omgevingsvisie NH2050 is DNK aangewezen als ontwikkellocatie binnen bestaand
stedelijk gebied. Hier wordt ook vastgesteld, dat in DNK sprake is van een hoge
geluidsbelasting en dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom worden er zes
pijlers voor geluid-adaptief bouwen voorgesteld. Op geen enkel wijze wordt duidelijk
gemaakt welke garanties dat gaat bieden: geen voorbeelden, geen rekensommen en geen
scenario’s.
Vraag 12: kunt u aangeven welke garanties de voorgestelde maatregelen gaan bieden? Kan
dit gekwantificeerd worden?
4.5 Veiligheid
In de MER wordt aangegeven dat het ‘groepsrisico’ (de veiligheid als gevolg van ongelukken)
groter wordt. De MER argumenteert (pag. 81) dat veiligheid in de regio toch al niet voldoet
aan de normen, en dat de plannen voor de DNK te weinig toevoegen om daar bezorgd over
te zijn. Een betwistbaar uitgangspunt! Hier wekt de MER de indruk, dat het Ouder-Amstel
probeert argumenten in handen te spelen waardoor naleving van de bestaande
normeringen niet nodig is. Iets vergelijkbaars gebeurt ook bij de argumentatie ten aanzien
van stikstof en al dan niet beschermde vogelsoorten. In de MER wordt geen aandacht
besteed aan het verkleinen van risico’s en mogelijkheden om de veiligheid te vergroten.
Vraag 13: waarom is er geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
(groeps)veiligheid te vergroten?
4.6 Ophoging en waterberging
Bij de start van het (digitale) participatietraject zijn in januari 2020 al een groot aantal vragen
gesteld over de klimaatbestendigheid, de noodzaak van ophoging en aanpassen van de
waterkering en de gevolgen voor het waterpeil, de bestaande vegetatie en mogelijke
wateroverlast op de tuinparken. Op die vragen en zorgen is in april 2020 door de wethouder
gereageerd met antwoorden in de trant van: ‘er moet gewoon opgehoogd worden’ en ‘als
de juiste maatregelen worden getroffen zal er geen waterlast ontstaan in de tuinparken’.
Antwoorden die voor ons vaag en onbevredigend zijn omdat ze niet onderbouwd worden.
Als in de MER gesteld wordt dat nieuwe waterwegen en waterkeringen waterbeheersing
tijdens droogte en wateroverlast mogelijk maken, dan vragen wij ons af waarom die
oplossingen niet onderzocht zijn voor Nieuw Vredelust.
Vraag 14: kunt u toelichten waarom er besloten is om de oplossingen voor waterbeheersing
niet te onderzoeken voor Nieuw Vredelust?
In de OS/DNK wordt gesteld dat voor het ontwerp ophoging noodzakelijk is, en dat dit een
overgangsperiode vereist, waarbij bestaande vegetatie en ecologie deels wordt aangetast.
Het stelt daar tegenover: ‘Er zijn ook nieuwe ecologische kansen; grote nieuwe centrale

12

20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV

groenzone, ecologische verbindingen, groene dijk’. Ook hier is geen enkele concrete
aanwijzing of onderbouwing voor.
In de notitie (pag. 7) van de Cie MER staat ‘het integraal ophogen kan op korte termijn een
oplossing bieden voor de gevolgen van de klimaatverandering. Op langere termijn kan toch
verschilzetting optreden’. De Cie MER geeft in overweging om een uitdagend alternatief te
onderzoeken waarbij de bodemgesteldheid en de waterhuishouding expliciet als
uitgangspunt gelden en er zo weinig mogelijk ophoging plaatsvindt.
Wateropvang/waterberging moet zoveel mogelijk op het op eigen terrein plaatsvinden.
Vraag 15: wat is er met deze adviezen gedaan en wat waren de uitkomsten?
Het onderwerp waterberging is uitgebreid beschreven in de zienswijze die de Golfclub
Amsterdam Old Course (AOC) heeft ingediend voor het Ontwerpbestemmingsplan SMH. De
AOC heeft daarvoor advies heeft ingewonnen bij Tritium (november 2020). Wij verwijzen
graag naar deze notitie. Uit de reactie van de gemeente Ouder-Amstel hierop in het
bestemmingsplan SMH bleek dat de gemeente in eerste instantie onvoldoende op de hoogte
was van relevante factoren als NAP-peilen en stroomrichtingen.
In paragraaf 5 doen wij een suggestie voor een alternatieve vorm van waterberging.

5. Tuinders, vereniging, welbevinden, veiligheid en leefbaarheid
5.1 Vooraf
Nergens uit de OS/DNK blijkt dat er informatie verzameld is over de wijze waarop de vier
tuinparken nu functioneren, welke ontwikkeling zij doorgemaakt hebben, in welke behoefte
zij voorzien en welke meerwaarde zij hebben voor mens en natuur. Zonder aandacht voor of
interesse in het leven van de tuinders en de grote meerwaarde voor natuur en milieu wordt
er besloten tot opheffen en/of herinrichten van tuinen en een compleet tuinpark.
Van oudsher fungeren volkstuinen als aanvulling op de woningen in de stad. De tuinen
worden tijdens het seizoen (1 april tot 1 oktober) en ook daarbuiten, gebruikt door mensen
die in de stad wonen en werken en op hun tuin dan de rust en ruimte vinden om in
evenwicht te blijven. Zeker in coronatijd is weer gebleken hoe belangrijk een groene en
rustige omgeving is voor een gezond en gelukkig leven. Mensen halen er ook de energie uit
om zich met elkaar zich in te zetten voor mooie tuinen en parken, voor het onderhoud van
gebouwen en natuur, voor het verenigingsleven en alles wat daarbij hoort (zorg voor elkaar,
saamhorigheid, recreatie, educatie). Sinds een paar jaar zetten de tuinders zich ook in voor
een grotere toegankelijkheid van de tuinparken en participatiemogelijkheden voor
omwonenden en bezoekers.
Op de tuinparken zijn veel mensen die tot de 2e, 3e en soms zelfs 4e generatie tuinders
behoren. Jaarlijks is er sprake van 10-20% instroom van ‘nieuwe tuinders’ waardoor er
sprake is van een mooie combinatie van continuïteit en verjonging. Nog steeds kunnen
kinderen opgroeien in het groen, in een veilige omgeving met veel speelruimte en sociale
controle. Het belang van veilig opgroeien zien wij nergens terug in de plannen.
Het weghalen van 30% van de tuinen heeft grote consequenties voor de tuinders en de
verenigingen; het zorgt voor onbalans, stress, zorgen, frustratie en kapitaalvernietiging.
OS/DNK weegt de voorstellen die het zelf doet inzake educatie, sport, recreatie en het
bevorderen van sociale cohesie niet af tegen de meerwaarde die de tuinparken en de AOC
nu en straks kunnen hebben voor hun sociale omgeving en de beoogde woonwijk.
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OS/DNK stelt: 'stedelijk groen krijgt een nieuwe invulling en draagt bij aan maatschappelijke
opgaves, zoals het tegengaan van eenzaamheid, het stimuleren van ontmoetingen en sociale
samenhang’. Er wordt gesproken over een duurzaam ingericht stedelijk gebied (pag. 4) en
over de recreatieve functies van het plangebied waarbij er veel aandacht is voor sport (pag.
6). Het ontbreekt OS/DNK ook niet aan pretenties inzake de beleving, beweging en
ontmoeting als het gaat om de inrichting van het stadspark (pag. 35).
De tuinparken worden geacht inspanningen te gaan doen in het kader van het vergroten van
de openbaarheid door diverse publieksgerichte activiteiten (pag. 9). Dit komt later nog eens
terug als het gaat over ‘het samensmelten van activiteiten’ (pag. 33). Hier wordt gesteld dat
als de volkstuinen een meer openbaar en uitnodigend karakter krijgen met bijpassende
nieuwe functies, zoals urban farming of een natuurspeeltuin, en hun ‘in potentie aanwezige
kwaliteit’ wordt geacht een meerwaarde te kunnen bieden voor de groenbeleving in DNK
(pag. 33).
Nergens uit de OS/DNK blijkt dat er gekeken is naar de huidige meerwaarde van de parken,
naar het beleid van de Bond dat al jaren gericht is op tuinieren én medegebruik. Iets wat
onder andere blijkt uit de toekenning van een internationaal keurmerk en het landelijke
keurmerk Natuurlijk Tuinieren met de hoogste score aan twee van onze parken. Dit
keurmerk wordt toegekend als er voldaan wordt aan criteria op het gebied van ‘bevorderen
van biodiversiteit op het park (rijkdom aan flora en fauna), educatie én communicatie met
tuinders en omwonenden’.
De volkstuinen worden in de OS/DNK weggezet als 'naar binnen gekeerd' (pag. 9). In onze
ogen is dat dus een veel te beperkte blik en wordt er geen recht gedaan aan de
ontwikkelingen richting een grotere toegankelijkheid en een grotere meerwaarde voor de
omgeving. Veel tuinders zijn enthousiast over het idee van een nieuwe woonwijk en de
uitdaging om met de nieuwe bewoners van die wijk een productieve samenwerking aan te
gaan, die dan ook weer bij draagt aan de eigen community. In ons alternatief De Grote
Groene Kern presenteren we hiervoor een aantal mogelijkheden.
Kortom: de OS/DNK negeert de huidige situatie van het gebied en de evidente motivatie van
de vier tuinparken om met elkaar een aantrekkelijk plan te maken en dat straks in
samenwerken met de nieuwe bewoners en mensen uit de omgeving ten uitvoer te brengen.
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6. Een beter alternatief, de Grote Groene Kern
6.1 Vooraf
In tegenstelling tot de OS/DNK menen wij dat de huidige omvang van de tuinparken en de
AOC gehandhaafd moet worden: lettend op de gestaag voortgaande verwijdering van
ecologisch waardevol gebied in Amsterdam en omgeving, maar ook in Nederland als geheel,
kan niet zonder afdoende compensatie tot een stedelijke bebouwing van deze gebieden
worden besloten.
Hierboven hebben we een toelichting geven op ons standpunt en onze bezwaren tegen de
(totstandkoming van) de plannen voor DNK toegelicht. Hieronder een toelichting op ons
alternatief.
6.2 Een alternatief plan, de kenmerken
De vier tuinparken en de Bond hebben in de maanden april – juli 2021 hard gewerkt aan een
alternatief plan, een alternatief dat aansluit bij de opbrengsten van De Groene Denktank
(2019) en uitspraken als:
• Laten we het eens echt anders doen, juist het oorspronkelijke landschap als uitgangspunt
nemen en dan bedenken hoe je de wijk moet bouwen en inrichten (pag. 12)
• de omgeving toegankelijk(er) en aantrekkelijk(er) maken. Aansluiten bij de identiteit van
een gebied is daarbij net zo belangrijk als een open sfeer (pag. 27).
Ons alternatief voorkomt onnodige vernietiging en gaat uit van behoud van tuinen, natuur
en biodiversiteit, van verenigingsleven, cultuur, welzijn en leefbaarheid en van respect voor
datgene wat in de afgelopen decennia gerealiseerd is. Dit is wenselijk in het belang van de
huidige betrokkenen én van een vitale en duurzame nieuwe woonwijk. We hebben ons
alternatief De Grote Groene Kern genoemd, het staat voor één groot samenhangend
wandel- en natuurpark met vele mogelijkheden voor recreatie, educatie en genieten van en
in het groen. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de belangrijkste kenmerken voor De
Grote Groene Kern. We lichten die kenmerken hieronder kort toe.
Woningbouw: nergens in de OS/DNK wordt onderbouwd waarom het noodzakelijk is om te
bouwen op de tuinparken. Wel wordt er betoogd dat het bouwen van 6200 woningen in het
gebied mogelijk is. Inmiddels is duidelijk dat de gemeenteraad van O-A vasthoudt aan 4500
woningen (april 2021). Reden genoeg om er alles te doen om de tuinen te behouden en de
woningen elders te positioneren.
NB: in het overleg dat we op 1 juli 2021 met de beide wethouders en hun ambtenaren
hadden, werd ons gevraagd waar wij de woningen dan wilden positioneren. Om daar
suggesties voor te doen moeten we kunnen beschikken over kaarten die we nu niet hebben,
We weten dus niet waar de woningen nu gepositioneerd zijn, hoeveel woningen er op de
tuinparken gepland staan en waar de 1700 woningen gepland staan die het totaal van 6200
woningen mogelijk maken. Toegezegd werd dat we deze informatie op korte termijn zouden
ontvangen. Tot op heden (8 juli 2021) hebben we niets ontvangen, we hebben dus ook geen
stappen kunnen zetten bij de verdere invulling van ons alternatief.
Woonboten: we hebben diverse tekeningen voorbij zien komen waarin er woonboten
geplaatst worden op de tuinparken. Om meerdere redenen zien we dat als onnodig en zelfs
onmogelijk (par. 3.2). In ons alternatief creëren we een grote waterpartij aan de rand van De
Grote Groene Kern. Woonboten kunnen aan steigers gelegd worden. Omwonenden en
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tuinders kunnen recreëren op de strandjes. Deze waterpartij functioneert ook als
waterberging.
Infrastructuur: op de tuinparken ligt een uitgebreid netwerk van grindpaden die geschikt
zijn voor wandelen en recreatief fietsverkeer. De hoofdroute verbindt de tuinparken met
elkaar en met de verschillende (woon)wijken. Deze route is tijdens het seizoen toegankelijk
en buiten het seizoen afgesloten.
Buiten het park loopt aan de oostzijde een aparte route voor fietsers en een autoweg, aan
de overige zijden is er een fietsstraat (auto’s te gast). Op deze routes is snelfietsverkeer
mogelijk en op stroken blijft er voldoende parkeerruimte voor tuinders en bezoekers.
Fietsers kunnen het hele jaar door en 24 uur per dag gebruik maken van deze routes.
We hebben dit voorstel besproken met vertegenwoordigers van de Fietsersbond, afdeling
Amsterdam, zij reageerden positief. Hieronder de schriftelijke reactie die zij ons toestuurden
op 6 juli 2021.
•

•

•

De fietsverbinding via de nieuwe brug over de A2 en onder de sporen door naar station en
dorp Duivendrecht is een belangrijke aanvulling op het netwerk van hoofdfietsroutes in
Amsterdam en de regio. Die route moet zo vloeiend mogelijk zijn en een veilige oversteek over de
Holterbergweg krijgen.
Een hoofdfietsroute in noord-zuid richting over het terrein van de volkstuinen, zoals aangegeven
op het kaartje van het fietsnetwerk (DNK stedenbouwkundig plan, pag. 73) is niet nodig.
Hoofdfietsroutes kunnen langs de tuinparken lopen over de Buitensingel (en langs A2).
Een recreatieve fietsroute over de parken is wel een mooie aanvulling. Deze route hoeft niet 24/7
en 365 dagen per jaar open hoeft te zijn.

Openbare entrees: op twee plekken hebben we openbare entrees gecreëerd met
mogelijkheden voor publieke functies die passen bij het wandel-/natuurpark en de eigen
identiteit van de vier verschillende tuinparken, bijvoorbeeld horecagelegenheden (duurzaam
gebouwd groen, eten uit de eigen tuin en/of kas) met mogelijkheden voor tentoonstellingen
en optredens. Er staan mooie borden met informatie over de parken, de thematuinen en de
activiteiten en de verschillende wandelroutes (met QR-codes) over de parken. Deze entrees
zijn gedurende het hele jaar en 24/7 geopend.
Nieuwe Voorzieningen: in het middendeel en naast Nieuw Vredelust hebben we ruimte
gecreëerd voor nieuwe voorzieningen, denk aan:
• een buurtboomgaard, pluktuin, voedselbos en moestuinen op hoogte (geschikt voor
ouderen en gehandicapten) met wellicht een functie voor de voedselbank;
• een tiny forest, een klimbos, een speeltuin met toestellen van hout, bamboe en
wilgentenen en schooltuinen;
• strandjes en mogelijkheden voor waterrecreatie voor jong en oud
Deze ideeën kunnen te zijner tijd uitgewerkt worden met nieuwe bewoners en nieuwe
organisaties. We vinden het van groot belang om aan te sluiten bij hun behoeften en te
investeren in de totstandkoming van maatschappelijke verbindingen en een duurzame
samenwerking. De nieuwe voorzieningen zijn tijdens het seizoen geopend en eventueel
buiten het seizoen op vaste tijden.
Huidige voorzieningen: in bijlage 2 is een kaart opgenomen waarop aangegeven staat wat er
momenteel al te beleven valt op de tuinparken; de verschillende thematuinen (groen),
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mogelijkheden om te recreëren (blauw) en in rood de verschillende gebouwen. Die
gebouwen kunnen ook gebruikt worden door andere partijen; we zien allerlei mogelijkheden
voor intensivering van samenwerking met de buurt, met organisaties op het terrein van
natuur en educatie (IVN, Vlinderstichting, Vogelbescherming), stadsecologen, scholen en
beroepsopleidingen en andere maatschappelijke instellingen. Samen kunnen we onze
voorzieningen optimaliseren en nieuwe projecten opstarten.
De Kleine Groene Kern: in bijlage 3 is een kaart opgenomen die aansluit bij het voornemen
om Nieuw Vredelust en een derde deel van Ons Lustoord op te heffen én bij het voornemen
om de tuinen die verloren gaan te compenseren met nieuwe tuintjes van 130m2. Dit
voornemen kan op geen enkel draagvlak rekenen omdat het leidt tot een nog grotere
vernietiging van groenvoorzieningen en in strijd is met de permanentverklaring uit 1972
(tuinparken hebben recht op vergelijkbare compensatie als ze om welke reden dan ook
moeten verhuizen).
De kaart maakt goed duidelijk dat er naast de huidige voorzieningen niets nieuws gecreëerd
kan worden voor en met de toekomstige bewoners.
6.3 Nationale belangen, commissie MER
We zijn van mening dat ons alternatief beter dan de OS/DNK (par. 2.4.1) aansluit bij de 20
nationale belangen uit de Omgevingsvisie (die volgens in 2022 ingaat) en vooral bij belangen
als:
• Realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit;
• Beperken van klimaatverandering;
• Behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke
kwaliteiten van (inter)nationaal belang;
• Verbeteren en beschermen van natuur en biodiversiteit.
We willen u erop wijzen dat ons pleidooi ook aansluit bij de adviezen van de Cie MER op
pagina 7:
• Het integraal ophogen van het plangebied kan op korte termijn een oplossing bieden
(voor de gevolgen van de klimaatverandering). Op langer termijn kan toch verschilzetting
optreden. Met het oog hierop geeft de Cie in overweging om in het MER een uitdagend
alternatief te onderzoeken waarbij de huidige bodemgesteldheid en waterhuishouding
expliciet als uitgangspunt gelden en er zo min mogelijk ophoging plaatsvindt. Door te
besparen op de integrale ophoging van het gebied is er wellicht financiële ruimte voor
een openbare ruimte met unieke kwaliteiten;
• onderzoek alternatieven, waaronder varianten voor de invulling van de groenblauwe
structuur, inclusief de invulling van het concept voor het centrale park, in relatie tot
ambities voor klimaatadaptatie, actieve gezondheidsbevordering en natuur. Gedacht kan
worden aan een variant met inrichting als ‘stadspark’ die zich vooral richt op bewoners
en een ‘natuurvariant’ die zich richt op de ecologische verbinding met de Amstelscheg’.
Kort samengevat: ons alternatief heeft vele voordelen ten opzichte van de OS/DNK zoals
betere aansluiting bij de NOV1, minder ophoging, betere natuur, betere bescherming van
biodiversiteit (voorkomen van vernietiging van algemene en zeldzame, gevoelige, kwetsbare
en bedreigde flora en fauna) én minder kosten. Bovendien en niet onbelangrijk, ons
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alternatief heeft wél draagvlak bij de tuinders. In slechts één weekend tijd zijn er meer dan
1000 handtekeningen gezet ter ondersteuning van de Zienswijze en het alternatieve plan!
Het spreekt voor zich dat het alternatief dat wij bedacht hebben ook verder onderzocht,
onderbouwd en doorgerekend moet worden. We willen u dringend verzoeken om dit in
samenspraak met ons te laten gebeuren.

Tot slot
In het voorgaande is uiteengezet waarom de vier tuinparken in de Duivendrechtse polder en
de Bond zich niet kunnen vinden in de OS/DNK. Nogmaals; we zijn niet tegen woningbouw,
woonboten, waterberging, stadspark en de vele mooie ambities met betrekking tot natuur,
recreatie, sociale cohesie en verbinding. Wel zijn we ervan overtuigd dat er alternatieven
mogelijk zijn met grote voordelen op elk vlak.
We pleiten dan ook voor maximaal behoud van tuinparken (en van de Amsterdam Old
Course), zolang de kaders die de Nieuwe Kern proberen te regelen nog niet onherroepelijk
zijn.
We verzoeken u om een antwoord op de vragen die we gesteld hebben in paragraaf 3.
Ook willen wij u verzoeken om de besluitvorming over de OS/DNK in zijn huidige vorm niet
aan te houden en om in samenspraak met alle betrokken tuinders en golfers tot een beter
plan te komen. Dit kan binnen betrekkelijk korte tijd gebeuren, mits de gemeente en
grondeigenaren (i.c. vooral de gemeente Amsterdam) bereid zijn mee te werken.
Het alternatieve plan kan worden opgenomen in een vernieuwde versie van de OS/DNK en
in een daarop afgestemd omgevingsplan.
Deze zienswijze is ingediend door de tuinparken Ons Lustoord, de Federatie, Nieuw Vredelust
en Dijkzicht en geaccordeerd en ondersteund door de Bond van Volkstuinders.
Namens deze,

Rens Snel, voorzitter Dijkzicht
8 juli 2021
Amsterdam, Duivendrecht
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Bijlage-1 = Alternatief plan: de Grote Groene Kern
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Bijlage 2 = Voorzieningen in de Grote Groene Kern
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Bijlage-3 = De Kleine Groene Kern met voorzieningen
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Verzenddatum

Betreft: reactie ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern
Kenmerk

Geacht college,
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het ontwerp van de
structuurvisie voor de gebiedsontwikkeling van De Nieuwe Kern. Deze
gebiedsontwikkeling loopt al langere tijd en wij zijn verheugd te lezen
dat u een verdere stap heeft gezet om te komen tot een juridischplanologisch kader voor dit gebied.

1655265/1663869

Uw kenmerk

Deze structuurvisie met het daarin opgenomen programma van een mix
van functies, waaronder wonen, short-stay, moderne kantoren en
commerciële en maatschappelijk-culturele functies, past binnen onze
kaders en de regionale afspraken en behoeften. Ten aanzien van
woningbouw levert u met de gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern een
grote bijdrage aan de regionale woningbouwopgave binnen de MRA.
Gelet op de ligging nabij OV knooppunten Bijlmer Arena en
Duivendrecht, biedt de ontwikkeling tevens kansen om tot een
strategische locatie uit te groeien. Echter, diezelfde ligging brengt ook
een uitdaging met zich mee. Door de stapeling van diverse
geluidbronnen in het gebied is de gezonde fysieke leefomgeving een
belangrijk aandachtspunt.
Ten aanzien van voornoemd aspect zien wij dat u dit goed hebt
meegewogen. U hebt aandacht voor de zogenoemde
gezondheidsbevorderende kant als groen, bewegen (sportfaciliteiten
binnen en buiten), hittestress en klimaat adaptief bouwen.
Ook hebben wij met belangstelling gelezen dat u het
stedenbouwkundig plan voor dit gebied hebt laten onderzoeken op de
mogelijkheden om via het stedenbouwkundig ontwerp de belasting
door vliegtuiggeluid te verminderen alsook een prettige geluidbeleving
te creëren. Het onderzoek heeft laten zien dat een goed
stedenbouwkundig plan, waarbij rekening wordt gehouden met
vliegtuiggeluid, kan leiden tot een verlaging van de geluidsniveaus in
het gebied en daarmee ook de geluidhinder. Wij zijn blij dat u goede
kaders meegeeft voor de inrichting van de openbare ruimte. Een goede
borging van deze kaders in het bestemmingsplan is van groot belang

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08
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om uiteindelijk de beoogde inrichting te kunnen realiseren en te
bevorderen dat de toekomstige inwoners hun omgeving als prettig
ervaren.
Met het oog op een goede informatievoorziening aan toekomstige
bewoners adviseren wij u om ten aanzien van het aspect vliegtuiggeluid
te beschrijven wat de aard van het vliegverkeer is waar op deze locatie
rekening mee moet worden gehouden.
De gezondheidsbeschermende kant (met name luchtkwaliteit, geluid en
externe veiligheid) vinden wij nog wat onderbelicht. Zo toetst u terecht
aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit maar het is bekend
dat ook onder deze grenswaarden gezondheidseffecten optreden. U
zou kunnen overwegen om te toetsen aan de WHO advieswaarden.
Verder vindt zowel over het spoor als over de weg vervoer van
gevaarlijke stoffen plaats. Het is niet duidelijk of hiervoor aanvullende
maatregelen worden genomen aan de bouwkant zoals bijvoorbeeld
binnen een aandachtsgebied onder de Omgevingswet wel wordt
voorgesteld voor brand en explosie gevaar. Het is ons niet duidelijk
welke effectmaatregelen worden voorgesteld dan wel of hier naar
gekeken is. Ten aanzien van de geplande brede basisschool adviseren
wij in het kader van de gezonde leefomgeving om deze school zo ver
als mogelijk van de snelweg te plaatsen.
Uit de stukken behorende bij de structuurvisie wordt ons duidelijk dat u
zorgvuldig onderzoek heeft gedaan en zal gaan doen en dat de
gebiedsontwikkeling aan de wettelijke geldende normen voldoet. Wij
vragen ons wel af hoe de omgevingskwaliteit voor de langere termijn is
geborgd. Hoe is de onderlinge samenhang van de geluid belastende
bronnen in het gebied en wat doet dat met de leefkwaliteit in het
gebied? Vanuit ons programma ‘Gezonde Leefomgeving’ zouden wij
hierover graag het gesprek willen aangaan.
Tot slot nog enkele opmerkingen ten aanzien van het programma
bedrijven en kantoren. Vanuit het regionale samenwerkingsverband
Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) wordt er jaarlijks een actueel
werkplan opgesteld. De laatste afspraken dateren uit 2019 (Plabeka
3.1). Wij adviseren u de tekst hierop te actualiseren. Verder adviseren
wij u om aan te sluiten op inzichten in de segmenten uit de jaarlijkse
monitor Plabeka én de door u gevolgde “zacht-hardprocedure” in 2019.

1655265/1663869

3|3

Op pagina 51 van de structuurvisie lezen wij dat u een eigen behoefte
onderzoek naar kantoren en bedrijven heeft verricht. In Plabeka
verband is de afspraak gemaakt om aan te sluiten op de
behoefteramingen die er in dit regionale samenwerkingsverband
worden gemaakt. Wij verzoeken u hiernaar te verwijzen. Uw
gemeentelijke BSP behoefteonderzoek kan vervolgens uitstekend
dienen als een lokale verdieping van dit regionale vastgestelde
behoefteonderzoek.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling
Mw. S. van der Meij

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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Stichting Vrienden van Duivendrecht
Groen en kleinschalig

Stichting Vrienden van Ouderkerk
Erfgoed en groen

Stichting Oud Duivendrecht
Landelijk en historisch

Aan het college van B en W en de gemeenteraad
Ouder-Amstel
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk a/d Amstel
T: (020) 496 21 21
Verzonden per email aan: gemeente@ouder-amstel.nl, raad@ouder-amstel.nl en
Klazien.Haitjema@ouder-amstel.nl
Duivendrecht, 8 juli 2021
Onderwerp: Zienswijze Ontwerp-Structuurvisie DNK; zaaknummer 2020-016739
Geacht college en raad,
Bij deze geven wij, stichting Vrienden van Duivendrecht, stichting Vrienden van Ouderkerk,
stichting Oud Duivendrecht hierna te noemen: ‘stichtingen’ onze zienswijze c.q.
inspraakreactie op de Ontwerp-Structuurvisie De Nieuwe Kern en de Milieu Effect
Rapportage, hierna respectievelijk te noemen ‘OS-DNK’ of ‘MER’.
Wat is er aan de hand?
De OS-DNK gaat voornamelijk uit van de stedenbouwkundige visie van het bureau West 8
van januari 2020. Die visie is hoofdzakelijk gericht op het aantrekken van particuliere
investeerders. Uit de teksten van betrokken overheidsinstanties en ingehuurde
adviesbureaus blijkt met name de woningbouwplannen van de gemeente Amsterdam, als
grondeigenaar en projectontwikkelaar, het uitgangspunt te zijn.
Aspecten voor behoud van historisch ecologisch waardevol groen en/of cultuurhistorische
waarde van erfgoed zijn zwaar onderbelicht: citaat1: ‘Erfgoed is kwetsbaar en beslissingen
daarover kunnen niet meer worden teruggedraaid. Daarom moeten we er voorzichtig mee
omgaan’. Amsterdam als bevoegd gezag heeft voor ruimtelijke ontwikkelingen in juni 2021
een bestuursopdracht uitgevaardigd ‘Erfgoed in een dynamische stad’.
1

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/touria-meliani/persberichten/erfgoed-krijgtbelangrijke-rol/
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Echter, als Amsterdam grondeigenaar en projectontwikkelaar is, lijkt zij dit gedachtengoed
van behoud van historische gebieden en linten rond de stad, volledig ter zijde te schuiven.
Daarnaast gaat de OS-DNK wat betreft geluidshinder, stikstofdepositie en waterbeheer langs
de randen van wat juridisch en technisch mogelijk is.
Met het voorliggende OS-DNK zijn de mooie beloften van voormalig wethouder Van der
Weele, tijdens het participatieproces over het Duivendrechts Kwartier en o.a. verwoord in
het boekje Uitkomsten van de Groene Denktank (2019) o.a. over het behoud van ’t Zwarte
Laantje, de Amsterdam Old Course en de tuinparken loze woorden gebleken.
Het publiek belang in de OS-DNK is volledig ondergesneeuwd, cultuur-, ecologische- en
historische waarden worden ter zijde geschoven en nadruk ligt op het realiseren van een
maximum aan woonoppervlak. Het raadsbesluit van Ouder-Amstel voor 4.500 woningen
wordt becommentarieerd, zodat beargumenteert maar liefst 6.200 woningen een plek in het
gebied kunnen vinden. Ieder inzicht in de betekenis van het belang van een solide milieu- en
klimaatbeleid op de langere termijn ontbreekt, zo ook behoud van het groen ecologische
erfgoed.
Betere alternatieven
Betere alternatieven zijn voorhanden: zo heeft de Amsterdam Old Course in het recente
verleden twee alternatieven ingediend waarbij het doel van DNK (woningbouw en nieuwe
functies) overeind blijft zonder dat er sprake is van vernietiging van natuur, biodiversiteit,
verenigingsleven, sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid op de tuinen. Ook de
tuinparken hebben in hun zienswijze op OS-DNK een alternatief ‘Grote Groene Kern’
ingebracht dat recht doet aan de tuinen als aanvulling op het steeds krimpende
groenoppervlak in een steeds drukker Ouder-Amstel en Amsterdam, en dat door zijn
multifunctionaliteit een grotere meerwaarde heeft voor de beoogde woonwijk.
Alle drie de voornoemde alternatieven zijn duurzamer, historisch ecologisch vriendelijk en
goedkoper qua ontwikkeling dan de plannen in het voorgestelde OS-DNK.
Doel zienswijze
Zolang onzeker is of de ontwikkeling van DNK daadwerkelijk doorgaat en zolang de juridischplanologische kaders, de financiële kaders en het bestemmingsplan voor de ontwikkeling
van DNK niet onherroepelijk zijn, vinden wij dat alle acties ter voorbereiding van het
opheffen van de AOC en de tuinparken aangehouden moeten worden.
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Gronden zienswijze
De stichtingen vinden dat de onderstaande aspecten onvoldoende in het OS-DNK zijn
uitgewerkt en vraagt het college en raad deze verder uit te werken:
• Het monomaan stedenbouwkundig plan aanpassen ten gunste van noodzakelijke en
onmisbare groenvoorzieningen en aanwezige rijkdom aan cultuurhistorische flora en
fauna;
• Alternatieve voorstellen die in het recente verleden door Amsterdam Old Course en de
tuinparken zijn ingediend en die recht doen aan de kwalitatieve en historische
ecologische waardes met de indieners nader in de plannen uit te werken en op te
nemen;
• Cultuurhistorisch en ecologisch erfgoed (denk alleen al aan behoud van honderden
monumentale bomen en het Zwarte Laantje) een geïntegreerd onderdeel te laten zijn
bij de vernieuwing
• Aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied en de
directe omgeving kunnen veel uitgebreider en ambitieuzer qua behoud worden
beschreven. Zo kunnen de recreatieve en landschapsgerichte verbindingen tussen de
kern Duivendrecht en de kern Ouderkerk a/d Amstel aangevuld met:
o archeologische (verwachtings)waarden;
o gebouwd erfgoed, zoals het clubhuis van de Amsterdam Old Course;
o landschappelijke elementen, zoals de oude veendijk
• Het flora en fauna onderzoek op ambitieuze wijze te verrijken met kansen voor een
ecologische verbinding tussen de Amstelscheg (ten westen van de A2) en andere
groengebieden, door optimalisatie van de groenblauwe zone en andere groenstructuren
in het plangebied. Er zijn veel kansen de bestaande natuurwaarden en ecologische
verbindingen te versterken. Het plangebied bevat veel ‘spontane natuur’, onder andere
binnen en rond de volkstuinencomplexen, langs wegen en op weinig gebruikte plaatsen;
• Belangen van betrokken gebruikers, belanghebbenden en inwoners van de ‘oude‘ kernen
Duivendrecht en Ouderkerk van de gemeente Ouder-Amstel adequaat en naar behoren
mee laten wegen in de plannen en niet alleen de focus leggen op de wensen van de
grondeigenaren;
• Geheel en expliciet onderschrijven de stichtingen in deze zienswijze als herhaald en
ingelast alle facetten van de op 8 juli 2021 door de vier tuinparken Nieuw Vredelust,
Dijkzicht, Ons Lustoord en de Federatie met steun van de Bond van Volkstuinders
ingediende zienswijze op het OS-DNK.
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Integrale belangenafweging?
Vooropgesteld, de stichtingen zijn niet tegen woningbouw. Wel dat de belangen van de
Amsterdam Old Course en de tuinparken met het OS-DNK zeer ernstig geschaad worden.
Het is voor de stichtingen niet acceptabel dat op deze manier de doodsteek wordt
uitgedeeld aan Amsterdam Old Course en de tuinparken en mogelijk zelf delen van het
terrein nog jaren braak liggen totdat een mogelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd.

Tot slot
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Duivendrecht is het groen en
kleinschalig houden van Duivendrecht en omgeving. Indien gewenst kunt u onze statuten
raadplegen op onze website.
Hoogachtend,
M. Heering

J.W. Blom-Jaques

A.H. Quirijnen – Cocx

Vanwege digitale verzending is deze zienswijze niet ondertekend
Voorzitter
Voorzitter
St. Vrienden van Duivendrecht St. Vrienden van Ouderkerk

Secretaris
St. Oud Duivendrecht
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