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INLEIDING 

 

 

Korte introductie 

Voor u ligt de globale m.e.r.-beoordeling voor de Werkstad OverAmstel. Deze globale m.e.r.-beoordeling is 

opgebouwd aan de hand van de relevante criteria uit de Wet milieubeheer en bijlage III bij de Europese 

m.e.r.-richtlijn (2014/52/EU). De globale m.e.r.-beoordeling gaat in op de vraag of er belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu kunnen optreden bij de transformatie tot Werkstad OverAmstel. Deze beoordeling 

geeft zowel inhoudelijk als juridisch antwoord: 

- inhoudelijk: wat zijn te verwachten effecten en (mogelijke) maatregelen of randvoorwaarden om 

negatieve effecten en risico’s te beperken of kansen en positieve effecten te vergroten? 

- juridisch: is het doorlopen van een procedure van de milieueffectrapportage nodig?  

 

Leeswijzer 

De m.e.r.-beoordeling begint met een inleiding in hoofdstuk 1 die het project inleidt, de aanleiding voor de 

m.e.r.-beoordeling en het uiteindelijke doel van de m.e.r.-beoordeling beschrijft. Hoofdstuk 2 gaat in op de 

kenmerken van het project. Hoofdstuk 3, kenmerken van de omgeving, geeft een analyse van de 

bestaande toestand van de leefomgeving. Hoofdstuk 4, soort en kenmerken van het potentiële effect, 

beschrijft de mogelijke effecten van het realiseren van Werkstad OverAmstel gekoppeld aan de bestaande 

functies en waarden in de omgeving. Hoofdstuk 5 bevat de (juridische) conclusie over de m.e.r.-plicht en een 

advies voor vervolgstappen. Aan het einde van de notitie is een literatuurlijst opgenomen. 

 

 

1.1 Transformatie van Werkstad OverAmstel 

 

Amstel Business Park Zuid (hierna: ABPZ) als schakel tussen stad en Scheg wordt getransformeerd van een 

monotoon bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied als een intensiever en toekomstbestendig 

onderdeel van de stad. Deze transformatie van ABPZ naar Werkstad OverAmstel biedt kansen voor het 

ontwikkelen van een stedelijke werkomgeving die zich kenmerkt als aantrekkelijk, veilig en duurzaam. De 

functies die onderdeel zijn van deze stedelijke economie: toelevering aan de stad, creatieve industrie, 

dienstverlening. De ontwikkeling van Werkstad OverAmstel vraagt om intensivering van het ruimtegebruik, 

meer ontmoetingsmogelijkheden, hogere ruimtelijke kwaliteit en meer menging met andere functies waarbij 

wonen op bepaalde plekken onder voorwaarden mogelijk wordt. Uitgangspunt voor deze m.e.r.-beoordeling 

is dat tot 2030 in totaal ongeveer 3.000 woningen, 200.000 m2 bedrijven en 55.000 m2 kantoren en  

35.000 m2 voorzieningen worden ontwikkeld. Daarnaast wordt circa 30.000 m2 groothandel gesloopt (zie 

bijlage III voor het exacte programma).   

 

Om de transformatie mogelijk te maken is een aantal aanpassingen nodig aan het netwerk van de 

hoofdstraten en het water om het verder te ontwikkelen tot de stedelijke dragers. Om transformatie en 

verdichting de komende decennia te kunnen accommoderen moet het netwerk herkenbaarder worden 

gemaakt en uitgebreid worden. Met de eventueel toekomstige aanleg van een nieuwe afslag van de A2 

wordt Werkstad OverAmstel beter aangesloten op de snelweg.   
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Door de intensivering van het gebied met nieuwe functies (zoals wonen) is het nodig om de milieugevolgen 

van de beoogde transformatie inzichtelijk te maken. Op basis van de visie en richtlijnen1 wordt de Werkstad 

stap voor stap planologisch mogelijk gemaakt aan de hand van bestemmingsplannen (vanaf 2022 

omgevingsplannen) of omgevingsvergunningen afwijken (gemeente Ouder-Amstel, 2017; gemeente 

Amsterdam, 2019). Dit zal gefaseerd gebeuren omdat de gemeente geen grondpositie heeft en daarmee 

afhankelijk is van ontwikkelingen in het gebied. De beoogde transformatie wordt door de gemeente 

gefaciliteerd op basis van initiatieven vanuit de markt. De huidige ontwikkelingen met partijen uit de markt 

zijn weergegeven in afbeelding 1.1. Het bestemmingsplan zal daarom per deelontwikkeling worden herzien.  

 

 

Afbeelding 1.1 De beoogde ontwikkelingen met de desbetreffende ontwikkelende partij. Weespertrekvaart, Werkstad Noord en  

                        Werkstad Zuid vormen samen het plangebied.  

 

 
 

 

1.2 Aanleiding voor de m.e.r.-beoordeling 

 

Advies voor opstellen globale m.e.r.-beoordeling 

Voor de ontwikkeling van Werkstad OverAmstel neemt de Gemeente Ouder-Amstel mogelijk een besluit 

over bestemmingsplannen, omgevingsplannen of omgevingsvergunning afwijken. Bij deze plannen of 

besluiten voor de afzonderlijke ontwikkelingen binnen Werkstad OverAmstel kan het wettelijk verplicht zijn 

om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Of daarvan sprake is hangt af van het tempo, de aard en omvang  

van de transformatie van het gebied.  

 

De Gemeente Ouder-Amstel heeft eerder laten onderzoeken of er sprake is van een m.e.r.-plicht, m.e.r.-

beoordelingsplicht of vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht in het kader van het toe te voegen programma 

ABPZ  (Boer & de Haas, 2018). Op basis van dit advies heeft de gemeente Ouder-Amstel besloten 

zekerheidshalve een globale m.e.r.-beoordeling te laten uitvoeren voor de gehele Werkstad OverAmstel als 1 

stedelijke ontwikkeling. Voorliggend document voorzien in deze globale m.e.r.-beoordeling. 

 

Formele m.e.r.(beoordelings)plicht en mogelijke plan-m.e.r-plicht 

Werkstad OverAmstel kan worden aangemerkt als ‘stedelijke ontwikkelingsproject’ onder categorie D 11.2. in 

de zogenoemde D-lijst van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Vanwege het overschrijden van 

de drempelwaarde in kolom 2 en de koppeling aan een besluit (niet aan een kaderstellend plan) geldt een 

plicht tot het uitvoeren van een formele m.e.r.-beoordeling. Vanwege het niet kunnen uitsluiten van 

 

1 De Ruimtelijk-economische visie (vastgesteld 12 oktober 2017) en Richtlijnen voor ontwikkeling (vastgesteld 4 juli 2019) 

https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/12-oktober/20:00/ABP-Zuid-ruimtelijk-economische-visie-2017-08-30-1.pdf
https://www.samenmakenweouder-amstel.nl/amstel+business+park+zuid/documenten+amstel+business+park+zuid/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1535949
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significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstof kan er indirect een plicht tot 

het uitvoeren van een plan-m.e.r. ontstaan. In bijlage I wordt deze plicht nader toegelicht. 

 

 

1.3 Doel van deze m.e.r.-beoordeling 

 

Uitgaande van 1 gehele stedelijke ontwikkeling voor de gehele Werkstad OverAmstel ligt voor u de globale 

m.e.r.-beoordeling voor de Werkstad OverAmstel. In een m.e.r.-beoordeling bepaalt het bevoegd gezag 

(hier: gemeente Ouder-Amstel) of een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen vanwege mogelijk nadelige 

milieugevolgen door een project. De gemeente Ouder-Amstel beoordeelt of de transformatie van Amstel 

Businesspark Zuid nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Dit gebeurt aan de hand van wettelijke 

beoordelingscriteria:  

1 de kenmerken van de activiteit  

2 de plaats van de activiteit  

3 de kenmerken van mogelijke effecten  

 

De globale m.e.r-beoordeling brengt op hoofdlijnen in beeld welke milieueffecten optreden bij de 

transformatie van het huidige werkgebied naar een gemengd stedelijk gebied. Hierbij zijn de risico’s en 

effecten door de transformatie beschreven en welke maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s en 

(negatieve) effecten te beperken.  

 

De ontwikkelingen in de Werkstad worden in dit document in samenhang bekeken zodat de (maximale) 

cumulatieve effecten inzichtelijk worden. Op basis van de effecten, kansen en aandachtspunten stelt de 

gemeente Ouder-Amstel vast of belangrijke nadelige milieugevolgen bij de transformatie van het ABPZ wel 

of niet uitgesloten kunnen worden. Op basis daarvan wordt vastgesteld of een volwaardig m.e.r. nodig is. 

Individuele projecten kunnen waar nodig gebruik maken van het onderzoek, de kansen en aandachtspunten 

uit deze globale m.e.r.-beoordeling.  

 

In deze globale m.e.r.-beoordeling worden de (maximale) cumulatieve effecten van de ontwikkelingen in 

samenhang in beeld gebracht. Elke individuele ontwikkeling of herziening van het bestemmingsplan kan 

vervolgens voortbouwen op het onderzoek, de kansen en aandachtspunten die in beeld worden gebracht 

met deze m.e.r.-beoordeling.   

 

 

1.4 Uitgangspunten 

 

De m.e.r.-beoordeling is opgesteld volgens een aantal uitgangspunten: 

- basis globaal, gedetailleerd waar nodig: in de basis is uitgegaan van een globaal onderzoek op basis 

van expert judgement en inzet van verdiepend, gedetailleerder onderzoek waar nodig. Voorliggende 

m.e.r.-beoordeling bevat alleen het globale onderzoek, waarbij in het bijzonder aandacht geschonken is 

aan bepalende thema’s als mobiliteit en natuur; 

- een realistisch maximum alternatief: om de m.e.r.-beoordeling voldoende toekomstvast en adaptief te 

maken, is het voornemen in hoofdstuk 2 uitgewerkt tot het representatieve maximum van de 

gezamenlijke projecten en ontwikkelingen in het gebied; 

- ook positieve effecten in beeld: de beoordeling in hoofdstuk 4 focust niet alleen op mogelijke negatieve 

effecten, maar besteedt ook aandacht aan de positieve effecten van de ontwikkelingen binnen Werkstad 

OverAmstel; 

- advies om negatieve effecten te voorkomen: bij het opstellen van de m.e.r.-beoordeling wordt er ook 

een terugkoppeling gemaakt naar welke keuzes in het plan mogelijk nodig zijn om negatieve effecten te 

kunnen uitsluiten of positieve effecten te kunnen waarborgen.  
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KENMERKEN VAN HET PROJECT 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de eisen en voorwaarden waaraan de transformatie van het ABPZ (en de aanleg 

daarvan) gaat voldoen. De kenmerken worden beschreven aan de hand van de punten die zijn gevraagd in 

bijlage III van de Europese richtlijn (zie kader in bijlage I). De kenmerken (dit hoofdstuk) gekoppeld aan de 

gevoeligheid van het gebied (hoofdstuk 3) leiden tot de effectbeschrijving en -beoordeling (hoofdstuk 4).  

 

 

2.1 Omvang en het ontwerp van het gehele project 

 

Overkoepelende elementen voor de hele Werkstad OverAmstel  

In het Ruimtelijk beleid is de ambitie vastgesteld om het ABPZ te transformeren van klassiek bedrijventerrein 

naar gemengd stedelijk gebied: Werkstad OverAmstel. Het Ruimtelijk beleid richt zich enerzijds op 

elementen die voor de hele Werkstad OverAmstel gelden, zoals duurzaamheid, infrastructuur en 

programma, anderzijds op een specifieke strategie per deelgebied. De gemeente Ouder-Amstel heeft 

richtlijnen ontwikkeld die bijdragen aan het ontwikkelen van een aantrekkelijk en leefbaar gebied bij de 

herontwikkeling van het ABPZ. De volgende 6 principes worden meegegeven als uitdaging aan de 

ontwikkelende partijen in het gebied (afbeelding 2.1): 

1 activeer de straat en organiseer interactie; 

2 werk aan innovatieve mobiliteit; 

3 werk aan fossielvrije energievoorzieningen; 

4 maak leefbare en klimaat adaptieve openbare ruimte en gebouwen; 

5 bouw aan een leefbare en afwisselende stad; 

6 ontwikkel flexibele en robuuste gebouwen. 

 

 

 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

Afbeelding 2.1 6 Principes voor een duurzaam werk- en leefklimaat (Gemeente Ouder-Amstel, 2019) 
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De 3 deelgebieden  

Voor de transformatie van ABPZ naar Werkstad OverAmstel is het plangebied verdeeld in 3 gebieden: 

Werkstad Noord, Weespertrekvaart en Werkstad Zuid (afbeelding 2.2 en bijlage II). Elk gebied heeft haar 

eigen dynamiek. Daarom heeft de gemeente Ouder-Amstel gekozen om elk deelgebied anders te benaderen 

door verschillende strategieën te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstad Noord 

Werkstad Noord sluit aan op het Amstelkwartier en het Kauwgomballenterrein dat bekend staat als een 

gemengd stedelijk werkgebied met veel creatieve industrie. Daarom wordt in dit gebied ingezet op een 

gemengd gebied met 30 % werken, 30 % wonen en 40 % is optioneel voor wonen of werken. Wonen kan op 

verschillende locaties zoals op enkele locaties aan de Duivendrechtsevaart in woonboten en aan de 

Spaklerweg maar ook in de hoogte. Met de metrohalte OverAmstel is er een optimale OV-bereikbaarheid, 

maar vanaf de westkant moet de metrohalte beter bereikbaar worden.  

 

Weespertrekvaart 

Het deelgebied Weespertrekvaart ligt aan de oostzijde van het spoor en sluit aan het Amsterdamse deel van 

de Weespertrekvaart. Beide gebieden worden getransformeerd naar een woongebied met ruimte voor 

voorzieningen en kleinschalig werken, in hoogte aflopend naar de Weespertrekvaart. In dit gebied wordt 

ingezet op 20 % werken, 40 % wonen en 40 % is optioneel voor wonen of werken. Er worden geen vierkante 

meters aan nieuw kantoor toegevoegd, maar bestaande kantoorpanden kunnen worden vervangen. 

Bovendien, dient er 7 % gereserveerd te worden voor voorzieningen. Met het Bajeskwartier in de nabije 

omgeving kan hier een hoog stedelijk woonmilieu ontstaan met ruimte voor bijzondere voorzieningen.  

 

 

 

 

Afbeelding 2.2 De 3 deelgebieden Werkstad Noord, Weespertrekvaart en Werkstad Zuid 
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Werkstad Zuid  

In Werkstad Zuid, ten zuiden van de A10, staat werken centraal en zal in ieder geval tot 2030 wonen niet aan 

de orde zijn. Het programma in dit gebied is gericht op 100 % werken. Door het werken te intensiveren en te 

mengen met voorzieningen, hotel en horeca, ontstaat een stedelijk werkgebied met een sterke relatie met 

de stad. Rond de metrohalte Van der Madeweg is ruimte voor meer functiemenging. Daarbij kan de 

Spaklerweg zich ontwikkelen tot stedelijke straat. Langs de Duivendrechtsevaart zijn er mogelijkheden voor 

het ontwikkelen van verblijfsplekken en een doorgaande fietsroute naar de rivier de Amstel.  

 

Programmatische uitgangspunten 

Uit bovenstaande beschrijving van de deelgebieden blijkt dat er in de transformatie nog de nodige 

onzekerheid zit in functies en aantallen. Om de m.e.r.-beoordeling voldoende toekomstvast en adaptief te 

maken is uitgegaan van een realistisch maximumalternatief voor Werkstad OverAmstel. Daarbij is gebruik 

gemaakt van de meest recente informatie van de gemeente Ouder-Amstel over het programma. Het 

onderzoeksprogramma voor deze m.e.r.-beoordeling bestaat uit het: 

1 ontwikkelen van ongeveer 3.000 woningen, 200.000 m² bedrijven, 55.000 m² kantoren, 500 hotelkamers, 

35.000 m² voorzieningen (inclusief een basisschool van maximaal 400 leerlingen); 

2 slopen van in totaal ongeveer 115.000 m² van het bestaande programma (waarvan 30.000 m² 

groothandel). 

 

Bijlage III bevat een gedetailleerder overzicht van deze uitgangspunten voor het bouw- en sloopprogramma 

en de programmatische vulling die daarmee per saldo ontstaat.  

 

 

2.2 Cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten 

 

Conform de m.e.r.-systematiek worden autonome ontwikkelingen beschouwd als onderdeel van de 

referentiesituatie (de situatie die zou ontstaan als de Werkstad OverAmstel niet wordt uitgevoerd). Dit 

kunnen bouw- en infraprojecten zijn waarover al publieke besluitvorming is geweest en waarvoor 

financiering beschikbaar is. Daarnaast wordt kort ingegaan op de zogeheten raakvlakprojecten. Dit zijn 

ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied die nog te onzeker zijn om als autonome ontwikkeling te 

worden beschouwd, maar in de toekomst mogelijk wel een raakvlak kunnen hebben met de Werkstad. Via 

een zeer globale impactanalyse worden de consequenties beschreven die ontstaan bij de realisatie van deze 

raakvlakprojecten.  

 

 

2.2.1 Beschrijving van de projecten in de omgeving van Werkstad OverAmstel  
 

Werkstad OverAmstel heeft een centrale positie op de kruising van de Zuidas en de Amstelcorridor 

(afbeelding 2.3). Het project Zuidasdok kan invloed hebben op Werkstad OverAmstel door de verbreding 

van 4 naar 6 rijstroken op A10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de 

ondertunneling van A10 Zuid. De nieuwe A2-entree is ook een infrastructureel project die invloed kan 

hebben op Werkstad OverAmstel. In dit project wordt de Van der Madeweg gekoppeld aan de afslag van de 

A2. De Joan Muyskenweg wordt getransformeerd tot een hoogwaardig stedelijk laanprofiel; de afrit (S110) 

tussen de A10-Oost en de A2 richting Utrechtsebrug wordt verwijderd; 2 hoofdrijbanen worden verwijderd 

van de A2 vanaf de Utrechtsebrug tot aan de verbindingsbogen; mogelijke verplaatsing 

brandstofverkooppunt Utrechtseweg. Daarnaast wordt het plaatsen van een geluidsscherm langs de A10 

onderzocht.  

 

De Amstelcorridor1 verbindt deWibautstraat met het Amstelstation en ontwikkelt zich tot de knowledge 

mile2 van Amsterdam, een hoogstedelijke as waar hoogbouw samen met wonen, werken, onderwijs en 

voorzieningen stedelijkheid maken. Binnen de Amstelcorridor vindt ten noorden en zuiden van het Amstel 

 

1 Amstelcorridor omvat Wibautstraat - Amstelstation - Amstelkwartier - Bajeskwartier - Werkstad Overamstel - De Nieuwe Kern - 

  Amstel Arena. 

2 Ontwikkeling van een groene en duurzame stadsstraat vanaf de IJtunnel tot het Amstelplein. 
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Business Park een transformatie plaats naar wonen (afbeelding 2.4). De Spaklerweg is de rode draad die van 

noord naar zuid buurten met verschillende programma’s met elkaar verbindt: wonen in het Amstelkwartier, 

productieve stad met wonen en werken bij de kauwgomballenfabriek en Amstelwerf, werken en ruimte voor 

economie van de stad ten zuiden van de A10. Voorbij station Duivendrecht ontwikkelt de Ouder-Amstel 

woonbuurt De Nieuwe Kern en rond station Bijlmer ontstaat een gemengd stedelijk milieu met uitgaan, 

kantoren en wonen. Ten oosten van het spoor aan de Weespertrekvaart is ruimte voor wonen in aansluiting 

op het Bajeskwartier en in Entrada aansluitend op Duivendrecht. 

 

In het gebied Entrada is er ruimte voor wonen en werken waarbij het gebied vooral een kantoorachtig 

karakter krijgt. De omgeving van station Duivendrecht, inclusief Entrada aan de oostzijde, is aangewezen als 

een concentratiegebied voor hotels. Bovendien, dient er 7% gereserveerd te worden voor voorzieningen. Om 

de ruimte rond station Duivendrecht voor werken te kunnen benutten is het denkbaar de kantoorfunctie aan 

de A10 (Joop Geesinkweg en omgeving) en Entrada op termijn te verkleuren naar wonen.  

 

Eén van de identiteitsdragers van het gebied is de Duivendrechtsevaart. De vaart heeft een belangrijk 

economische functie voor bedrijven die gebruik maken van het vaarwater voor het transporteren van zand 

en grind. Het vaarwater zou de betoncentrale van Mebin en Beamix liever dieper en breder willen hebben. 

De versterking van het waternetwerk kan invloed hebben op Werkstad OverAmstel.     

 

 

  
Afbeelding 2.3 Ligging van Werkstad OverAmstel op de  

                        kruising van Zuidas en Amstelcorridor  

                        (Gemeente Ouder-Amstel, 2019) 

 

Afbeelding 2.4 Transformatie in de  

Amstelcorridor (gemeente Ouder-Amstel, 2019) 
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2.2.2 Mogelijke cumulatie van effecten  

 

De ontwikkelingen, die ook in paragraaf 2.2.1 zijn beschreven, kunnen zorgen voor de cumulatie van effecten 

in Werkstad OverAmstel. In tabel 2.1 is per ontwikkeling de mogelijke cumulatie van effecten beschreven. 

 

 

Tabel 2.1 Consequenties van het realiseren van de raakvlakprojecten en autonome ontwikkelingen 

 

Naam ontwikkeling Inschatting status 

in m.e.r.-

beoordeling 

Mogelijke cumulatie van effecten 

nieuwe A2-entree 

 

raakvlakproject  de mogelijke verplaatsing van het brandstofverkooppunt Utrechtseweg 

naar een locatie binnen de Werkstad OverAmstel heeft invloed op 

veiligheid (LPG) 

 

verkeersaantrekkende werking van de Van der Madeweg en de Joan 

Muyskenweg in combinatie met de toe te voegen werk- en woonfuncties 

zorgen mogelijk voor verkeer gerelateerde effecten (geluid en 

luchtkwaliteit)  

Zuidasdok autonome 

ontwikkeling 

(buiten 

plangebied) 

verkeer aantrekkende werking van de Zuidasdok in combinatie met de toe 

te voegen werk- en woonfuncties zorgen mogelijk voor verkeer 

gerelateerde effecten (geluid en luchtkwaliteit) 

versterking 

waternetwerk 

raakvlakproject aantrekking van transport over water zorgt mogelijk voor geluidsoverlast 

geluidsscherm A10 raakvlakproject geluidsscherm heeft invloed op het verminderen van geluidhinder die 

ervaren kan worden bij het toe te voegen woon- en werkprogramma 

de Nieuwe Kern  autonome 

ontwikkeling 

De transformatie van werkgebieden in de nabije omgeving van Werkstad 

OverAmstel (De Nieuwe Kern, Amstelkwartier, Kauwgomballenkwartier) 

naar gemengd, stedelijk gebied heeft gevolgen voor stads- en 

(micro)klimaat (ventilatie, hittestress, wateroverlast, windhinder), ecologie 

(bodemkwaliteit, verstoring, verzuring/vermesting door stikstofdepositie, 

vernietiging/versnippering) en circulariteit (toename CO²-uitstoot door 

toename van materiaalgebruik in de gebouwde omgeving; door 

toenemende energievraag).  

 

De intensivering van de gebieden rondom Werkstad OverAmstel hebben 

mogelijk een verkeer aantrekkende werking dat kan leiden tot meer 

milieuhinder (geluid, luchtkwaliteit) of verplaatsing van hinder naar andere 

gebieden. 

Kauwgomballenkwartier autonome 

ontwikkeling  

Amstelkwartier autonome 

ontwikkeling 

Weespertrekvaart autonome 

ontwikkeling 

Entrada raakvlakproject 

 

 

2.2.3 Overige kenmerken van het project 

 

Onderstaande tabel beschrijft de resterende kenmerken van het project aan de hand van de criteria uit de 

richtlijn voor zover nog niet beschreven in voorgaande paragrafen.  

 

 

Tabel 2.2 Kenmerken van het project 
 

Aspect Projectbeschrijving 

omvang en het ontwerp van het gehele 

project 

beschreven in paragraaf 2.1 

 

cumulatie met andere bestaande en/of 

goedgekeurde projecten 

beschreven in paragraaf 2.2. 
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Aspect Projectbeschrijving 

omvang en het ontwerp van het gehele 

project 

beschreven in paragraaf 2.1 

 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen (met 

name land, bodem, water en biodiversiteit) 

vanwege transformatie geen aanvullend ruimtegebruik. Wel grootschalige 

functiewijziging en intensivering van ruimtegebruik. Het gebruik van 

hulpbronnen kan hiermee toenemen (materiaalgebruik, energie, water, bodem) 

productie van afvalstoffen materialen die vrijkomen door de sloop van (een deel) van de gebouwde 

omgeving en openbare ruimte. 

De transformatie kan leiden tot een verandering van de afvalstromen van de 

huidige bedrijvigheid in het gebied 

verontreiniging en hinder deze paragraaf beschrijft de productie van verontreiniging en hinder vanuit het 

project. Hoofdstuk 4 gaat in op de daadwerkelijke (resterende) effecten 

 

sloop en -aanleg 

de transformatie gaat gepaard met een scala van sloop- en 

bouwwerkzaamheden die tot hinder en verontreiniging kunnen leiden. Denk aan 

trillingen, geluidhinder, stof, luchtverontreiniging en stikstofemissie door 

bouwverkeer en inzet van materieel. Dit kan invloed hebben op mens en milieu. 

In dit stadium is de aard en omvang van deze verontreiniging en hinder in de 

aanlegfase niet goed in te schatten. Veel hangt af van de fasering van de 

ontwikkelingen in het gebied 

 

gebruik 

de transformatie leidt tot intensivering van ruimtegebruik en extra gevoelige 

woon- en verblijffuncties. Bestaande en nieuwe bronnen van hinder kunnen 

toenemen, net als het aantal personen dat aan deze hinder kan worden 

blootgesteld  

 

risico van zware ongevallen en/of rampen 

die relevant zijn voor het project in kwestie, 

waaronder rampen die worden veroorzaakt 

door klimaatverandering, in 

overeenstemming met wetenschappelijke 

kennis 

hogere personendichtheden in het gebied kunnen leiden tot een grotere impact 

van bestaande risicobronnen. Ook klimaatverandering kan impact hebben op 

wateroverlast en hittestress in het gebied 

risico's voor de menselijke gezondheid door het groter aantal personen in het gebied kunnen bestaande en nieuwe 

gezondheidsrisico’s toenemen (zie hierboven) 

 

 

2.3 Conclusie kenmerken project 

 

Op basis van de beschreven kenmerken zijn effecten op de fysieke leefomgeving niet uit te sluiten. Het gaat 

om een breed palet van effecten als gevolg van functieverandering, ruimtebeslag, ingrepen in de 

ondergrond, wijzigende verkeersstromen en daarmee samenhangende emissie. Er treden zowel tijdelijke 

effecten (in de aanlegfase) als langdurige of permanente effecten (toename verkeer of aantasting functies of 

waarden) op. Het is daarom nodig om te kijken naar de locatie van de voorgenomen activiteit en de 

aanwezige waarden (hoofdstuk 3), om daarna de effecten en de waarden te kunnen koppelen en beoordelen 

(hoofdstuk 4). 
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3  

 

 

 

 

KENMERKEN VAN DE OMGEVING 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de kenmerken van de omgeving waarin de Werkstad wordt ontwikkeld. Doel is het 

in beeld brengen van de staat en de gevoeligheid van het milieu in de gebieden waarop het project van 

invloed kan zijn. De kenmerken van de omgeving (dit hoofdstuk) in combinatie met de kenmerken van het 

project (hoofdstuk 2) leiden tot de effectbeschrijving en -beoordeling in hoofdstuk 4. 

 

De staat en gevoeligheid van het gebied worden vanaf hoofdstuk 3.2 per thema in beeld gebracht voor de 

huidige situatie en een referentiesituatie in 2030. De referentiesituatie is een inschatting van de staat van de 

leefomgeving als de ontwikkeling van Werkstad OverAmstel niet plaatsvindt en alleen autonome 

ontwikkeling doorgang vindt. 

 

 

3.1 Beschrijving functies in het plangebied 

 

Het plangebied bestaat voornamelijk uit een bedrijfsterrein met water en bebouwd en semi-bebouwd 

oppervlak dat door spoorwegen en hoofdwegen wordt omsingeld (zie afbeelding 3.1). Het gebied wordt 

voornamelijk tijdelijk gebruikt door werkgevers, werknemers en dagjesmensen. Daarmee is er geen sprake 

van landgebruik dat mogelijk kwetsbaar is voor de gevolgen van de transformatie van bedrijventerrein naar 

werkstad.  

  

De bestemmingsplannen die gelden voor het plangebied zijn: Bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid 

en Bestemmingsplan Duivendrecht. Afbeelding 3.2 geeft een globaal beeld van de huidige bestemmingen1. 

De deelgebieden Werkstad Noord en Werkstad Zuid vallen onder het Bestemmingsplan Amstel Business 

Park Zuid. Weespertrekvaart valt onder het Bestemmingsplan Duivendrecht.  

 

De bestemmingsplannen laten nieuwe functies toe in het plangebied. In Werkstad Noord is een gemengde 

functie toegestaan en in Weespertrekvaart zijn kantoren vertegenwoordigd. In Werkstad Zuid is het 

maximum bebouwingspercentage 80 % en de maximum bouwhoogte varieert tussen 12 m en de 30 m. In 

Werkstad Noord is het maximum bebouwingspercentage ook 80 % maar de maximum bouwhoogte is 15 m. 

In Weespertrekvaart varieert de maximum bouwhoogte tussen 10 m en 40 m. 

 

1 Afbeelding 3.2 toont niet een aantal kleinere herzieningen en projectbesluiten: The Joan, Omgevingsvergunning Pieter Braaijweg,  

  Kavel 1, Omgevingsvergunning Blokker Hoofdkantoor waarmee de transitie naar gemengde bestemmingen al is opgenomen.  
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Afbeelding 3.1 Bodemgebruik CBS 2015 (in wit grenzen plangebied) 

Afbeelding 3.2 Ruimtelijke plannen voor Werkstad OverAmstel Bron: ruimtelijkeplannen.nl 
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3.2 Mobiliteit 

 

Huidige situatie 

In deze paragraaf wordt de huidige verkeerssituatie op hoofdlijnen beschreven voor gemotoriseerd verkeer, 

openbaar vervoer en fietsers en voetgangers. 

 

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer 

Werkstad OverAmstel heeft een gunstige ligging als het gaat om bereikbaarheid per auto. De 3 

deelgebieden waar de Werkstad in is opgedeeld (Werkstad Noord, Weespertrekvaart en Werkstad Zuid) 

liggen allemaal direct gelegen aan de A10 tussen knooppunt Amsterdam-Rivierenbuurt (10) en aansluiting 

Amsterdam-OverAmstel (11). De Spaklerweg is in de huidige situatie dé doorgaande route van het gebied 

en via de Verlengde Van Marwijk Kooystraat direct verbonden met de A10. Deze noord-zuidverbinding 

doorkruist de deelgebieden Werkstad Noord en Werkstad Zuid en zorgt voor verdere ontsluiting in zowel 

noordelijke als in zuidelijke richting. Een andere belangrijke toegangsweg voor deze deelgebieden is de Joan 

Muyskenweg die ten westen van de deelgebieden loopt en via de A2 is ontsloten. Het deelgebied 

Weespertrekvaart wordt in de huidige situatie enkel ontsloten via de H.J.E. Wenckebachweg. 

 

 

Afbeelding 3.3 Hoofdinfrastructuur van plangebied voor gemotoriseerd verkeer en fietsers (Werkstad OverAmstel Richtlijnen) 
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Bereikbaarheid per openbaar vervoer 

Ook op het gebied van openbaar vervoer heeft Werkstad OverAmstel een gunstige ligging. In de directe 

omgeving bevinden zicht 2 metrohaltes (OverAmstel en Van der Madeweg) op loopafstand waarmee het 

gebied goed is verbonden met Amsterdam en haar omgeving (zie afbeelding 3.3). Bovendien zorgt het 

metronetwerk voor frequente en directe verbindingen met het treinnetwerk waardoor ook locaties buiten 

Amsterdam goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. De uitstraling van de metrohaltes en de inrichting 

van het gebied is in de huidige situatie sober. 

 

Bereikbaarheid fietsers en voetgangers 

Het (hoofd)fietsnetwerk in het gebied OverAmstel valt grotendeels samen met de hoofdinfrastructuur voor 

gemotoriseerd verkeer (Joan Muyskenweg, Spaklerweg en de H.J.E. Wenckebachweg). Missende schakels in 

de huidige situatie zijn een fietsverbinding langs de Duivendrechtsevaart, een fietsverbinding onder de A10 

en een fietsbrug in het zuidelijke deel (afbeelding 3.3). Fietsroutes zijn in de huidige situatie onderling slecht 

verbonden waardoor er geen sprake is van langeafstandsfietsroutes.   

 

De huidige situatie mist het schaalniveau van de voetgangers waardoor het gebied als sociaal onveilig wordt 

ervaren. Met name de verbindingen tussen de metrohaltes en de bestemmingen in de Werkstad dienen 

middels korte en veilige lijnen met elkaar verbonden te zijn, iets wat in de huidige situatie niet het geval is. 

 

Referentiesituatie 

Tot 2030 neemt de druk op het mobiliteitssysteem en met name het wegennet sterk toe. Dit is het gevolg 

van de diverse grote gebiedsontwikkelingen en de aanpassingen in het wegennet die voorzien zijn als 

autonome ontwikkeling (zie tabel 3.1). Uit de uitgevoerde mobiliteitsanalyse door de gemeente Amsterdam 

blijkt dat de druk op het wegennet zo groot wordt dat ook zonder de Werkstad ingrijpen noodzakelijk zijn1 

(gemeente Amsterdam, 2019). 

 

Aanvullend op de mobiliteitsanalyse is aan de hand van de beschikbare informatie over de autonome 

ontwikkelingen en raakvlakprojecten onderstaande ruwe inschatting van verkeersgeneratie gemaakt2. Deze 

informatie wordt in hoofdstuk 4.2 gebruikt om de effecten van Werkstad OverAmstel in perspectief te 

plaatsen.  

 

 

Tabel 3.1 Inschatting verkeersgeneratie in de referentiesituatie (op basis van een indicatief programma) 
 

Ontwikkeling Woningen [aantal] Bedrijvigheid [m² BVO] Aantal mvt/weekdag 

De Nieuwe Kern (DNK concept 

stedenbouwkundige visie) 

4.500 254.850 15.700 

Kauwgomballenkwartier  

(Ontwikkelkader Kauwgomballenkwartier) 

1.000  

(750 - 1.250) 

28.500 

 (13.500 - 70.500) 

3.150 

Amstelkwartier (amsterdam.nl/projecten) 3.300 - 9.240 

Weespertrekvaart 

(amsterdam.nl/projecten) 

3.100 onbekend 8.680 

Totaal autonome ontwikkelingen 11.900 283.350 36.770 

 

 

 

1 Zowel de autonome ontwikkelingen (verkeersmaatregelen als programma) als de plansituatie wijken af van uitgangspunten die in  

  deze m.e.r.-beoordeling worden gehanteerd. In dit onderzoek bestond de plansituatie uit de gebieden Werkstad OverAmstel en  

  Entrada, terwijl voor deze studie de ontwikkeling Entrada als autonome ontwikkeling wordt beschouwd. De afwijking van het  

  plangebied is, in vergelijking met de overige ontwikkelingen, een relatief kleine ontwikkeling.  De resultaten van het  

  verkeersonderzoek geven ondanks de verschillen nog steeds een goed beeld van de te verwachten effecten van de ontwikkeling 

  Werkstad OverAmstel. Voor de autonome ontwikkelingen geldt dat de afwijkingen groter zijn, maar desondanks voldoende beeld  

  schetsen van de autonome en projecteffecten voor een globale beoordeling. 

2 Zie het kader ‘verkeersgeneratie’ in hoofdstuk 4.2 voor de gebruikte methode. 
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Tabel 3.2 Inschatting verkeersgeneratie raakvlakproject (op basis van een indicatief programma) 
 

Ontwikkeling Woningen [aantal] Bedrijvigheid [m² BVO] Aantal mvt/weekdag 

Entrada 1.000 15.000 2.980 

 

 

Het raakvlakproject Nieuwe A2 Entree heeft ook een belangrijke impact op het plangebied. Wanneer dit 

project doorgaat wordt hierbij onder andere de Van der Madeweg op een nieuwe A2-aansluiting ten zuiden 

van knooppunt Amstel aangesloten en krijgt de Joan Muyskenweg een hoogwaardig stedelijk laanprofiel. 

Een infrastructurele maatregel die met deze ontwikkeling samenhangt is de realisatie van de verlengde 

Amstelstroomlaan tussen de A2/Joan Muyskenweg en de Spaklerweg. 

 

 

3.3 Geluid 

 

Huidige situatie 

In het kader van de huidige situatie voor het thema geluid is de bestaande infrastructurele structuur (wegen, 

spoorwegen en vaarroutes) in en rondom het plangebied relevant. Werkstad OverAmstel is een gebied met 

relatief hoge geluidsbelasting afkomstig van voornamelijk wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en industrie. In 

het zuidelijke deel van het plangebied ligt een geluidzone voor industrie. De rol van industrielawaai is 

beperkt en vooral toe te schrijven aan de betonmortelcentrale van Mebin/Beamix (hindercategorie 4/5). 

Afbeelding 3.4 toont de huidige berekende geluidsbelasting1 voor het plangebied met de geluidcontouren 

van Schiphol. De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de 

gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. Binnen het projectgebied is sprake van een zeer slecht 

geluidsbelastingmilieu over een etmaal langs de hoofdwegen en een matig tot slecht geluidsbelastingmilieu 

in de rest van het plangebied.  

 

 

 

 

 

 

 

Referentiesituatie  

Vanwege de sterke autonome groei van de verkeersbewegingen in het plangebied en de gehele 

Amstelcorridor neemt ook de geluidhinder naar verwachting toe.  
 

1 Om de geluidsbelasting te berekenen voor heel Nederland zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen 

 (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart 

 (gegevens uit 2011), industrie (kentalraming) en windturbines (gegevens uit 2015). 

Afbeelding 3.4 Cumulatieve geluidsbelasting in de huidige situatie, Bron: atlasleefomgeving.nl, kaart: Geluid in 

Nederland en Geluid vliegverkeer (2016) (Lden) - RIVM) 
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Een groot deel van Werkstad Zuid is nu aangewezen als industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder 

en is om die reden bestemd als gezoneerd industrieterrein. Dit betekent dat het bestemmingplan bedrijven 

toestaat die in belangrijke mate geluid veroorzaken. De mogelijke ontwikkeling van deze bedrijven kan 

zorgen voor een toename van geluidhinder.  

 

 

3.4 Luchtkwaliteit 

 

Huidige situatie  

De luchtkwaliteit in Werkstad OverAmstel is af te leiden uit de maatgevende concentraties van 

stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10. PM2,5).   

 

De concentraties van deze stoffen is in het gehele plangebied lager dan de wettelijke grenswaarde1. Echter, 

de achtergrondconcentratie van stikstofdioxide komt op een aantal plaatsen aan de Spaklerweg en Joan 

Muyskenweg vrij dicht bij de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (donker rood).  

 

De streefwaarden die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn opgesteld voor fijnstofconcentraties 

worden wel overschreden. De lokale concentratie wordt sterk bepaald door de achtergrondconcentratie. De 

bijdrage van de wegen is vooral hoog rond de A10. 

 

 

 

 

1 De jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 is 40 µg/m³, voor PM2,5 is 25 µg/m³ en voor stikstofdioxide is 40 µg/m³. De  

  advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 20 µg/m³ voor PM10 en 10 µg/m³ voor PM2,5. 

Afbeelding 3.5 De gemiddelde Stikstofdioxideconcentraties voor het jaar 2018 Bron: atlasleefomgeving.nl - RIVM 
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Referentiesituatie  

Vanwege de sterke autonome groei van de verkeersbewegingen in het plangebied en de gehele 

Amstelcorridor neemt ook de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen naar verwachting toe. Tegelijkertijd 

vindt er door nieuwe technologieën en strengere normen autonoom een sterke verbetering van de 

achtergrondconcentraties van luchtverontreinigende stoffen plaats. De lokale toename van uitstoot van 

luchtverontreinigende stoffen zal waarschijnlijk wegvallen in de veel sterkere generieke verbetering van de 

luchtkwaliteit mede als gevolg van (uitbreiding) van milieuzones en het beleid Zero Emissie van Amsterdam. 

Nader onderzoek voor het bepalen van het exacte verschil tussen de lokale toename van uitstoot en de 

generieke verbetering van de luchtkwaliteit is gewenst.  

 

 

3.5 Externe veiligheid 

 

Huidige situatie  

Onderstaande signaleringskaart geeft een indruk van de risicobronnen voor Werkstad OverAmstel en 

omgeving. Het gaat daarbij om buisleidingen, inrichtingen en transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Deze 

risicobronnen kunnen beperkingen opleveren vanuit het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor 

nieuwe woningen of voorzieningen. Kwetsbare objecten mogen zich niet binnen de PR 10-6-contour van een 

risicobron bevinden. Beperkt kwetsbare objecten mogen zich in principe ook niet binnen de contour van een 

risicobron bevinden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht voor het 

groepsrisico wanneer de personendichtheid in het invloedgebied van een risicobron toeneemt of de aard en 

de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen verandert.  

 

Op basis van de signaleringskaart zijn de risicobronnen beschreven die relevant vanuit het oogpunt van 

externe veiligheid zijn. 

 

Buisleidingen  

- hogedruk aardgasleiding W534-20 (Besluit externe veiligheid buisleidingen Bevb) ; 

- hogedruk aardgasleiding W534-01 (Bevb); 

- hogedruk aardgasleiding W534-02 (Bevb).  

Afbeelding 3.6 De gemiddelde fijnstof-concentraties van PM10 en PM2,5 over 1 jaar (2018) Bron: atlasleefomgeving.nl - RIVM 
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Tijdens het transport van aardgas kan de gevaarlijke lading ontbranden of exploderen door onder andere 

het ontstaan van scheurtjes in de leiding. In het Bevb is bepaald dat voor buisleidingen die onder het Bevb 

vallen, het PR op 5 m afstand van weerszijden van de buisleiding niet hoger mag zijn dan 10-6 per jaar.  

 

Transportroutes  

- transport van gevaarlijke stoffen over de A10 Knooppunt Amstel - Knooppunt Watergraafsmeer (Besluit 

externe veiligheid transportroutes Bevt); 

- transport van gevaarlijke stoffen over de A2 Knooppunt Amstel - Knooppunt Holendrecht (Bevt);  

- transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Duivendrecht - Amsterdam Centraal (Bevt).  

 

De A10 en A2 maken onderdeel uit van het basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Daardoor geldt een 

plasbrandaandachtsgebied en een GR-plafond (PR 10-7 contour) met een afstand van 69 m. Voor het 

spoortraject geldt geen plasbrandaandachtsgebied.  

 

Inrichtingen 

- lpg-tankstation Makro aan De Flinesstraat (Besluit externe veiligheid inrichtingen Bevi);  

- lpg-tankstation Total aan de Verlengde van Marwijk Kooystraat (Bevi);  

- lpg-tankstation Esso aan de Nieuwe Utrechtseweg (Bevi); 

- luchthaven Schiphol (Lib). 

 

Voor Voor lpg-tankstations zijn vaste veiligheidsafstanden vastgelegd in de Regeling externe veiligheid 

inrichtingen (Revi). Binnen de grenzen van het plangebied bevinden 2 lpg-tankstations. Makro heeft een 

tankstation aan De Flinesstraat. Het andere tankstation is van Total aan de Verlengde van Marwijk 

Kooystraat. Ten noorden van het plangebied ligt een ander tankstation van Esso aan de Nieuwe 

Utrechtseweg met het vulpunt langs de Joan Muyskenweg en het leidingwerk onder de A2. De risicobronnen 

kunnen beperkingen opleveren voor nieuwe woningen of voorzieningen: (beperkt) kwetsbare objecten, met 

name in hoge personendichtheden.  

 

 

 
 

 

Afbeelding 3.7 Signaleringskaart voor het Werkstad OverAmstel Bron: signaleringskaart 4-11-2020 
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Referentiesituatie  

De eventuele verplaatsing van het tankstation van Esso aan de Nieuwe Utrechtseweg (ten behoeve van 

Nieuwe A2 Entree) naar een locatie binnen of in de nabije omgeving van het plangebied kan zorgen voor 

beperkingen. Echter, gaat de gemeente Ouder-Amstel in algemene zin uit van geen toename van nieuwe 

risicobronnen, behoudens wat er op basis van het bestemmingsplan is toegestaan.   

 

 

3.6 Bodem  

 

Huidige situatie 

 

Grondverzet 

Afhankelijk van het bouwprogramma kunnen diverse ingrepen plaatsvinden in de bodem. Naast 

ontgravingswerkzaamheden wordt mogelijk ook grond toegepast (ophoging of verbreding). Verschillende 

bouwprogramma’s kunnen een verschillende hoeveelheid grondverzet met zich meebrengen. Het beleid 

(onder andere Besluit bodemkwaliteit) streeft naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, 

zodat minder primaire grondstoffen nodig zijn.  

 

Zettingen 

Zettingen kunnen optreden als gevolg van ingrepen in de bodem/ondergrond. Bovengrondse en 

ondergrondse constructies kunnen, indien zwaarder dan de omliggende lithologie, tot zettingen leiden. Ook 

een aanpassing in de dominante lithologie kan (op termijn) leiden tot zettingen. En zettingen leiden mogelijk 

tot negatieve gevolgen aan boven- en ondergrondse functies (inclusief kabels en leidingen).  

 

Het risico op zettingen houdt sterk verband met de samenstelling van de bodem. Hierbij zijn textuur, 

structuur en het watergehalte van de grond belangrijke parameters. Door lucht en water uit poriënruimte te 

persen (consolidatie) klinkt de grond in. Veen is zeer gevoelig voor zetting, aangezien dit veel water en lucht 

bevat. Klei en zand zijn beduidend beter bestand tegen zetting, waarbij geldt dat zand vanwege de gunstige 

textuur en structuur en een laag watergehalte het minst gevoelig is voor zetting.  

 

De informatie over de lithoklasse van de ondergrond uit Dinoloket is vertaald naar gevoeligheid voor 

zettingen. Afbeelding 3.8 geeft de geologische eenheden voor de ondergrond van Werkstad Zuid weer. In 

bijlage V zijn de profielen voor Werkstad Noord en de Weespertrekvaart weergegeven. Ze laten zien dat de 

bovengrond tot circa 5 m-mv voornamelijk bestaat uit veen met wat klei, wat het gebied gevoelig maakt 

voor zettingen. Onder de bovengrond bestaat de ondergrond uit een grovere fractie, namelijk zand. De 

bovenste 5 m kan gevoelig zijn voor zettingen. Van 5 m-mv tot in ieder geval 20 m-mv is de grond meer 

zandig en derhalve minder gevoelig voor zettingen.  

 

Een aantal punten in het plangebied bevatten zoals het profiel voor de Weespertrekvaart (bijlage V), 

huisafval en/of puin in de bovengrond. De profielen voor deze locaties zijn te raadplegen via Dinoloket. De 

geologische eenheden geeft de antropogene oorzaken van bepaalde werkzaamheden weer zoals de 

aanwezigheid van zand tussen veenpakketten en huisafval en puin in de bovenste lagen van de ondergrond.  
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Bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteit in het plangebied volgt vooral uit aanwezigheid van bodemverontreiniging. Eventuele 

aanwezige bodemverontreiniging binnen het plangebied moeten volgens de Wet bodembescherming 

gesaneerd of beheerd worden.  

 

In afbeelding 3.9 is een globaal overzicht weergegeven van locaties waar saneringsactiviteiten of nader 

bodemonderzoek aan de orde zijn. Met name op de locaties waar een saneringsactiviteit aan de orde is 

(groene kleur) is sprake van verontreiniging in de bodem. De bruine vlakken geven de gebieden aan waar 

aanvullend bodemonderzoek is vereist.  

 

 

 

Lithologie: Veen, lokaal kleiig 
0.00 m – 3.30 m   

Lithologie: Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal kleiig, 

schelphoudend, kalkrijk; klei, siltig tot zandig, lokaal humeus 
3.30 m – 8.40 m   

Lithologie: Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal siltig, lokaal humeus 
8.55 m – 10.25 m   

Lithologie: Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal schelphoudend, kalkrijk 

klei, siltig tot zandig, lokaal schelphoudend 
10.25 m – 19.80 m   

Afbeelding 3.9 Overzicht van de bodemlocaties binnen plangebied met een vervolgstatus die duidt op een (mogelijke) bodemverontreiniging 

Bron: Bodemloket.nl  

Starten Sanering (2003) 

 

Starten Sanering (1999) 

 

Starten Sanering (1997) 

 
Opstellen Saneringsplan (2015) 

 

Afbeelding 3.8 Geologische eenheden in de ondergrond van Werkstad Zuid, Bron: Dinoloket 
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Referentiesituatie 

Eventuele aanwezige (spoedeisende) gevallen van bodemverontreiniging binnen het plangebied moeten 

volgens de Wet bodembescherming gesaneerd of beheerd worden. In het plangebied bevinden zich locaties 

waarvoor saneringsplannen zijn opgesteld. Door het verwijderen of beheren van eventueel aanwezige 

saneringsgevallen, nemen de verontreinigingen in het gebied af en zal de bodemkwaliteit in het gebied 

verbeteren als gevolg van de ingreep. Aangezien het wettelijk niet is toegestaan de kwaliteit van de bodem 

te verslechteren en/of verontreiniging zonder meer te verplaatsen of te verspreiden, is geen sprake van een 

negatieve beïnvloeding van de bodemkwaliteit. 

 

 

3.7 Water en klimaat 

 

Huidige situatie  

Werkstad OverAmstel is een businesspark met veel verharding en veel bebouwing. Dit maakt het plangebied 

kwetsbaar voor klimaatverandering. Een gebrek aan openbare ruimte in de vorm van groen en water zorgt 

voor een toename van risico’s op bijvoorbeeld wateroverlast en hittestress. 

 

Het thema water wordt aan de hand van de aspecten waterkwaliteit, risico op wateroverlast en droogte 

beschreven.  

 

Waterkwaliteit  

De Duivendrechtsevaart maakt onderdeel uit van het waterlichaam Amstellandboezem. Tabel 3.3 toont een 

overzicht van het KRW-waterlichaam, de beheerder en het watertype.  

 

 

Tabel 3.3 Kenmerken KRW-waterlichaam Amstellandboezem  
 

Naam Code Watertype Beheerder 

Amstellandboezem NL11_1_1 M6b (kunstmatig) hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

 

 

In de KRW-factsheet van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn de kenmerken van het 

waterlichaam, de doelen voor de goede chemische en ecologische toestand en geplande KRW-maatregelen 

ter verbetering van de ecologische kwaliteit vastgelegd. Dit document is geraadpleegd voor de beschrijving 

van de kwaliteit in de huidige situatie (hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 2019).  

 

Waterlichaam Amstellandboezem betreft watertype ‘Grote ondiepe kanalen met scheepvaart’ en is 

gekenmerkt als een kunstmatig waterlichaam. Dat houdt in dat het waterlichaam door mensen is gegraven 

op een plaats waar voorheen geen water was. Het waterlichaam betreft boezemwater. De Amstellandboezem 

voert het water uit de polders van Amstelland af naar zee en in tijden van droogte voert de boezem water 

aan via het inlaten van water in de polders. Het grondgebruik van het afwateringsgebied bestaat uit stedelijk 

gebied, landbouw en bedrijvigheid (betonmortelcentrale).  

 

De omvang, ligging en opdeling van de Amstellandboezem is weergegeven in afbeelding 3.10 met de 

plangrenzen (zwart). De Amstellandboezem bestaat overwegend uit grote en ondiepe kanalen waarover 

scheepvaart en recreatievaart plaatsvindt. Om scheepvaart mogelijk te maken, zijn de watergangen rechte 

diepe waterbakken met abrupte overgangen van land naar water. 
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De ecologische waterkwaliteit wordt beoordeeld op basis van een aantal biologische en fysisch-chemische 

indicatoren met bijbehorende doelen, het zogenaamde Goede Ecologisch Potentieel (GEP). Het huidige GEP 

ecologie wordt op dit moment niet behaald doordat de macrofauna, overige waterflora en vis matig scoren. 

De prognose is dat de doelen voor ecologie in de toekomst (2027) wel gehaald worden (afbeelding 3.12). 

Met betrekking tot ecologie ondersteunende parameters worden er normoverschrijdingen voor fosfaat, 

stikstof, temperatuur en zoutgehalte gerapporteerd. Voor de overige relevante parameters (specifiek 

verontreinigende stoffen) zijn er problemen met alle relevante stoffen.  

 

 

Afbeelding 3.11 Impressie Duivendrechtsevaart (gemeente Ouder-Amstel, 2017) 

Afbeelding 3.10 Waterlichaam Amstellandboezem 
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Afbeelding 3.12 GEP en ecologische toestand van de kwaliteitselementen in de Amstellandboezem (hoogheemraadschap Amstel, 

                          Gooi en Vecht, 2019)   
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Risico op wateroverlast  

Het plangebied is een klassiek bedrijventerrein met veel verharding en weinig groen (afbeelding 3.13). Het 

risico op wateroverlast wordt mede bepaald door de hoogtes in een gebied, grondsoort en mate van 

infiltratie, de hoeveelheid open water, de waterbergingscapaciteit en riolering. De kans op wateroverlast kan 

worden verminderd door het vergroten van de sponswerking van het gebied. Hierbij wordt het regenwater 

langer vastgehouden, geborgen en als laatste stap afgevoerd.   

 

Het overgrote oppervlak bestaat uit verhard oppervlakte met beperkt groen en open water (afbeelding 3.13). 

De afwezigheid van groen zorgt voor beperkte infiltratie en daarmee beperkte waterberging. Het gebied 

bevat redelijk veel oppervlaktewater. Echter, een substantieel gedeelte is verhard gebied. Verhard oppervlak 

resulteert in oppervlakkige, versnelde afvoer gedurende extreme neerslag. Bij locaties direct grenzend aan 

oppervlaktewater zal dit niet snel resulteren in wateroverlast. Echter, bij locaties die verder weg liggen van 

oppervlaktewater (100 à 150 m), kunnen gevoeliger zijn voor water-op-straat bij hevige regenbuien 

(afhankelijk van demonisering van riolering). In het plangebied zijn verschillende locaties aanwezig met een 

substantiële afstand tot het oppervlaktewater. Bovendien is het (huidige) uitgangspunt dat zoveel mogelijk 

hemelwater moet worden vastgehouden op eigen terrein, en directe afvoer moet worden voorkomen om 

piekbelasting elders in het systeem te voorkomen. Dit is mogelijk door het regenwater (korte hevige buien) 

zo veel mogelijk vast te houden (door groen, wadi’s et cetera), te bergen en als laatste stap af te voeren via 

open water.  

 

De Klimaateffectatlas is geraadpleegd om een indicatie te krijgen van de kwetsbare locaties in het 

plangebied. Afbeelding 3.14 geeft een indicatie van de kwetsbare locaties voor water op straat bij een 

extreme bui van 70 mm in 2 uur. Er worden waterdieptes verwacht tot 10 cm, tot 20 cm en boven de  

20 cm. De afbeelding laat zien dat er in Werkstad OverAmstel meerdere locaties zijn die kwetsbaar zijn voor 

wateroverlast, zoals de Joan Muyskenweg, een gedeelte van de Van der Madeweg, en Spaklerweg. Bij een 

bui van 70 mm in 2 uur is de kans groot dat ook gedeeltes van de Joan Muyskenweg, de Van der Madeweg 

en de Spaklerweg onbegaanbaar zijn voor het verkeer (zie afbeelding 3.15).  

 

Hier moet wel worden opgemerkt dat de resultaten van de klimaatatlas is gebaseerd op alleen 

maaiveldhoogtes; de huidige aanwezige riolering of pompputten worden hierin niet meegenomen. Dit kan 

een hoger risico op wateroverlast schetsen dan de daadwerkelijke situatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.13 Percentage groen in plangebied Werkstad OverAmstel (huidige situatie: 2018) (bron: Atlasnatuurlijkkapitaal) 
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Risico op droogte  

Niet alleen te veel water, maar ook te weinig water kan leiden tot negatieve effecten. Een indicatie voor 

droogte is bodemdaling en is weergegeven in afbeelding 3.16. Bodemdaling ontstaat door krimp, oxidatie 

(door droogte) en samendrukken van (slappe) gronden. Het deelgebied Weespertrekvaart heeft het meeste 

te maken met bodemdaling door lage grondwaterstanden. 

 

Hierbij moet worden vermeld dat de resultaten op onderstaande kaart zijn gebaseerd op wijkniveau 

analyses, en sluit verdere risico’s op individuele gebouwen niet uit.  

Afbeelding 3.14 Wateroverlast bij bui 70 mm in 2 uur (huidige situatie: 2018) (bron: Klimaateffectatlas) 

 

Afbeelding 3.15 Begaanbare wegen bij bui 70 mm in 2 uur (huidige situatie: 2018) (bron: Klimaatatlas MRA) 
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Hittestress 

In steden is het relatief warmer dan in de omliggende landelijke gebieden; vooral ’s avonds en ’s nachts blijft 

het vaak 5 tot 8 graden warmer dan in omliggende gebieden. Het verschijnsel dat de temperatuur in een 

stad hoger is dan op het landelijk gebied wordt ook wel aangeduid als het hitte-eilandeffect.   

 

Afbeelding 3.17 laat de gevoelstemperatuur zien tijdens een extreem hete zomermiddag voor het 

plangebied. De gevoelstemperatuur langs het water en rondom vegetatie is lager dan de 

gevoelstemperatuur langs de hoofdwegen. De bomenrijen langs de Van der Madeweg zorgen voor een 

gevoelstemperatuur tussen 30 en 33 graden Celsius wat als warm tot heet wordt ervaren met een matige tot 

grote hittestress. Rondom de delen van de Van der Madeweg zonder vegetatie (tussen de bomenrijen) 

wordt de gevoelstemperatuur van 41 graden Celsius bereikt wat als zeer heet wordt ervaren met een 

stressniveau van extreme hittestress.  

 

Dit verschil is toe te schrijven aan (Döpp, 2011) : 

- stedelijke materialen (onder andere steen, beton, asfalt en metaal) die vaak donkerder zijn met een 

lagere albedo1 waardoor minder zonlicht wordt weerkaatst en meer straling geabsorbeerd gedurende de 

dag;  

- een deel van het gereflecteerde zonlicht wordt opgenomen door gebouwen (onder andere muren); 

- relatief weinig groen waardoor minder water wordt verdampt en daarmee minder verkoeling; 

- de gemiddelde windsnelheid kan in binnenstedelijk gebied lager zijn dan het buitengebied wat leidt tot 

een lagere afkoeling van gebouw- en straatoppervlak. 

 

1 Albedo is de fractie zonlicht die gereflecteerd wordt door het oppervlak. 

Afbeelding 3.16 Bodemdaling (huidige situatie tot 2050 in gelijkblijvend klimaat) (bron: 

Klimaatatlas MRA) 
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Referentiesituatie  

 

Risico op wateroverlast 

In alle scenario’s van het KNMI staat vast dat de hoeveelheid neerslag toeneemt en de buien extremer 

worden (bijlage VIII). Neerslag die nu eens per 10 jaar voor komt (59 mm/dag), komt in 2030 tot 2,4 keer per 

jaar voor (in het meest extreme scenario). Dit is een extreme hoeveelheid regen die ervoor zorgt dat de 

meest kwetsbare gebieden onder water komen te staan.  

 

De toename van extreme neerslag, in zowel frequentie als intensiteit, heeft als gevolg dat de huidige 

kwetsbare locaties in Werkstad OverAmstel nog kwetsbaarder worden. Dit betekent dat het risico op 

wateroverlast in het plangebied toeneemt: wateroverlast komt vaker voor en in extremere mate. Daarnaast 

zullen de gebieden die nu slechts matige risico’s met zich meebrengen, leiden tot een toenemend risico op 

wateroverlast. Dit betekent dat de omvang van kwetsbaarheden in Werkstad OverAmstel toe neemt, en is 

het zeer waarschijnlijk dat wateroverlast op meer plekken zal voor komen.  

 

Risico op hittestress 

Voor de huidige situatie is de landelijke hittekaart gebruikt waarop de gevoelstemperatuur is weergegeven. 

Via de klimaateffectatlas is deze landelijke hittekaart (nog) niet beschikbaar voor het meest warme  

KNMI’14-klimaatscenario, het zogenaamde WH-scenario. Om toch een beeld te geven van de toekomstige 

situatie (2050) voor hittestress is de landelijke kaart ‘Hittestress door warme nachten’ geraadpleegd die een 

inschatting geeft van het gemiddelde aantal tropische nachten1 per jaar, in het stedelijk gebied. Het aantal 

warme dagen in het huidige klimaat ligt rond de 5 dagen en zal verder toenemen naar circa 17 dagen in 

2050 WH-scenario. Dat betekent een drievoudige toename van het aantal tropische nachten.  

 

 

1 Gedefinieerd conform de definitie zoals gehanteerd in de klimaateffectatlas als een nacht waar de minimumtemperatuur niet  

   lager wordt dan 20 °C. 

Afbeelding 3.17 Hittekaart gevoelstemperatuur Werkstad OverAmstel (huidige situatie: 2018)    

                          (bron: Klimaateffectatlas) 
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3.8 Natuur  

 

Huidige situatie   

 

In deze paragraaf wordt de huidige situatie in het kader van onderstaande aspecten beschreven: 

- Natura 2000; 

- NatuurNetwerk Nederland; 

- beschermde soorten Wet natuurbescherming (Wnb); 

- houtopstanden Wnb. 

 

 

Natura 2000 

Binnen de grenzen van het plangebied bevinden geen Natura 2000-gebieden of stikstofgevoelige 

habitattypen. In de omgeving van het plangebied Werkstad OverAmstel liggen meerdere Natura 2000-

gebieden die in afbeelding 3.19 zijn weergegeven. Het Markeermeer en het IJmeer (7 km) en Botshol (7 km) 

liggen het dichtst bij het plangebied. Overige Natura 2000-gebieden (onder andere Naardermeer, Oostelijke 

Vechtplassen, Oostzanerveld en Twiske) liggen op meer dan 12 km afstand. De dichtstbijzijnde 

stikstofgevoelige habitattypen liggen in Botshol, Naardermeer, Oostelijke Vechtplassen en Oostzanerveld en 

Twiske (afbeeldingen 3.19 en 3.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.18 Hittestress door warme nachten voor Werkstad OverAmstel (links: Huidige klimaat (1981-2010),  

                           rechts: 2050WH) (Bron: klimaateffectatlas) 

 



32 | 56 Witteveen+Bos | 119517/21-007.732 | Definitief 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied maakt geen deel uit van het NNN of weidevogelleefgebied, tevens is het geen deel van een 

natuurverbinding. Volgens de Ruimtelijke Verordening Noord-Holland maakt een bestemmingsplan voor 

gebieden die als NNN of natuurverbinding zijn aangewezen geen nieuwe activiteiten mogelijk die per saldo 

leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden, of tot 

een vermindering van de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland of de natuurverbindingen, of van de 

samenhang tussen die gebieden (artikel 19 Provinciale Ruimtelijke Verordening). Voor 

weidevogelleefgebieden geldt hetzelfde (artikel 25 Provinciale Ruimtelijke Verordening). Hieruit blijkt dat er 

geen sprake is van externe werking voor deze gebieden. De regels voor NNN, natuurverbindingen en 

weidevogelleefgebieden gelden dus enkel voor ontwikkelingen in gebieden die als zodanig zijn aangewezen. 

Bovendien zijn effecten op NNN, natuurverbindingen of weidevogelleefgebieden door de voorgenomen 

transformatie in het plangebied op basis van de ligging en de huidige aard van het gebied (sterk 

verstedelijkt) uit te sluiten. Het gebied levert namelijk geen bijdrage aan de samenhang tussen de 

verschillende NNN-gebieden, natuurverbindingen of weidevogelgebieden. 
  

Markermeer & IJmeer 

Naardermeer 

Oostelijke 

Vechtplassen 

Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske 

Wormer- en Jisperveld & 

Kalverpolder 

Polder Westzaan 

Niewkoopse Plassen & 

De Haeck 

Afbeelding 3.19 Globale ligging plangebied en Natura 2000-

gebieden (Bron: natura2000.nl) 

Botshol 

 

Afbeelding 3.20 Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen 
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Afbeelding 3.21 Globale ligging plangebied ten opzichte van het NNN en weidevogelleefgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermde soorten 

In onderstaande alinea’s is beschreven welke beschermde soorten in het plangebied voor (kunnen) komen. 

Hierbij is gebruik gemaakt van waarnemingen bekend uit de NDFF (periode 2015 - 2020) [www.ndff.nl]. Ook 

is aangegeven welke soorten en/of soortgroepen er op basis van de kenmerken van het plangebied 

redelijkerwijs verwacht mogen worden omdat ze er leefgebied kunnen vinden.  

 

Alleen soorten die relevant zijn voor een eventuele toekomstige ontheffingsaanvraag zijn benoemd. Per 

beschermingsregime betekent dat dat de volgende gegevens zijn opgenomen:  

- vogelrichtlijn: alle waarnemingen van jaarrond beschermde nesten en vogels met nest- en/of territorium 

indicerend gedrag waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn; 

- habitatrichtlijn: alle waarnemingen van soorten (individuen, verblijfplaatsen en/of sporen);  

- andere soorten: alle waarnemingen van soorten (individuen, verblijfplaatsen en/of sporen) die niet zijn 

vrijgesteld middels bijlage 3 van de Verordening Vrijstelling Soorten Noord-Holland in het kader van 

ruimtelijke inrichting en ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud. 

 

Waarnemingen of het verwachte voorkomen van soorten waarvoor op voorhand geen ontheffing voor nodig 

is of voor afgegeven wordt door het bevoegd gezag, zijn kort besproken onder het kopje ‘Algemeen’. Dit 

betreffen algemene broedvogels en soorten die binnen de provincie Noord-Holland zijn vrijgesteld in het 

kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud. Doorgaans wordt door 

bevoegd gezag geen ontheffing verleend voor overtredingen in het kader van broedgevallen van algemeen 

voorkomende vogels. Overtredingen zijn namelijk vrij eenvoudig te voorkomen. 

 

Vogelrichtlijn: algemene broedvogels 

Het plangebied kent een diversiteit aan potentieel broedbiotoop voor een groot aantal algemeen 

voorkomende vogelsoorten. Dit broedbiotoop bestaat onder andere uit bomen, struiken/struweel, hagen, 

oevers van watergangen en bebouwing. Het is met zekerheid te stellen dat in de periode half maart-half juli 

broedende vogels in deze biotopen aanwezig zijn. Doorgaans wordt door het bevoegd gezag geen 

ontheffing verleend voor overtredingen in het kader van broedgevallen van algemeen voorkomende vogels.  

 

 

Overtredingen zijn namelijk vrij eenvoudig te voorkomen, door bijvoorbeeld: 

- buiten het broedseizoen (dat duurt van globaal van 15 maart tot 15 juli) te werken; 
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- potentiële broedplekken (vegetatie) voorafgaand aan het broedseizoen en de werkzaamheden 

ongeschikt te maken voor broedende vogels (maaien, snoeien, kappen) en kort houden tijdens het 

broedseizoen (om latere vestiging van broedvogels te voorkomen); 

- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen in te zetten en dan continue door te werken 

(werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan broeden in het gebied 

waar gewerkt wordt. 

 

Andere Soorten: vrijgestelde soorten 

De provincie Noord-Holland heeft een aantal algemeen voorkomende soorten die beschermd zijn binnen 

het beschermingsregime ‘Andere soorten’, vrijgesteld in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling 

en bestendig beheer en onderhoud. De vrijstelling geldt voor het beschadigen/vernietigen van vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen en het doden/plukken van individuen. Wel is te allen tijde de 

zorgplicht van kracht. De soorten zijn opgenomen in bijlage 3 van de Verordening Vrijstelling Soorten 

Noord-Holland. Het plangebied herbergt een grote diversiteit aan habitats waar vrijgestelde soorten 

geschikt leefgebied kunnen vinden. Daarom is met zekerheid te stellen dat in het plangebied beschermde, 

maar vrijgestelde soorten voorkomen. In tabel 3.4 zijn deze soorten weergegeven.  

 

 

Tabel 3.4 Vrijgestelde soorten in Noord-Holland 
 

Soorten  

aardmuis kleine watersalamander 

bosmuis konijn 

bruine kikker meerkikker 

dwergmuis middelste groene kikker/bastaardkikker 

dwergspitsmuis ondergrondse woelmuis 

egel tweekleurige bosspitsmuis 

gewone bosspitsmuis veldmuis 

gewone pad vos 

haas woelrat 

huisspitsmuis  

 

 

Aanwezige soorten in het plangebied 

Het plangebied bestaat uit infrastructuur (wegen, tram-, metro- en spoorlijnen, stations), bebouwing 

(woonhuizen en -torens, bedrijven, loodsen), watergangen en groenstructuren (bomenrijen, struweel). In 

tabel 3.5 is voor het plangebied aangegeven welke relevante soorten er zijn waargenomen op basis van de 

NDFF (periode 2015 - 2020). De waarnemingen die zijn gedaan in het plangebied zijn vetgedrukt. De overige 

waarnemingen betreffen waarnemingen in de zone van ongeveer 200 m rondom het plangebied. 

 

 

Tabel 3.5 Relevante soorten waargenomen op basis van de NDFF 

 

 

Het is aannemelijk dat er meer functies voor soorten aanwezig zijn dan ingevoerd in de NDFF. Het 

plangebied maakt onderdeel uit van en grenst aan het drukke stedelijk gebied van Ouder-Amstel en 

Beschermingsregime NDFF 

Vogelrichtlijn boomvalk, buizerd, havik, slechtvalk, sperwer 

Habitatrichtlijn gewone dwergvleermuis, rugstreeppad 
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Amsterdam. Het is mogelijk dat ook andere gebouw bewonende vleermuissoorten zoals laatvlieger en 

mogelijk ook meervleermuis en gewone grootoorvleermuis in het plangebied voorkomen. Vleermuizen en 

hun essentiële leefgebied zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn. Ook is het niet uit te sluiten dat jaarrond 

beschermde nesten van onder andere huismus en gierzwaluw (Vogelrichtlijn) en de steenmarter in het 

plangebied voorkomen (beschermingsregime ‘Andere soorten’). De steenmarter is waargenomen in het 

stedelijk gebied van Amsterdam dat direct ten noorden van het plangebied ligt [www.ndff.nl]. Het 

plangebied biedt weinig tot geen geschikt leefgebied voor soorten of soortgroepen anders dan in deze 

paragraaf beschreven. 

 

Houtopstanden Wnb 

Het plangebied ligt in de gemeente Ouder-Amstel. De gemeente Ouder-Amstel heeft de grens van de 

bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 4.1 sub a Wnb gelijkgetrokken met de gemeentegrens (artikel 2 

Bomenverordening Ouder-Amstel). Dit betekent dat de bepalingen van de Wnb niet op eventuele 

houtopstanden in het plangebied van toepassing zijn. De bepalingen van de Wnb zijn namelijk enkel van 

toepassing op houtopstanden buiten de bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 4.1 sub a Wnb. Er is dus in 

het geval van bomenkap geen sprake van een meldingsplicht op grond van de Wnb. 

 

Op de bomen en andere groene elementen in het plangebied is onverlet de bepalingen over kap van de 

Bomenverordening Ouder-Amstel van toepassing. Hier kan een vergunningsplicht en herplantplicht uit 

ontstaan. 

 

Referentiesituatie  

Er zijn geen specifieke autonome ontwikkelingen die van belang zijn voor natuur.  

 

 

3.9 Landschap, cultuurhistorie en archeologie  

 

Landschap, historische geografische structuren, patronen en elementen 

Binnen het plangebied bevinden zich geen gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, stads- en 

dorpsgezichten en onderdelen van UNESCO werelderfgoed. De nabije omgeving van het plangebied is rijk 

aan monumenten en landschappen die onderdeel uitmaken van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

van de provincie Noord-Holland.  

 

Ten westen van het plangebied ligt het ensemble Amstelscheg wat onderdeel uitmaakt van het Groene Hart. 

De snelweg A2 vormt de grens tussen het plangebied en het ensemble. De rivier de Amstel vormt met zijn 

dijken de ruimtelijke en recreatieve drager en verbindt het veenrivierenlandschap met de stedelijke 

omgeving. De verdichte stadsranden vormen een groot contrast met het relatief open 

veenrivierenlandschap. De hoogbouw in de verdichte stadsranden zijn belangrijke stedelijke 

oriëntatiepunten en benadrukken de openheid. Tegenwoordig heeft het veenweidelandschap een agrarische 

functie, maar dient het Amstelscheg ook als recreatielandschap voor met name fietsers, hardlopers en 

wandelaars.  

 

De Weespertrekvaart (ten noordoosten van het plangebied) maakt onderdeel uit van het structuur Vaarten 

en kanalen, de grote gegraven watergangen in Noord-Holland, van de Leidraad landschap en cultuurhistorie 

van de provincie Noord-Holland. Dit stelsel is belangrijk voor een goede waterhuishouding en draagt ook bij 

aan de kwaliteit van het landschap en cultuurhistorische waarden. De vaart heeft een belangrijke rol 

gespeeld in het transport en vervoer van goederen en mensen en wordt nu ook voor recreatieve doeleinden 

gebruikt. Bijna 200 jaar vormde het trekvaartenstelsel een belangrijke schakel in het transportsysteem tussen 

steden als tussen stad en buitengebied binnen Noord-Holland. Langs de Weespertrekvaart bevinden zich 2 

sluizen, een gemaal en een molen.  

 

Historisch-bouwkundige structuren, patronen en elementen 

Binnen het plangebied bevinden zich geen gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, stads- en 

dorpsgezichten en onderdelen van UNESCO werelderfgoed. In de directe omgeving van het plangebied 

bevinden zich rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Ten noorden van het plangebied bevindt 
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zich het Amstelkwartier waar de rijksmonumenten het directiegebouw, het portiersgebouw, de vrijstaande 

opzichterswoning, de hoge watertoren, het voormalig regulateurgebouw en de ingenieurswoning van de 

Zuidergasfabriek zijn gevestigd (bijlage IV). Ten noordoosten van het plangebied bevindt zich een cluster 

van rijksmonumenten die behoren tot het betondorp, een complex van woningen, winkels en andere 

voorzieningen uitgevoerd in korrelbeton (als experiment inde volkshuisvesting). De boerderij 

'Anthoniushoeve' in Duivendrecht is ook aangemerkt als rijksmonument.  De gemeentelijke monumenten in 

de directe omgeving van het plangebied zijn kerken (onder andere De Kleine Kerk, Urbanuskerk 

Duivendrecht), bedrijven en instellingen (onder andere De oude School), boerderijen en woonhuizen.      

 

 

Afbeelding 3.22 Landschap en cultuurhistorie (huidige situatie) (bron: https://kaarten.mooinoord-holland.nl/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archeologische (verwachtings)waarden 

De archeologische verwachtingskaart is nog niet bepaald voor Werkstad OverAmstel. Vervolgonderzoek is 

nodig om de bestaande waarden en effecten te kunnen bepalen voor archeologie.  

 

 

3.10 Energietransitie en circulariteit  

 

Effecten van energie en circulariteit kunnen vanuit de optiek van milieueffectrapportage uitgedrukt worden 

in verandering van de CO2-uitstoot. Waarbij een hogere reductie een positief effect is en vice versa. CO2 

komt voornamelijk vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) voor 

energieopwekking. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen energie die nodig is voor warmte en 

elektriciteit in de gebouwde omgeving, voor bouw- en sloopwerkzaamheden (ook indirect bij de winning en 

productie van materialen) en voor verkeer en vervoer. 

 

Huidige situatie  

De CO2-uitstoot door de gebouwde omgeving hangt vooral samen met de energieprestaties van de 

gebouwvoorraad en de bedrijfsprocessen in Werkstad OverAmstel. Over de CO2-uitstoot van 

bedrijfsprocessen (toepassing van warmte, elektriciteit voor productie) is onvoldoende informatie bekend. 

Voor de energieprestaties van bebouwing is het bouwjaar een goede indicator. Bouwvoorschriften zijn over 

de jaren strenger geworden op het gebied van energieprestatie. Deze energieprestaties in gebouwde 

omgeving zijn daarom sterk afhankelijk van het bouwjaar van de woningen en gebouwen. Afbeelding 3.23 

geeft een overzicht van het gemiddelde bouwjaar van panden binnen Werkstad OverAmstel. De panden in 

Werkstad OverAmstel dateren uit 1900 - 2019. Daarmee loopt ook de energieprestatie in de verschillende 

gebieden sterk uiteen. Binnen de bouwsector en infrastructuursector worden veel grondstoffen en 
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materialen gebruikt. Vanwege toename in vraag en onnodige verspilling van grondstoffen groeit de roep om 

circulair gebruik van grondstoffen en materialen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentiesituatie 

 

CO2-uitstoot door gebouwde omgeving  

In het kader van verduurzaming gelden landelijk enkele wijzigingen voor de gebouwde omgeving:  

- vanaf juni 2019 worden nieuwbouwwoningen niet meer op het aardgas aangesloten; 

- vanaf 2021 moet nieuwbouw (zowel woningen als utiliteit) minimaal voldoen aan de eisen in de nieuwe 

richtlijn voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG); 

- een recente wijziging in het Bouwbesluit in 2018 vereist dat kantoren in 2023 minimaal energielabel C of 

beter moeten hebben. In 2030 zal dit zelfs label A moeten zijn; 

- vanuit het klimaatakkoord zijn er diverse (stimulerende) maatregelen in ontwikkeling die CO2-uitstoot bij 

bedrijven moeten reduceren. 

 

CO2-uitstoot door materiaalgebruik 

Binnen de bouwsector en infrastructuursector worden veel grondstoffen en materialen gebruikt. Vanwege 

toename in vraag en onnodige verspilling van grondstoffen groeit de roep om circulair gebruik van 

grondstoffen en materialen. In de Amstelcorridor en de Zuidas (afbeelding 2.4) wordt de komende tientallen 

jaren veel gesloopt en gebouwd. Daarmee nemen de ingaande en uitgaande bouwstromen toe. Het 

(her)gebruik van materialen in het plangebied en/of de omgeving vormt een enorme kans voor een  

CO2-arme ontwikkeling van de gebouwde omgeving. De autonome ontwikkeling op het gebied van de  

CO2-uitstoot van het materiaalgebruik is afhankelijk van nader te bepalen sturend beleid.  

 

 

CO2-uitstoot door mobiliteit  

Op de autonome ontwikkeling van CO2-uitstoot door mobiliteit zijn de volgende factoren van invloed: 

- veranderingen in gereden voertuigkilometers; 

- verschuivingen van gereden voertuigkilometers naar andere modaliteiten; 

- ontwikkelingen in CO2-uitstoot per modaliteit. 

 

De toename van het aantal verkeersbewegingen van gemotoriseerd verkeer in het gebied leidt in principe 

tot een toename van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd leidt de autonome transitie naar emissiearme voertuigen 

Afbeelding 3.23 Bouwjaar panden Werkstad OverAmstel (BAG) (huidige situatie: 2018) (Bron: 

Atlasleefomgeving) 
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tot een afname van de CO2-uitstoot. De exacte verhouding is niet bekend, maar het is aannemelijk dat het 

gebruik van vervoersmiddelen per saldo leidt tot een afname van de CO2-uitstoot in de referentiesituatie. 

 

 

3.11 Conclusie locatie van het project 

 

Op basis van de gebiedsbeschrijving is duidelijk dat er het gebied reeds volop benut wordt voor allerlei 

stedelijke functies. Ook de omgeving is sterk verstedelijkt. Als gevolg daarvan is de milieubelasting in het 

gebied in de bestaande situatie al hoog en is de leefomgevingskwaliteit laag. Hoofdpunten zijn: 

- het gebied kent nu al een hoge belasting door met name verkeer en de daaraan gerelateerde effecten 

op gezondheid en leefbaarheid. Deze hoge belasting neemt naar verwachting autonoom toe, met 

uitzondering van luchtkwaliteit; 

- de ondergrond is op veel locaties verstoord en op enkele plekken (mogelijk) verontreinigd; 

- het gebied is kwetsbaar voor klimaatverandering: zowel het risico op wateroverlast als hittestress is door 

de grootschalige verharding en het ontbreken van groen en waterberging groot; 

- de natuurwaarde van gebied is beperkt, met uitzondering van de mogelijke functie voor enkele 

beschermde soorten; 

- de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied is gering; 

- bestaande bebouwing en infrastructuur biedt kansen voor hergebruik van materialen in het plangebied 

zelf en de directe omgeving waar ook de nodige transformaties plaatsvinden. 

 

Bovenstaande kenmerken van het gebied kunnen mogelijk leiden tot relevante effecten. 
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4  

 

 

 

 

SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de mogelijke effecten van de Werkstad OverAmstel op basis van de kenmerken van 

het project (hoofdstuk 2) en de kenmerken van de omgeving van het project (hoofdstuk 3).  

 

 

4.1 Functies in het plangebied 

 

Transformatie van werken naar wonen, werken en voorzieningen 

Door de ontwikkeling van de Werkstad zullen bestaande werkfuncties van karakter veranderen en deels 

verdwijnen. In Werkstad Noord en de Weespertrekvaart ontstaat een mix van woon-/werkmilieus met 

nieuwe typen bedrijvigheid. Met name in Werkstad Zuid blijven de bestaande functies als Mebin/Beamix 

waardoor het niet mogelijk is om woningen hier te ontwikkelen. 

 

De ruimtelijk-economische visie Amstel Business Park Zuid bestempelt de bestaande functies zoals 

Mebin/Beamix, De Kookfabriek, Sligro en G-star RAW als het industriële karakter van het gebied (gemeente 

Ouder-Amstel, 2017). De behoefte van de huidige gebruikers van het gebied staan in deze visie centraal. De 

transformatie van klassiek bedrijventerrein naar werkstad heeft oog voor de behoefte van de bestaande 

functies en de gebruikers.  

 

Intensiever ruimtegebruik en netwerken 

Het huidige plangebied is een relatief verhard, puur monofunctioneel werkterrein. Het plan Werkstad 

OverAmstel maak intensiever gebruik van de fysieke ruimte door het toevoegen en stapelen van nieuwe 

functies zoals woningen, een basisschool, en meerde horecagelegenheden. Het voetgangers- en fietsnetwerk 

wordt versterkt en draagt daarmee bij aan recreatie. De werkstad wordt hiermee een schakel tussen de stad 

Amsterdam en het buitengebied. De principes voor een duurzaam werk- en leefklimaat (afbeelding 2.1) 

zullen het vestigingsklimaat van de huidige bedrijvigheid verbeteren.  

 

Wanneer de ontwikkelingen voor Werkstad OverAmstel geen ruimte vereisen van gebruikers, die in het 

gebied willen verblijven, zijn er geen risico’s maar juist kansen voor het thema fysieke inpassing.  

 

 

4.2 Mobiliteit 

 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de te verwachten mobiliteitseffecten ten gevolge van de 

ontwikkeling van Werkstad OverAmstel.  

 

Modal split 

De modal split is het aandeel van elk vervoersmiddel in het totaal van de verplaatsingen. Het zegt iets over 

de onderlinge verhouding tussen vervoersmiddelen. De modal split verandert volgens de resultaten van het 

verkeersonderzoek van de gemeente Amsterdam beperkt: het gebruik van het openbaar vervoer neemt iets 

af, het auto-, fietsgebruik en lopen nemen licht toe. Het aantal in- en uitstappers op de metro neemt wel 

toe, maar omdat het aantal verplaatsingen met auto, fiets en te voet sterker toeneemt, daalt het aandeel 

OV-gebruikers. Een andere factor zijn de kosten. De verwachting is dat de kosten voor reizen per openbaar 

vervoer in de toekomst zullen stijgen, terwijl dit voor de auto zal dalen in verband met de overgang naar 

elektrisch rijden en technologische ontwikkelingen.  
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Gemotoriseerd verkeer 

Op basis van het programma van de ontwikkelingen uit hoofdstuk 3.2 en algemene kerncijfers kan een 

inschatting worden gemaakt van de verwachte toename aan motorvoertuigen. In het kader hieronder is een 

toelichting gegeven over hoe deze berekening wordt gemaakt.  

 

Verkeersgeneratie 

De publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ van het CROW bevat kencijfers voor 

verkeersgeneratie om op globaal niveau te kunnen rekenen aan de effecten van 

gebiedsontwikkelingsplannen voor woon- en werkgebieden. 

Voor woongebieden kan op basis van het woonmilieutype de verkeersgeneratie worden berekend. Werkstad 

OverAmstel is gekenmerkt als stadswijk en maakt onderdeel uit van de Amstelcorridor (een hoogstedelijk 

gebied met metropolitane diversiteit en dynamiek). Op basis hiervan is gekozen om Werkstad OverAmstel te 

definiëren als ‘categorie II: buiten-centrum met hoge dichtheid’ met een bijbehorende verkeersgeneratie van 

2,8 motorvoertuigbewegingen per woning per weekdagetmaal. 

Voor werkgebieden kan op basis van het type werkgebied een globale berekening van de verkeersgeneratie 

worden gemaakt. Gezien de diversiteit aan bedrijven in het gebied is gekozen om Werkstad OverAmstel te 

definiëren als ‘categorie I: Gemengd terrein’ met een bijbehorende verkeersgeneratie van 158 

motorvoertuigbewegingen per netto ha bedrijventerrein per weekdagetmaal. De netto-oppervlakte is 

circa 77 % van het bruto-oppervlak. 

 

 

Tabel 4.1 Programma Werkstad OverAmstel 
 

Ontwikkeling Woningen [aantal] Bedrijvigheid [m² BVO] Overig 

Werkstad Noord 1.500 90.500 fietsroute 

Duivendrechtsevaart 

Weespertrekvaart 1.500 10.000  

Werkstad Zuid - 160.900  

totaal Werkstad OverAmstel 3.000 261.400  

 

 

Op basis van bovenstaande informatie kan worden ingeschat dat Werkstad OverAmstel circa 11.580 

motorvoertuigbewegingen per weekdag extra zal genereren tegenover circa 36.7701 

motorvoertuigbewegingen per weekdag ten gevolge van de autonome ontwikkelingen. Om dit in 

perspectief te zetten, kan gebruik worden gemaakt van de vuistregel die uitgaat van het feit dat 

maatgevende spitsuur ongeveer 10 % van de etmaalintensiteit is. In dit geval zou het betekenen dat 

Werkstad OverAmstel en de autonome ontwikkelingen leiden tot een toename van respectievelijk ruim 1.150 

en 3.975 voertuigen in het maatgevend spitsuur. Dit zijn aanzienlijke aantallen, zeker wanneer men beseft 

dat de capaciteit van een gebiedsontsluitingsweg (2 x 1) zoals de Spaklerweg maar 1.500 voertuigen per uur 

is. Natuurlijk zal het verkeer zich over het wegennet in de gebieden verspreiden en zal de druk op het 

wegennet in gebieden met omvangrijkere ontwikkelingen zoals De Nieuwe Kern groter zijn ten opzichte van 

de minder omvangrijke ontwikkelingen. Echter, omdat automobilisten veelal de weg kiezen van de minste 

weerstand zal ook op andere wegen in het gebied de druk toenemen.  

 

Daarnaast is er bij deze berekening nog geen rekening gehouden met het extra verkeer dat wordt 

gegenereerd wanneer de Nieuwe A2 Entree (raakvlakproject) en Zuidasdok (autonome ontwikkeling) zijn 

gerealiseerd. De verwachting is dat deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende belasting op:  

- het wegennet, met name op de Van der Madeweg en de Joan Muyskenweg (Nieuwe A2 Entree);  

- de aansluitingen 10 en 11 van de A10; 

- het onderliggend wegennet ten gevolge van een betere doorstroming op de snelweg (Zuidasdok). 

 

 

1 De Nieuwe Kern (15.700 mvt/weekdag), Kauwgomballenkwartier (3.150 mvt/weekdag), Amstelkwartier (9.240 mvt/weekdag),  

  Weespertrekvaart (8.680 mvt/weekdag). 
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Zoals de gemeente Amsterdam ook concludeert in het verkeersonderzoek wordt de verkeersdruk in het 

gebied groot, ongeacht of Werkstad OverAmstel daadwerkelijk gerealiseerd wordt (gemeente Amsterdam, 

2019). De ontwikkeling van Werkstad OverAmstel zorgt met name voor een toename van verkeer op de 

Verlengde van Marwijk Kooystraat en op de Van der Madeweg maar ook zonder de ontwikkeling van 

Werkstad OverAmstel neemt de verkeersdruk dusdanig toe dat maatregelen noodzakelijk worden geacht. 

 

Openbaar vervoer 

Zoals eerder benoemd bij de modal split zal het aantal in- en uitstappers op de metrohaltes met circa 10 % 

toenemen (gemeente Amsterdam, 2019). Het aantal motorvoertuigen neemt in grotere aantallen toe wat 

niet zal leiden tot een stijging van het aandeel openbaar vervoer. Mede vanwege de grote toename van 

gemotoriseerd verkeer zal het openbaar vervoer in dit gebied een belangrijkere functie moeten krijgen. 

Omdat de extra druk op het wegennet binnen de Werkstad voor een groot deel wordt veroorzaakt door 

autonome ontwikkelingen is het belangrijk dat ook bij die ontwikkelingen extra wordt geïnvesteerd in het 

openbaar vervoer.  

 

Fietsers en voetgangers 

Met een stijging van het aantal motorvoertuigen op het wegennet zal ook de oversteekbaarheid voor 

fietsers en met name voetgangers afnemen. De huidige plannen van zowel Werkstad OverAmstel als de 

autonome ontwikkelingen laten zien dat fietsers en voetgangers op veel locaties zullen conflicteren met het 

gemotoriseerde verkeer. Dit brengt risico’s op ongevallen met zich mee maar zorgt er ook voor dat de route 

minder aantrekkelijk wordt. 

 

Om het fietsgebruik en lopen te stimuleren dienen ontbrekende schakels gerealiseerd te worden en routes 

vanuit de verschillende gebieden op elkaar te worden aangesloten. Barrières kunnen worden weggenomen 

middels ongelijkvloerse en ruim gedimensioneerde fiets- en voetgangersverbindingen. 

 

Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde mobiliteitsanalyse kan worden geconcludeerd dat door de ontwikkeling van 

Werkstad OverAmstel de druk op het mobiliteitssysteem en met name het wegennet zal vergroten. Vanwege 

de vele ontwikkelingen in de omgeving leidt de autonome situatie er al toe dat de druk op het wegennet te 

groot wordt waardoor ingrijpen noodzakelijk is. De ontwikkeling van Werkstad OverAmstel verergert deze 

problematiek, maar zorgt niet eigenstandig voor het omslagpunt tussen het wel of niet moeten ingrijpen.  

 

Zonder aanvullende maatregelen daalt het aandeel OV-reizigers en stijgt het aandeel fietsers en voetgangers 

nauwelijks (gemeente Amsterdam, 2019). Het aandeel OV-reizigers daalt met name doordat de toename van 

OV-reizigers minder sterk is dan de toename van autogebruikers. Een afname van het aandeel (relatief) en 

aantal (absoluut) gemotoriseerd verkeer is noodzakelijk om belangrijke nadelige milieugevolgen uit te 

sluiten. Het gaat daarbij om directe effecten (bereikbaarheid, reistijd, veiligheid) en indirecte effecten op 

gezondheid (met name geluid), leefbaarheid en natuur (stikstof) zoals beschreven in hoofdstuk 4.3, 4.4. en 

4.8.  

 

Vanwege de bestaande en autonoom toenemende druk en de samenhang met de omliggende ruimtelijke 

ontwikkelingen en verkeersmaatregelen is een samenhangend pakket van maatregelen voor de 

zuidoostflank van Amsterdam nodig om de bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid op lange termijn te 

garanderen. Onderstaande analyse van kansen en bedreigingen bieden hiervoor aanknopingspunten en 

inzichten vanuit de optiek van de Werkstad OverAmstel. 
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Analyse van kansen en bedreigingen 

 

Kansen 

- stimuleren van innovatieve mobiliteit; 

· werknemers in Werkstad OverAmstel stimuleren ander vervoer te gebruiken: (elektrische) deelauto’s 

en (elektrische) deelfietsen; 

· faciliteren van laadpunten voor auto’s en fietsen; 

- aanbieden van voldoende aantrekkelijke fietsroutes en fietsparkeervoorzieningen in het gebied; 

- hanteren van parkeerrestricties/lage parkeernormen (zowel bewoners als bezoekers) om autogebruik te 

ontmoedigen en aandeel auto terug te dringen; 

- openbaar vervoer maatregelen (te laten) nemen die het aandeel openbaar vervoer kunnen vergroten: 

· nieuwe lijnen en haltes introduceren; 

· bestaande haltes opwaarderen tot aantrekkelijke verblijfsplekken; 

· opwaarderen bestaande en realiseren van nieuwe voetpaden en fietsinfrastructuur; 

· voldoende en kwalitatief hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen realiseren; 

- de ontwikkeling van overige gebieden biedt kansen om het fiets- en voetgangersnetwerk uit te breiden 

en op elkaar aan te sluiten zodat er een hoogwaardig netwerk ontstaat. 

 

Bedreigingen 

- het opwaarderen van wegen, zowel autosnelwegen als het onderliggend wegennet zoals bijvoorbeeld de 

Joan Muyskenweg, zal extra gemotoriseerd verkeer aantrekken en de druk op het omliggende wegennet 

vergroten; 

- autonome ontwikkelingen en raakvlakprojecten rondom Werkstad OverAmstel genereren extra verkeer 

dat gebruik zal gaan maken van de doorgaande routes door het plangebied zoals de Spaklerweg. De 

kans bestaat dat deze route als sluiproute gebruikt gaat worden wanneer er vertraging optreedt op de 

voorkeurroutes; 

- de Amstelstroomlaan zorgt voor een betere autoverbinding tussen OverAmstel en Weespertrekvaart 

maar zorgt ook voor een (nadelige) aantrekkende werking van autoverkeer vanaf de A2 via de Joan 

Muyskenweg; 

- functiemenging kan tot een ongewenste mix van verkeersdeelnemers leiden. Bedrijven die veel 

vrachtauto’s aantrekken dienen gescheiden te worden van woningen waar veelal fietsers en voetgangers 

het straatbeeld domineren. Het toepassen van gewenste vrachtroutes en/of vrachtverboden kan helpen 

om de verkeersstromen te scheiden; 

- de Spaklerweg en ook de Van der Madeweg (door de mogelijke realisatie van Nieuwe Entree A2) krijgen 

een nieuwe functie, namelijk de doorstroming van (regionaal) verkeer komt voorop te staan. In verband 

met de verkeersafwikkeling is het niet langer gewenst om hier dwarsstraten voor de ontsluiting van 

adressen in het gebied Werkstad OverAmstel op aan te sluiten. Nadere onderzoek over de toekomstige 

verkeersintensiteiten is gewenst.  

 

 

Aanbevelingen 

Om uitspraken te kunnen doen over de effecten per deelgebied is nader onderzoek noodzakelijk. 

Geadviseerd wordt ook om een gedetailleerder onderzoek uit te voeren om te bepalen of en waar de 

grootste problemen optreden en of (infrastructurele) maatregelen dit kunnen verhelpen.  

 

Om het aandeel openbaar vervoer te vergroten en daarmee ook het aandeel auto te kunnen verkleinen dient 

aanvullend onderzoek ook nader in te gaan op de potentie van het openbaar vervoer in het gebied. Hierbij 

dient een groter gebied dan alleen Werkstad OverAmstel te worden beschouwd. Belangrijk hierbij is om ook 

het voet- en fietsnetwerk te beschouwen aangezien dit belangrijke verbindingen zijn van, naar en tussen  

OV-knooppunten.  

 

De gemeente is al bewust bezig met mogelijke mitigerende maatregelen. Het mobiliteitsplan dat binnenkort 

wordt gepubliceerd bevat mitigerende maatregelen. 1 van de maatregelen is de transformatie van de 

huidige bereikbaarheid per OV van grofmazig naar fijnmazig netwerk. Zo kan worden voldaan aan de 

maximale loopafstanden uit het programma van eisen van de OV-concessie Amsterdam. De gemeente 
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Ouder-Amstel wil ook lagere parkeernormen toepassen vanuit het ruimtelijkbeleid voor de Werkstad 

waardoor bij ontwikkeling er minder ruimte is voor de auto. Een ambitie van de gemeente is een extra 

metrohalte te realiseren tussen de Spaklerweg en de Van der Madeweg. Daarnaast bevat het concept 

mobiliteitsprogramma Zuidoostflank ook maatregelen tegen de toenemende verkeersdruk.  

 

 

4.3 Geluid 

 

Het plan voor Werkstad OverAmstel omvat een bouwprogramma in hoge dichtheden en in de vorm van 

hoogbouw met een hoogte tot 70 m. Een toename van geluidsbelasting en geluidhinder wordt verwacht 

door de toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van deze nieuwe functies en de wijzigingen 

in de verkeersstructuur (zoals de mogelijke nieuwe afslag van de A2). De geluidsbelasting is in de 

referentiesituatie al zeer slecht en is daarmee al een belangrijke bedreiging voor gezondheid en leefbaarheid 

van het gebied. Het aantal woningen in het gebied neemt toe en daarmee ook het aantal woningen dat 

geluidhinder ondervindt.  

 

Het geluid, afkomstig van wegverkeer, railverkeer, industrie en de schipholcontouren, zet de leefomgeving in 

de referentiesituatie al onder druk. Zowel voor elk van de geluidbronnen afzonderlijk als in samenhang 

(cumulatie van geluid). Hiermee ontstaat een potentieel knelpunt voor woningbouwontwikkeling op 

bepaalde locaties. Uit recente geluidmodellering blijkt dat zonder maatregelen grote delen van het 

plangebied blootgesteld worden aan een hoge geluidsbelasting, deels zelfs boven de maximaal te ontheffen 

geluidsniveaus (Meijer, 2020). Dit geldt voor elk van de afzonderlijke geluidbronnen maar in het bijzonder 

ook voor het wegverkeerslawaai in relatie tot de beoogde hoogbouw. Zonder vergaande maatregelen zijn 

belangrijke nadelige milieugevolgen als gevolg van geluid niet uit te sluiten.  

 

Aanbevelingen 

In nader onderzoek moeten op basis van de verkeersberekeningen ook geluidsberekeningen worden 

uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in dit thema. Het onderzoek kan helpen om gerichtere mitigerende 

maatregelen op te nemen in het plan. Geluidadaptief bouwen van het bouwprogramma kan de toename van 

geluidhinder beperken. Daarnaast kan er in het ontwerp rekening gehouden worden met de afstand tussen 

infrastructuur en wonen. Ook tijdens de aanlegfase kunnen al geluidsarme voertuigen ingezet worden. Er 

kan ook gedacht worden aan het plaatsen van geluidsschermen of geluidsvoorzieningen aan rails en 

hoofdwegen zoals het geluidscherm langs de A10 dat onderzocht is. 

 

 

4.4 Luchtkwaliteit 

 

De toename van het aantal gemotoriseerde verkeersbewegingen leidt tot een toename van de concentraties 

stikstofdioxide (NOx) en fijnstof (PM10 en PM2,5) ten opzichte van de referentiesituatie. De gemiddelde 

fijnstofconcentraties liggen in de referentiesituatie echter ruim onder de wettelijke grenswaarde. De 

gemiddelde stikstofdioxideconcentraties liggen in de referentiesituatie net onder de wettelijke grenswaarde. 

Tegen de achtergrond van een autonoom verbeterende luchtkwaliteit door lagere achtergrondconcentraties 

en waarschijnlijk kleine lokale toenames kunnen de effecten beperkt lijken. De gezondheidseffecten kunnen 

echter wel relevant zijn omdat ook onder de norm gezondheidsschade kan optreden. Vanwege de toename 

van bewoners en werknemers in toch redelijk hoog belast gebied met mogelijk lokale knelpunten rondom 

hoofdroutes voor gemotoriseerd verkeer, zijn belangrijke nadelige milieugevolgen niet op voorhand uit te 

sluiten.  

 

 

4.5 Externe veiligheid 

 

Het effect op externe veiligheid is afhankelijk van de ontwikkeling van de risicobronnen in het plangebied en 

de personendichtheden in relatie tot de locaties van deze bronnen. Bij de ontwikkeling nemen de 

risicobronnen niet toe en mogelijk zelfs af als gevolg van het transformeren van bepaalde bedrijvigheid naar 

woon-/werkgebieden. 
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Vanwege de beoogde toename van inwoners, werknemers en bezoekers in Werkstad OverAmstel, nemen de 

personendichtheden op veel plekken in het gebied wel fors toe. Voor bewoners geldt dat ze bovendien 

langdurig in het gebied verblijven. Door de hoge personendichtheden kunnen de bestaande risicobronnen 

een veel grotere impact hebben dan in de referentiesituatie het geval is. Vanwege de grote 

personendichtheden vormt vooral de verandering van het groepsrisico een aandachtspunt. 

 

Aandachtpunt is dat (beperkt) kwetsbare functies als woningen, voorzieningen en kantoren buiten de 

risicocontouren van de risicobronnen, buisleidingen (hogedruk aardgasleiding), (lpg-)tankstations, 

transportroutes van gevaarlijke stoffen, blijven. Daarnaast is met name voor deelgebied Werkstad Noord 

belangrijk om rekening te houden met de mogelijke beperkingen die voortkomen uit de functie van de A10 

als transportroute voor gevaarlijke stoffen.  

 

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan zijn belangrijke nadelige milieugevolgen op het gebied van 

externe veiligheid uitgesloten: 

- de toename van het aantal langdurig verblijvende personen in het invloedgebied van risicobronnen 

beperken; 

- bebouwing voor minder zelfredzame groepen als ouderen, gehandicapten en kleine kinderen 

ontwikkelen buiten het invloedgebied van risicobronnen; 

- risicobronnen verplaatsen uit het gebied. 

 

 

4.6 Bodem  

 

Grondverzet 

De toename van woningen en arbeidsplaatsen leidt waarschijnlijk tot grondverzet. Als er op primaire 

grondstoffen kan worden bespaard is grondverzet niet pertinent negatief. Grondverzet brengt echter veelal 

negatieve milieueffecten met zich mee, zoals verstoring van de bodem, hinder voor de omgeving en 

benodigd transport van grond met de bijbehorende CO2-uitstoot (zie hoofdstuk 4.10). 

 

Zettingen 

Op basis van de lithoklasse van de ondergrond kan geconcludeerd worden dat het plangebied gevoelig is 

voor zettingen (bijlage V). Vanwege het intensiever ruimtegebruik en het toenemend aantal bouwlagen kan 

het programma leiden tot zettingen.  

 

Door goed te plannen waar op welke momenten grond vrij komt en waar grond nodig is kan de grond 

circulair binnen het project gebruikt worden. Dit kan enkele negatieve effecten beperken. Hiervoor is wel 

onderzoek nodig naar de kwaliteit van de bodem op de winlocatie en de locatie waar het gevraagd is. 

 

Bodemkwaliteit 

Het plangebied bevat diverse locaties waar verontreinigingen in de bodem zijn aangetoond ofwel verdacht 

zijn op het voorkomen van bodemverontreinigingen (afbeelding 3.9). Eventuele aanwezige (spoedeisende) 

gevallen van bodemverontreiniging binnen het plangebied moeten volgens de Wet bodembescherming 

gesaneerd of beheerd worden. Door het verwijderen of beheren van eventueel aanwezige saneringsgevallen, 

nemen de verontreinigingen in het gebied af en verbetert de bodemkwaliteit in het gebied als gevolg van de 

ontwikkelingen van Werkstad OverAmstel. Aangezien het wettelijk niet is toegestaan de kwaliteit van de 

bodem te verslechteren en/of verontreiniging zonder meer te verplaatsen of te verspreiden, is geen sprake 

van een negatieve beïnvloeding van de bodemkwaliteit.  

 

Het aantreffen van (grootschalige) bodemverontreinigingen brengt echter wel een risico voor planning en 

kosten met zich mee. Een nader onderzoek naar de exacte locaties van mogelijke bodemverontreinigingen is 

gewenst om het risico op kosten en de planning te beperken.   

 

 

 



45 | 56 Witteveen+Bos | 119517/21-007.732 | Definitief 02  

4.7 Water en klimaat 

 

Leefbare en klimaat adaptieve openbare ruimte en gebouwen 

De gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Amsterdam investeren samen in groene straten, ruimte om 

water te bergen om bij te dragen aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de gezonde stad. De 

gemeente Amsterdam is de eigenaar en beheerder van deze straten en de kosten van deze straten worden 

gedekt door de ontwikkelingen. De voorgenomen plannen hebben betrekking op klimaatbestendigheid 

vanwege principe 4 (paragraaf 2.1). De gemeente Ouder-Amstel gaat een programma van eisen vaststellen 

voor nieuwbouw om duurzame gebiedsontwikkeling te stimuleren.  

 

Risico op wateroverlast  

Zoals beschreven in paragraaf 3.7, zijn er in de referentiesituatie meerdere kwetsbare locaties in Werkstad 

OverAmstel ten aanzien van wateroverlast. Met de verwachte toenemende neerslagextremen, zal er ook een 

toename zijn in het aantal kwetsbare locaties, en de omvang waarin wateroverlast zou optreden.  

 

De voorgenomen plannen hebben betrekking op wateroverlast. In de Richtlijnen voor ontwikkeling is 

aangegeven dat de stad ‘rainproof’ moet worden gemaakt (gemeente Ouder-Amstel, 2019). Hiermee worden 

kansen benut om meer hemelwater vast te houden en vertraagd te laten afvoeren, om zo wateroverlast te 

voorkomen. 

 

Het bouwprogramma zorgt voor een toename in bebouwd oppervlak. De nieuwbouw komt deels als 

vervanging van bestaande gebouwen en deels als vervanging van huidige (parkeer)terreinen. Het 

uitgangspunt is dat de bebouwing minimaal 60 mm regenwater per uur moet verwerken en de openbare 

ruimte bij nieuwe ontwikkelingen tenminste 75 mm regenwater per uur moet verwerken. Hierbij kan het 

noodzakelijk zijn om groenblauwe daken toe te voegen ten behoeve van waterberging. De uitgangspunten 

voor groen in de openbare ruimte betreft:  

- ruimte voor groen op de kades en langs de Hoofdinfrastructuur;  

- ruimte voor groen in de straten dwars op het water;  

- voorstel nieuwe waterloop in de Weespertrekvaart Zuid;  

- groen inplanten van spoor- en snelwegdijken. 

 

De plannen voor Werkstad OverAmstel hebben als gevolg dat er niet meer verhard oppervlak wordt 

gerealiseerd, maar meer groen oppervlak. Meer groene oppervlaktes betekent meer bergingscapaciteit en 

dus een vertraging en vermindering in de piekafvoer. Let wel, de effectiviteit hangt af van de mate van de 

bergingscapaciteit die wordt gerealiseerd.  

 

In de plannen zijn nog geen duidelijke maatregelen opgenomen die het risico op wateroverlast significant 

verminderen ter plaatse van de wegen die onbegaanbaar zijn voor het verkeer bij een bui van 70 mm in  

2 uur (zie afbeelding 3.15). Als in de omgeving, aangrenzend op de Joan Muyskenweg, de Van der Madeweg 

en de Spaklerweg, plaatselijk meer regenwater wordt vastgehouden door onder andere groen en daktuinen 

en groenstroken verdiept aan te leggen, kan het risico op wateroverlast deels worden verlaagd. 

 

Het effect van de hoogbouw op de grondwaterstand is beperkt. Omdat de bodem vooral uit zand bestaat, 

kan het grondwater makkelijk stromen. Wanneer ondergrondse objecten worden gebouwd, kan het 

grondwater hier omheen stromen. Tijdens de bouwfase geeft onttrekking van grondwater wel risico’s. 

 

Risico op droogte  

In de referentiesituatie zijn weinig kwetsbare gebieden met betrekking tot droogte. Met de verwachte 

perioden van langdurige droogte neemt de kans op bodemdaling en een fluctuerende grondwaterstand toe, 

en daarmee ook het risico op schade aan bijvoorbeeld bebouwing.  

 

De ontwikkeling Werkstad OverAmstel zorgt voor een toename van groen in het gebied. Hierdoor kan er 

meer infiltratie plaatsvinden waardoor het grondwater meer wordt aangevuld. Meer groen betekent echter 

ook een hogere watervraag in tijden van langdurige droogte. Om het groene karakter te behouden is 
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voldoende water in droge perioden van belang. Daarbij dient bewatering met drink- en oppervlaktewater 

(zoveel mogelijk) voorkomen te worden.  

 

Hittestress  

In het huidige klimaat vormt hittestress in Werkstad OverAmstel een aandachtspunt. Principe 2 van de 

ontwerpprincipes voor een duurzaam werk- en leefklimaat (paragraaf 2.1) heeft betrekking op het 

toevoegen van groen. De plannen omvatten uitgangspunten die de hoeveelheid verharding vervangt door 

groen (onder andere bomen) in de openbare ruimte en die ook hittemaatregelen op gebouwniveau 

stimuleren zoals groene daken. Door de transformatie van een klassiek bedrijventerrein naar een duurzaam 

werk- en leefklimaat wordt een daling van de gevoelstemperatuur verwacht. Het effect van groen in 

openbare ruimte en rondom gebouwen wordt hieronder verder toegelicht. Mogelijk wordt er ook extra 

groen toegevoegd door de eisen uit het ruimtelijk beleid voor volle grond en versmallen van bestaande 

profielen.  

 

Het effect van groen in openbare ruimte en rondom gebouwen 

Het toevoegen van bomen kan leiden tot een afname van de gevoelstemperatuur variërend tussen 9,5 en 13 

graden Celsius PET (Kluck, et al., 2020). Het belangrijkste koelende effect van bomen is de schaduw die het 

creëert en daarmee zorgt voor een prettiger thermisch comfort. Het verschil in verkoelend effect hangt af 

van de doorlatendheid en grootte van de boom.  

 

Groene gevels zorgen vooral voor een afname van oppervlaktetemperatuur van gevels tot 16 graden Celsius 

aan de buitenmuur en 1,7 graden Celsius aan de binnenmuur. Een andere voorgestelde maatregel is groene 

daken waarvan het effect niet merkbaar is op straatniveau. Wanneer groene daken op grote schaal in de stad 

zouden worden toegepast dan kan de koeling tot 3 graden Celsius oplopen.  

 

Een ander veelvoorkomend groenelement op straat is gras. De oppervlaktetemperatuur van een grasveld 

kan 24 graden Celsius lager zijn dan betonnen bestrating en daarmee zorgen voor een verkoelend effect van 

de lichaamstemperatuur tussen de 1 en 3 graden Celsius PET (op 1,5 meter boven het gras). De afname van 

gevoelstemperatuur hangt sterk af van het gazonoppervlak (Kluck, et al., 2020). 

   

Gebouwen  

Bomen die rondom bebouwing staan maar ook groene gevels en afkappingen beperken de opwarming van 

gebouwen vanwege schaduwwerking. De zonnestraling wordt door groen tegengehouden waardoor de 

façades en daken niet meer opwarmen en warmte vasthouden.  

 

De stedelijke configuratie is ook van belang voor hittestress. Het bouwprogramma zet in op extra hoogbouw 

om de extra ruimte die hiermee vrijkomt tussen de gebouwen maximaal in te zetten voor groen.  

 

Schaduwwerking en wind door hoogbouw beïnvloeden de gevoelstemperatuur waarbij wind en schaduw 

voor verkoeling kunnen zorgen. Aan de andere kant zorgen te veel schaduw en harde wind voor een 

onprettig leefklimaat. Een nadere bezonningsonderzoek en windonderzoek kan inzicht geven in de mate van 

hinder. Mits in de stedenbouwkundige configuratie van het gebied aandacht wordt besteed aan het 

mitigeren van schaduwwerking en windhinder leidt dit niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen. 

 

 

4.8 Natuur 

 

Effectafbakening 

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen negatieve effecten op de bestaande natuurwaarden tot gevolg 

hebben. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van ruimtebeslag/vernietiging, verstoring door licht en geluid, sterfte 

van individuen en/of verzuring/vermesting door stikstofdepositie. Ruimtebeslag/vernietiging treedt op in de 

aanlegfase bij nieuwbouw of sloop/verbouw van gebouwen. De effecten van verstoring, sterfte en 

verzuring/vermesting treden op in zowel de aanleg- als gebruiksfase. Tijdens de aanlegfase zorgen 

werkzaamheden met zwaar materieel voor verstoring en stikstofdepositie. Sterfte van individuen kan in de 

aanlegfase voorkomen door rijdend materieel en sloop van verblijfplaatsen. Tijdens de gebruiksfase spelen 

de verkeer aantrekkende werking en het veranderde gebruik van het gebied een rol. Waar het voorheen 
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donker en rustig was, kan in de toekomst verkeer rijden of een maatschappelijke functie gevestigd zijn. Dit 

zorgt mogelijk voor meer sterfte door verkeerslachtoffers. Extra verkeer zorgt tevens voor extra 

stikstofuitstoot.  

 

In de onderstaande paragraaf worden de risico’s en kansen nader in kaart gebracht. 

 

Natura 2000 

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden liggen op ongeveer 7 km van het plangebied. Directe effecten tot 

in de Natura 2000-gebieden (zoals oppervlakteverlies en verstoring door licht en geluid) zijn vanwege de 

afstand op voorhand uit te sluiten. Vanwege de aard van het plangebied is ook uitgesloten dat het 

plangebied een essentieel deel van het leefgebied van soorten binnen de Natura 2000-gebieden vormt. Het 

plangebied betreft namelijk een verstedelijkte omgeving dat geen geschikt biotoop biedt voor de 

aangewezen soorten. Het is dan ook uitgesloten dat er via deze indirecte weg effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende Natura 2000-gebieden optreden. 

 

Effecten van stikstofdepositie (verzuring en vermesting) zijn op basis van de afstand tot Natura 2000-

gebieden niet op voorhand uit te sluiten. Bovendien zijn er stikstofgevoelige habitattypen aanwezig 

(afbeelding 3.14). Het risico op stikstofdepositie wordt naarmate de afstand tot het voornemen groter wordt, 

wel steeds kleiner. Dat neemt niet weg dat er nog steeds risico’s van stikstofdepositie bestaan.  

 

Significant negatieve effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. De effecten van 

stikstofdepositie dienen in een latere fase middels een Aerius-berekening in kaart gebracht te worden. Aan 

de hand daarvan kunnen de effecten en mogelijke maatregelen vastgesteld worden. Ook cumulatie met 

andere ontwikkelingen is van belang. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Effecten op NNN, natuurverbindingen of weidevogelleefgebieden zijn in paragraaf 3.8 onder ‘Natuurnetwerk 

Nederland’ al uitgesloten op basis van de aard en ligging van het plangebied. Bovendien geldt er in  

Noord-Holland geen externe werking voor deze gebieden. Ingrepen buiten deze aangewezen gebieden met 

eventuele effecten op deze gebieden vallen niet onder de gestelde regels. NNN levert dus geen risico op 

voor de ontwikkelingen in het plangebied.  

 

De kansen voor positieve effecten op NNN door natuurinclusieve keuzes in het plangebied zijn echter 

vanwege diezelfde redenen ook klein. Er ligt een spoorlijn en een snelweg tussen het plangebied en het 

dichtstbijzijnde NNN-gebied. Eventuele natuurinclusieve maatregelen hebben naar verwachting geen tot 

weinig effect op de kernwaarden van het NNN. 

 

Beschermde soorten Wnb 

In het plangebied komen verschillende onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten voor. Het 

gaat hierbij vooral om vleermuizen. Mogelijk ook jaarrond beschermde vogelnesten. De ontwikkeling 

resulteert in potentie in verstoring van soorten en vernietiging van leefgebied in de aanleg- en gebruiksfase. 

De mate waarin dit optreedt is sterk afhankelijk van de exacte ingreep ter plaatse van de soort en zijn 

leefgebied. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er een groot risico bestaat, aangezien de 

ontwikkeling potentieel tot vernietiging van essentieel leefgebied of verblijfplaatsen van beschermde 

soorten leidt. Ook na eventuele mitigatie resteert een risico op aantasting van de lokale staat van 

instandhouding. Compensatie is mogelijk nodig. Bij het ontwerp en de uitvoer van de ontwikkeling dient hier 

rekening mee gehouden te worden.  

 

Hier zijn wel kansen voor: het is namelijk niet zo dat een deel van het gebied schoongeveegd wordt waarna 

alles opnieuw opgebouwd wordt. Het gaat om de sloop van enkele gebouwen, de bouw van gebouwen in 

huidige vrije ruimtes en de omvorming van gebouwen en infrastructuur. Dit maakt dat er sprake is van een 

gefaseerde transitie waarbij waarschijnlijk te allen tijde mogelijkheden kunnen blijven bestaan voor 

uitwijkmogelijkheden voor de soorten (al dan niet in combinatie met mitigerende/compenserende 

maatregelen) en zo nodig tijdelijke en permanente compensatie van verblijfplaatsen. Ten tijde van de 

planuitwerking is nader soortgericht onderzoek nodig om de functie van het gebied voor beschermde 

soorten in kaart te brengen om gericht maatregelen te nemen. 
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Voor wat betreft beschermde soorten zijn er wel kansen voor positieve effecten. Als groenstructuren worden 

versterkt (door bijvoorbeeld fietsnetwerk te combineren met een groenstructuur) en verblijfplaatsen in 

gebouwen worden gecreëerd, levert dit een bijdrage aan de draagkracht van het gebied voor beschermde 

soorten. Met name vleermuizen en algemeen voorkomende broedvogels kunnen profiteren van een 

toename aan insecten door vergroening (en verblijfplaatsen, voor broedvogels in combinatie met de juiste 

vergroening). Broedvogels profiteren daarnaast ook van zaad producerende planten. Zeker als de groene 

structuur wordt doorgezet via de Nieuwe Kern richting het buitengebied. 

 

Rode Lijstsoorten profiteren mee met maatregelen voor beschermde soorten en sowieso van vergroening. Er 

komt een redelijk aantal Rode Lijstsoorten al voor in het plangebied (met name in werkstad Zuid), ook 

plantensoorten. 

 

Houtopstanden 

Belangrijke effecten zijn uit te sluiten mits bomen in het plangebied herplant worden in lijn met de beoogde 

versterking van de groenstructuren in het plangebied. Als houtopstanden die vallen onder de gemeentelijke 

bomenverordening gekapt worden, geldt een vergunningsplicht met waarschijnlijk een herplantplicht. De 

houtopstanden vallen niet onder het Wnb-beschermingsregime.  

 

Conclusie 

Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten bij goed onderzoek en gerichte 

mitigerende en compenserende maatregelen. Daarnaast bestaan er diverse kansen op verbetering van de 

natuurwaarde in het gebied. Vanwege de toename van de hoeveelheid verkeersbewegingen zijn significant 

negatieve effecten op Natura 2000 op voorhand niet uit te sluiten en zijn belangrijke nadelige 

milieugevolgen ook niet uit te sluiten. 

 

 

4.9 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

 

De transformatie van klassiek bedrijventerrein naar gemengd stedelijk gebied vereist intensivering van 

ruimtegebruik, meer ontmoetingsplekken, hogere kwaliteit en meer menging met andere functies (wonen, 

voorzieningen, kantoor). Deze transformatie heeft gevolgen voor het landschap. De bovengrondse lagen als 

de ondergrond ondervinden effecten.     

 

De ontsluiting naar de omliggende gebieden wordt verbeterd door het versterken van het fiets- en 

voetgangersnetwerk. Hiermee wordt de relatie met het veenpolderlandschap verbeterd. Het vernieuwen van 

recreatieve routes op het land kan een positief effect hebben op cultuurhistorie doordat historische 

patronen hersteld kunnen worden. 

  

Er is een risico dat de werkzaamheden voor het bouwprogramma de bestaande en verwachte archeologische 

waarden aantast en daarom is nader archeologisch onderzoek vereist.  

 

 

4.10 Energietransitie en circulariteit  

 

CO2-uitstoot door gebouwde omgeving  

De toename van het aantal woningen en arbeidsplaatsen zal ten opzichte van de referentiesituatie leiden tot 

aanvullende warmte- en koudevraag, elektriciteitsvraag door verlichting, hulpenergie (onder andere 

ventilatie) en gebruikersvraag. Deze laatste categorie is niet gebouwgebonden, maar is afhankelijk van de 

functies in het gebouw en het gedrag van de bewoner of gebruiker van het gebouw. Te denken valt aan 

verlichting en gebruik van (huishoudelijke) apparatuur. 

 

De omvang van de aanvullende vraag als gevolg van de alternatieven is afhankelijk van de keuzes van en 

eisen aan ontwikkelaars. De BENG-norm voor nieuwbouw van utiliteit en woningen vormt de ondergrens wat 

betreft duurzaamheid. Maar omdat deze norm voor hoogbouw al moeilijk te realiseren is, is in de wet de 
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mogelijkheid opgenomen voor uitzonderingen op moeilijk te behalen prestatie-eisen van de norm, in 

samenspraak met de gemeente.  

 

Zoals beschreven in de autonome ontwikkeling worden nieuwe woningen en utiliteit niet meer voorzien van 

gasaansluitingen. Dat betekent dat alternatieve bronnen moeten worden gevonden voor (duurzame) 

warmte. De uitgangspunten binnen principe 3, Werk aan fossielvrije energievoorziening, geven invulling 

aan alternatieve bronnen. Aansluiting op het hoge temperatuur warmtenet is niet wenselijk voor nieuwbouw 

waarbij lage temperatuur voldoende is. Een ander uitgangspunt is een verkenning naar mogelijkheden voor 

stadskoeling, energie uit oppervlaktewater en gebruik van restwarmte van de industrie of datavoorzieningen. 

Het laatste uitgangspunt is het opwekken van energie op eigen terrein: zonnepanelen, windenergie, WKO of 

vergelijkbaar.  

 

Voor hoogbouw vormt vooral de beperkte schaalgrootte een probleem voor zonnepanelen. Door stapeling 

is relatief weinig dakoppervlak per woning beschikbaar. Dat betekent dat voor opwek uitgeweken moet 

worden naar de gevel, waar zonnepanelen minder opbrengst opleveren als gevolg van minder gunstige 

oriëntatie en soms maskering om esthetische redenen. 

 

Zelfs als gebouwen energieneutraal kunnen worden gebouwd (wat niet vanzelfsprekend is te verenigen met 

principe 2 op het gebied van groene daken), dan resteert nog het gebruikers gebonden energieverbruik van 

de extra inwoners en arbeidsplaatsen. Hiermee wordt een toename van CO2-uitstoot door gebouwde 

omgeving verwacht.  

 

CO2-uitstoot door materiaalgebruik  

Circulair gebruik van grondstoffen draait om de principes van preventie (voorkomen), waardebehoud 

(verleng de levensduur en maak duurzaam gebruik van grondstoffen) en waardecreatie (ontwerp voor 

meerdere levenscycli, toekomstbestendig, optimaal beheer en onderhoud, duurzaam materiaal gebruik en 

minimaal grondstof en energiegebruik in aanleg en gebruiksfase.  

 

Preventie 

Het plan voor Werkstad gaat niet in op preventie. Hierbij liggen wel kansen zoals het gebruik van bestaande 

objecten zoals straatverlichting.  

 

De CO2-uitstoot van het materiaalgebruik is met name afhankelijk het aantal woningen in het 

bouwprogramma en de toename of afname in het aantal m² infrastructuur (asfalt of betonverharding). Het 

ontwerp kan voorkomen dat veel (nieuw) materiaal moet worden ingezet voor het realiseren van de 

ontwikkelingen. De inpassing van groen heeft ook impact op de mate van verharding en daarmee 

materiaalvraag van een straatprofiel. 

 

Waardebehoud 

Principe 6, Ontwikkel flexibele en robuuste gebouwen, van de ontwerpprincipes voor een duurzaam werk- 

en leefklimaat (paragraaf 2.1) omvat ook het hergebruiken van bestaande gebouwen. Inzicht in de 

materiaalstromen is essentieel voor het sturen en ontwerpen van een circulaire gebouwde omgeving. Een 

materiaalintensiteitstudie kan voor het thema energie en circulariteit een globale indicatie geven van de 

potentiële CO2-uitstoot voor de gebouwde omgeving. Deze studie kan inzicht geven in (1) waar welke 

materialen vrij (kunnen) komen, (2) wat de bijhorende milieu-impact is, (3) wat voor ontwerpkansen dit 

oplevert en (4) wat de urban mining-potentie van het gebied is. Voor de potentie van urban mining kan ook 

gekeken worden naar de nabije omgeving van Werkstad OverAmstel zoals de gebiedsontwikkeling De 

Nieuwe Kern waar vrijkomende materialen worden ingezet in de grondstoffen hub. 

 

Waardecreatie  

Investeringen in het vastgoed zijn voor de lange termijn maar moeten zich kunnen aanpassen aan de 

veranderende behoeftes aan functies. Daarom moeten gebouwen in staat zijn van functie te veranderen en 

een tweede en derde leven te beginnen waarbij circulair gebruik van grondstoffen cruciaal is. Flexibiliteit is 

ook onderdeel van principe 6, Ontwikkel flexibele en robuuste gebouwen.  
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Een ander uitgangspunt dat in principe 6 is beschreven, is een MPG-norm1 van 0,5. Per 1 januari 2018 geldt 

voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0. De beoogde grenswaarde voor de ontwikkelingen binnen 

Werkstad OverAmstel ligt lager en is daarmee ambitieus. Deze grenswaarde zal bijdrage aan duurzaam 

materiaalgebruik.  

 

Tijdens realisatie van woningen en arbeidsplaatsen wordt er een tijdelijk effect van een toename van 

materiaalgebruik en een toename van CO2-uitstoot door productie van materiaal verwacht.  

 

 

CO2-uitstoot door mobiliteit 

 

Innovatieve mobiliteit  

De gemeente Ouder-Amstel wil het aanwezige hoogwaardige openbaar vervoer rondom stations beter 

benutten door op loopafstand van de stations te verdichten. Hierbij wordt ingezet op duurzame mobiliteit 

(OV, fietsen en lopen) waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen door mobiliteit zo veel mogelijk wordt 

teruggedrongen. 

 

Effect van toename aan woningen en arbeidsplaatsen  

De toename aan woningen en arbeidsplaatsen hebben een verkeer aantrekkende werking en zorgen voor 

meer voertuigkilometers ten opzichte van de referentiesituatie. Om het aantal verplaatsingen en de 

verplaatsingsafstanden zo klein mogelijk te houden, wordt ingezet op nabijheid van wonen, werken en 

voorzieningen.  

 

Fossielvrije energievoorziening 

De gemeente Ouder-Amstel bouwt aardgasloos wat betekent dat in plaats van gas naar alternatieve 

energiedragers wordt gezocht. Dat kan het al aanwezige warmtenet zijn, maar een bedrijf kan ook 

alternatieve energiebronnen aanwenden of zelf energie opwekken. 

 

Afvalstoffen  

Afvalstoffen zijn ongewenste overblijfselen van een productieproces en overblijfselen die na gebruik van een 

product vrijkomen. Dit speelt voor Werkstad OverAmstel vooral rondom de bedrijfsactiviteiten die mogelijk 

blijven in Werkstad Zuid. De bedrijfsactiviteiten worden ten opzichte van de huidige situatie en het huidige 

planologische kader niet verruimd. Afvalstoffen zijn daarmee niet relevant. 

 

Het toevoegen van nieuwe functies en de intensivering van het gebied leidt tot een toename van bewoners 

en bezoekers in het gebied. Deze toename zorgt voor een toename van afvalproductie en daarmee een 

toename in slib als overblijfsel van het afvalwaterverwerkingsproces. Daarnaast zal de toename van 

gebruikers ook leiden tot een toename in huishoudelijk afval en afhankelijk van de afvalverwerking tot een 

toename van slibproductie. Tijdens de sloop kunnen er grondstoffen vrijkomen die geen nieuwe 

bestemming krijgen.   

 

 

4.11 Conclusie soort en kenmerken van het potentiële effect 

 

De potentiële effecten van Werkstad OverAmstel zijn samengevat in de onderstaande tabel. Daaruit blijkt dat 

met name de effecten door verkeer en de daaraan gerelateerde effecten op gezondheid en leefbaarheid 

relevant zijn. De toename van inwoners en arbeidsplaatsen zorgt ervoor dat meer personen worden 

blootgesteld aan de effecten van de autonoom al zwaar belaste leefomgeving. Door de toename van de 

verkeersbewegingen en het ontbreken van een transitie van auto naar OV, fiets of wandelen, neemt de druk 

op het mobiliteitssysteem en de leefomgeving verder toe. Met name geluid en bereikbaarheid vormen naar 

verwachting een belemmering voor de ontwikkeling van de woningbouw. 

 

1 De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de  

   milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe  

   kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². 
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Op veel ruimtelijke thema’s treden minder sterke effecten op (bijvoorbeeld landschap en cultuurhistorie) of 

zijn effecten hoofdzakelijk positief. Bijvoorbeeld de verbetering van de bodemkwaliteit en de groenblauwe 

structuur die klimaatbestendigheid kan vergroten. Ook voor natuur geldt dat effecten deels beperkt of zelfs 

positief kunnen zijn, met uitzondering van stikstof (tijdens aanleg en verkeer in de gebruiksfase) en enkele 

beschermde soorten (sloopwerkzaamheden).  

 

Op veel van deze thema’s is met name de hardheid en uitwerking van de beoogde maatregelen belangrijk 

om risico op negatieve effecten te voorkomen en kansen op positieve effecten te verzilveren. Bijvoorbeeld 

de uitwerking van groen of de keuze voor energiesystemen en circulariteit.  

 

 

Tabel 4.2 Overzicht beoordeling thema’s 
 

Thema Is er sprake van mogelijk belangrijke nadelige 

milieugevolgen? 

Welke maatregelen, randvoorwaarden of 

stappen zijn nodig of wenselijk? 

Gebruiksfuncties Nee Functieverandering van werken naar 

een mix van wonen, werken en 

voorzieningen. Voor bestaande 

bedrijfsfuncties blijft voldoende ruimte 

behouden, met name in Werkstad Zuid. 

Bij de verdere uitwerking van de plannen is 

een analyse naar de bestaande bedrijvigheid, 

eventuele uitbreidingen en het vestigen van 

nieuwe bedrijven gewenst.   

Mobiliteit Ja Er vindt geen transitie plaats van auto 

naar OV, fiets of wandelen. Daarmee 

neemt de druk op een autonoom al 

zwaar belast mobiliteitssysteem verder 

toe. Dit leidt tot slechte bereikbaarheid 

en langere reistijden. Barrièrewerking 

voor voetgangers en fietsers neemt toe 

en belemmert transitie.  

Het vaststellen van een mobiliteitsplan, lagere 

parkeernormen als harde eis opnemen en 

handhaven, ambitie; extra metrohalte tussen 

de Spaklerweg en de Van der Madeweg.  

Geluid Ja Meer personen worden blootgesteld 

aan de autonoom al hoge 

geluidsbelasting in het gebied. Daar 

bovenop extra geluidhinder door de 

toename van wegverkeer (door het 

uitblijven van een mobiliteitstransitie). 

Potentieel knelpunt voor woningbouw.  

Nader onderzoek naar 

maatregelen/randvoorwaarden (afstand 

tussen bron en wonen, geluidadaptief 

bouwen, en een scherm langs de A10) voor 

geluidhinder om blootstelling aan 

geluidhinder te mitigeren.  

 

Het opstellen van gemeentelijk geluidbeleid 

of het vastleggen van geluidbeleid in het 

omgevingsplan.  

 

Het formuleren van ambities voor het borgen 

van een goed woon- en leefklimaat. Het 

vaststellen van hoeveel geluidgehinderden 

maximaal toelaatbaar worden geacht na 

realisatie van de plannen. 

Luchtkwaliteit Mogelijk Meer personen worden blootgesteld 

aan de matige luchtkwaliteit in het 

gebied. Lokale knelpunten rondom 

hoofdroutes in het gebied. 

Nader onderzoek  

- voor het bepalen van het exacte verschil 

tussen de lokale toename van uitstoot en 

de generieke verbetering van de 

luchtkwaliteit is gewenst;  

- luchtkwaliteitsberekeningen van het 

daggemiddelde en het aantal 

overschrijdingsdagen voor PM10, 

uurgemiddelde voor NO2 en het aantal 

overschrijdingsdagen voor NO2 met als 

toetsjaren onder andere de jaren waarin 

de 3 deelgebieden gerealiseerd zullen 

worden; 

- naar maatregelen voor luchtkwaliteit om 

blootstelling te mitigeren. 

Externe veiligheid Mogelijk Door de hogere personendichtheid 

kunnen bestaande risico’s grotere 

Nader onderzoek naar maatregelen voor het 

verlagen van het groepsrisico door het 
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Thema Is er sprake van mogelijk belangrijke nadelige 

milieugevolgen? 

Welke maatregelen, randvoorwaarden of 

stappen zijn nodig of wenselijk? 

gevolgen hebben. In het bijzonder de 

gevolgen van calamiteiten bij 

buisleidingen, de lpg-tankstations en 

het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

weg en spoor. 

Als (beperkt) kwetsbare functies als 

woningen, voorzieningen en kantoren 

buiten de bestaande risicocontouren 

blijven en het groepsrisico verantwoord 

kan worden zijn belangrijke nadelige 

milieugevolgen uitgesloten. 

aanpakken van de bronnen, afstand van 

kwetsbare objecten tot de risicobronnen en 

vluchtroutes.   

Bodem Nee Bij de sloop en bouw vormen 

bestaande bodemverontreinigingen en 

de kans op zettingen een 

aandachtspunt. Bij toepassing van de 

geldende wet- en regelgeving leidt 

sanering tot minimaal gelijkblijvende of 

betere bodemkwaliteit en zijn 

belangrijke nadelige milieugevolgen 

uitgesloten. 

Geadviseerd wordt vroegtijdig potentiële 

verontreinigingen in kaart te brengen om 

risico op de planning te voorkomen.  

Water en klimaat Nee De voorgenomen vergroening en 

vermindering van verharding leidt tot 

afname van risico’s op wateroverlast en 

hogere klimaatbestendigheid (onder 

andere hitte en droogte). Omdat 

hoofdzakelijk positieve effecten 

optreden zijn belangrijke nadelige 

milieugevolgen uit te sluiten. 

Geadviseerd wordt de maatregelen in de 

openbare ruimte, de eisen aan bebouwing 

goed te borgen in de planvorming om de 

beoogde doelen te behalen. 

Natuur Mogelijk Er bestaan kansen op verbetering van 

de natuurwaarde van het gebied. 

Belangrijke nadelige milieugevolgen 

kunnen worden uitgesloten bij goed 

onderzoek naar stikstof en gerichte 

mitigerende en compenserende 

maatregelen voor beschermde soorten 

en houtopstanden.  

Uitvoeren van globale stikstofberekeningen. 

 

Formuleren van concrete maatregelen voor 

natuurinclusief bouwen, het mitigeren en 

compenseren van beschermde soorten en 

houtopstanden.  

 

Nadere onderzoek van effect van toename 

van hoeveelheid verkeersbewegingen op 

Natura 2000.  

Landschap, 

cultuurhistorie en 

archeologie 

Nee Nauwelijks effecten door grotendeels 

ontbreken van waarden in het gebied. 

Niet van toepassing 

Energietransitie 

en circulariteit 

Ja Door de sloop- en bouwactiviteiten en 

toename van inwoners en 

arbeidsplaatsen in het plangebied vindt 

per definitie een toename van de CO2-

uitstoot plaats.  

 

Er liggen kansen voor (relatieve) CO2-

reductie door hergebruik van 

materialen en de keuzes voor het 

energiesysteem en de energieprestaties 

voor de nieuwbouw.  

Het ontbreken van de 

mobiliteitstransitie naar CO2-arme 

vervoersmiddelen is een gemiste kans 

voor beperking van klimaatimpact. 

Nader uitwerken van circulaire oplossingen 

en opnemen als randvoorwaarden (zoals 

aanscherping BENG-normen). 

 

Nader onderzoek naar warmtesystemen 

(vraag en aanbod). 

 

Het vastleggen van een mobiliteitsplan.  

 

Een materiaalintensiteit studie op de 

gebouwde omgeving om inzichtelijk te 

maken (1) waar welke materialen vrij (kunnen) 

komen, (2) wat de bijhorende milieu-impact 

is, (3) wat voor ontwerpkansen dit met zich 

oplevert en (4) wat de urban mining-potentie 

van het gebied is. 
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5  

 

 

 

 

CONCLUSIE 

 

 

5.1 Technische samenvatting van de globale m.e.r.-beoordeling 

 

De voorgenomen activiteit Werkstad OverAmstel is zekerheidshalve beschouwd als een samenhangend 

stedelijk ontwikkelingsproject. Daarom geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. De vraag in deze beoordeling is 

of belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden. Op grond van de kenmerken, locatie en 

potentiële effecten van het project wordt geconcludeerd dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

worden verwacht. Op basis van het uitgangspunt dat Werkstad OverAmstel als één samenhangend project 

wordt ontwikkeld en de overige uitgangspunten, informatie en maatregelen is het uitvoeren van een 

volwaardige milieueffectrapportage voor Werkstad OverAmstel noodzakelijk. 

 

Kenmerken van het project 

In hoofdstuk 2 zijn de kenmerken van het project besproken. Op basis van de beschreven kenmerken zijn 

effecten op de fysieke leefomgeving niet uit te sluiten. Het gaat om een breed palet van effecten als gevolg 

van functieverandering, ruimtebeslag, ingrepen in de ondergrond, wijzigende verkeersstromen en daarmee 

samenhangende emissie. Er treden zowel tijdelijke effecten (in de aanlegfase) als langdurige of permanente 

effecten (toename verkeer of aantasting functies of waarden) op. Het is daarom nodig om te kijken naar de 

locatie van de voorgenomen activiteit en de aanwezige waarden (hoofdstuk 3), om daarna de effecten en de 

waarden te kunnen koppelen en te beoordelen (hoofdstuk 4). 

 

Locatie van het project 

In hoofdstuk 3 is de plaats van het project besproken. Op basis van de gebiedsbeschrijving is duidelijk dat 

het gebied reeds volop benut wordt voor allerlei stedelijke en industriële functies. Ook de omgeving is sterk 

verstedelijkt. Als gevolg daarvan is de milieubelasting in het gebied in de bestaande situatie al hoog en is de 

leefomgevingskwaliteit laag. Hoofdpunten zijn: 

- het gebied kent nu al een hoge belasting door met name verkeer en de daaraan gerelateerde effecten 

op gezondheid en leefbaarheid. Deze hoge belasting neemt naar verwachting autonoom toe, met 

uitzondering van luchtkwaliteit; 

- de ondergrond is op veel locaties verstoord en op enkele plekken (mogelijk) verontreinigd; 

- het gebied is kwetsbaar voor klimaatverandering: zowel het risico op wateroverlast als hittestress is door 

de grootschalige verharding en het ontbreken van groen en waterberging groot; 

- de natuurwaarde van het gebied is beperkt, met uitzondering van de mogelijke functie voor enkele 

beschermde soorten; 

- de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied is gering; 

- bestaande bebouwing en infrastructuur biedt kansen voor hergebruik van materialen in het plangebied; 

zelf en de directe omgeving waar ook de nodige transformaties plaatsvinden. 

 

Bovenstaande kenmerken van het gebied kunnen mogelijk leiden tot relevante effecten. 

 

Kenmerken van de potentiële effecten 

In hoofdstuk 4 zijn de potentiële effecten besproken. Bij de ontwikkeling van Werkstad OverAmstel zijn met 

name de effecten door verkeer en de daaraan gerelateerde effecten op gezondheid, veiligheid en 

leefbaarheid relevant. De toename van inwoners en arbeidsplaatsen zorgt ervoor dat meer personen worden 

blootgesteld aan de effecten van de autonoom al zwaar belaste leefomgeving (o.a. groepsrisico). Door de 
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extra verkeersbewegingen en het ontbreken van een transitie van auto naar OV, fiets of wandelen, neemt de 

druk op het mobiliteitssysteem en de leefomgeving verder toe. Met name geluid en bereikbaarheid vormen 

naar verwachting een belemmering voor de ontwikkeling van de woningbouw. 

Op veel ruimtelijke thema’s treden minder sterke effecten op (bijvoorbeeld landschap en cultuurhistorie) of 

zijn effecten hoofdzakelijk positief. Bijvoorbeeld de verbetering van de bodemkwaliteit en de groenblauwe 

structuur die klimaatbestendigheid vergroot. Ook voor natuur geldt dat effecten deels beperkt of zelfs 

positief kunnen zijn, met uitzondering van stikstof (tijdens aanleg en verkeer in de gebruiksfase) en enkele 

beschermde soorten (sloopwerkzaamheden).  

 

Op veel van deze thema’s is met name de hardheid en uitwerking van de beoogde maatregelen belangrijk 

om risico op negatieve effecten te voorkomen en kansen op positieve effecten te verzilveren. Bijvoorbeeld 

de uitwerking van groen, de keuze voor energiesystemen en circulariteit.  

 

Formele conclusie 

Op basis van de kenmerken van het project, de locatie van het project en de potentiële effecten van het 

project, worden belangrijke nadelige effecten verwacht bij de ontwikkeling van Werkstad OverAmstel als een 

samenhangend stedelijk ontwikkelingsproject. De transformatie leidt tot omvangrijke sloop- en 

bouwwerkzaamheden en grote nieuwe concentraties personen met bijbehorende verkeersbewegingen. Deze 

activiteiten vinden plaats in een gebied waar de leefomgevingskwaliteit laag is en de milieubelasting hoog. 

De hoge milieubelasting neemt naar verwachting autonoom toe, met name door enkele grootschalige 

ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in de directe omgeving. Tegen deze achtergrond is het 

plangebied kwetsbaar voor de aanvullende (negatieve) milieueffecten die optreden bij de ontwikkeling van 

Werkstad OverAmstel. Met name de effecten door verkeer en verkeer gerelateerde effecten in combinatie 

met de hogere personendichtheden leiden tot relevante effecten op gezondheid, veiligheid en leefbaarheid. 

Op andere thema’s zijn effecten vaak minder sterk of zelfs positief en zijn er meer kansen voor verbetering 

van de leefomgevingskwaliteit. Om het risico op negatieve effecten te voorkomen en kansen op positieve 

effecten te verzilveren is betere borging en uitwerking van maatregelen nodig.  

 

Op basis van het uitgangspunt dat Werkstad OverAmstel als één samenhangend project wordt ontwikkeld 

en de overige uitgangspunten, informatie en maatregelen is het uitvoeren van een volwaardige 

milieueffectrapportage voor Werkstad OverAmstel noodzakelijk. Op grond van de huidige analyse zou dit 

formeel een gecombineerde project- en plan-m.e.r. moeten zijn1. 

 

 

5.2 Advies voor het vervolg  

 

Deze globale m.e.r.-beoordeling leidt tot de formele conclusie dat een milieueffectrapportage noodzakelijk 

is. In de beoordeling is de voorgenomen activiteit Werkstad OverAmstel zekerheidshalve beschouwd als een 

stedelijk ontwikkelingsproject waarin verondersteld is dat de verschillende ontwikkelingen onderlinge 

samenhang kennen. Opgemerkt wordt dat dit uitgangspunt genuanceerd kan worden. Op basis van de 

ontwikkelstrategie en de kenmerken van het gebied is het de vraag in hoeverre samenhang daadwerkelijk 

aanwezig is. In de praktijk vindt de transformatie in Werkstad OverAmstel namelijk geleidelijk plaats in 

verschillende afgebakende deelgebieden. Werkstad OverAmstel kenmerkt zich als een organische 

gebiedsontwikkeling waarin fasering, tempo en locatie van projecten onzeker zijn en daarmee ook geen vast 

eindbeeld bestaat. Naast de formele conclusie zijn er daarom een aantal andere aanbevelingen voor het 

vervolg van deze m.e.r.-beoordeling die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Werkstad OverAmstel, 

zorgvuldige belangenafweging (waaronder het milieubelang) en het stroomlijnen van processen en 

procedures.  

 

Om de flexibiliteit te kunnen bieden aan de ontwikkeling van de Werkstad adviseren wij om eerst te 

analyseren in hoeverre Werkstad OverAmstel als één samenhangende ontwikkeling moet worden 

beschouwd, zoals in deze globale m.e.r.-beoordeling is verondersteld. Dit kan focus aanbrengen in de 

fasering en prioritering van ontwikkelingen en in het uiterste geval zelfs leiden tot het vervallen van een 

 

1 Zie de analyse in paragraaf 1.2 en bijlage I. 
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m.e.r.-plicht. Wanneer er inderdaad sprake is van één samenhangende ontwikkeling adviseren wij om een 

milieueffectrapportage uit te voeren om de formele en juridische noodzaak maar ook om inhoudelijke 

redenen. Als een milieueffectrapportage op de juiste wijze wordt ingezet, kan het helpen goed onderbouwde 

keuzes te maken voor het gebied en concreet inzicht geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden, 

kaders en randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling. Wij adviseren daarbij een aanpak met een 

strategisch MER in combinatie met monitoring. Eventueel nader onderzoek of uitwerking van 

maatregelen zoals genoemd in hoofdstuk 4 kan zinvol zijn vooruitlopend op een volwaardig MER. Het 

onderzoek kan naar verwachting op zichzelf niet leiden tot het uitsluiten van belangrijke nadelige 

milieugevolgen.  

 

De aanbevelingen worden hieronder nader toegelicht. 

 

Bepaal in hoeverre Werkstad OverAmstel beschouwd moet worden als één samenhangende ontwikkeling 

In deze globale m.e.r.-beoordeling is met het oog op eerder advies en op verzoek van de gemeente 

zekerheidshalve uitgegaan van een onderlinge samenhang tussen de diverse projecten in het plangebied. Dit 

was daarmee uitgangspunt voor deze m.e.r.-beoordeling. Deze m.e.r.-beoordeling heeft daarmee niet als 

doel te bepalen in welke mate projecten daadwerkelijk samenhangen, een eigenstandige functie hebben en 

onderling voorzienbaar zijn. Een nadere analyse op basis van juridische criteria in combinatie met 

praktijkervaring en actuele inzichten in de gebiedsontwikkeling kan waardevol zijn. Mogelijk dat een nadere 

analyse laat zien dat de samenhang en onderlinge voorzienbaarheid van ontwikkelingen in de praktijk niet 

geldt voor alle mogelijke ontwikkelingen of maatregelen in het gebied. Bijvoorbeeld door beperkte 

ruimtelijke of functionele samenhang tussen deelgebieden. Dit kan focus aanbrengen in de fasering en 

prioritering van ontwikkelingen en in het uiterste geval zelfs leiden tot het vervallen van een m.e.r.-plicht. 

Een m.e.r.-beoordeling per ontwikkeling zou dan bijvoorbeeld kunnen volstaan. 

 

Nader onderzoek of opnemen aanvullende maatregelen 

Het is mogelijk om belangrijke nadelige milieugevolgen alsnog uit te sluiten door het uitvoeren van nader 

onderzoek of het treffen van aanvullende maatregelen. Deze strategie biedt voor thema’s als externe 

veiligheid of luchtkwaliteit kans van slagen. Ook op andere thema’s als energie, circulariteit en 

klimaatadaptatie is deze strategie zinvol. Op een aantal, met name verkeer gerelateerde thema’s, leidt dit 

waarschijnlijk niet tot het kunnen uitsluiten van belangrijke nadelige milieugevolgen. Een volwaardige 

milieueffectrapportage is dan alsnog nodig.  

 

Voer een strategisch MER uit en blijf de ontwikkelingen en leefomgevingskwaliteit monitoren 

Wanneer er inderdaad sprake is van één samenhangende ontwikkeling adviseren wij een strategisch MER op 

te stellen in combinatie met monitoring. Dit MER kan gekoppeld worden aan een formeel planfiguur als een 

bestemmingsplan, omgevings- of structuurvisie, of een informeel planfiguur als een ontwikkelvisie of -

strategie.  

 

Een strategisch MER met monitoring past goed bij een gebiedsontwikkeling waarin tempo, type en locatie 

van de ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn én waar er een hoge mate van onzekerheid is over 

ontwikkelingen binnen en buiten het directe plangebied. Het strategisch MER heeft een globaler karakter en 

gaat in op een aantal hoofdkeuzes in het gebied en de belangrijkste kaders en randvoorwaarden voor 

ontwikkeling. Daarvoor bieden de ruimtelijk-economische visie en de richtlijnen voor ontwikkeling al een 

goede basis.  

 

Wij adviseren het MER ‘levend’ te houden door een monitoringssysteem te ontwikkelen dat bijhoudt hoe het 

gebied zich in de praktijk ontwikkelt. Dat systeem vergroot de flexibiliteit in de ontwikkeling van Werkstad 

OverAmstel, ook als ontwikkelingen anders lopen dan eerder voorzien. Het maakt het mogelijk om te zien of 

de leefomgevingskwaliteit (milieueffecten) zich ontwikkelt zoals beoogd en waar en wanneer 

ontwikkelmogelijkheden ontstaan voor individuele projecten1. Indien nodig kan met maatregelen 

bijgestuurd worden om ongewenste ontwikkelingen in de leefomgeving te voorkomen en de nodige 

rechtszekerheid te bieden zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit. Deze werkwijze is in de geest van 

de Omgevingswet (passend bij de beleidscyclus). 

 

1 Het kan daarmee ook informatie bieden voor diverse vormen van kostenverhaal, fondsvorming en exploitatie.  
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BIJLAGE: ANALYSE M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT 

 

M.e.r.-beoordelingsplicht 

Voor elk besluit dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de C- of D-lijst van het Besluit 

milieueffectrapportage, dat volgt uit artikel 7.2 Wet milieubeheer (Wm), moet een toets worden uitgevoerd 

of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten.  

 

Uitgangspunt 1 samenhangende ontwikkeling 

De transformatie van ABPZ naar Werkstad OverAmstel bestaat uit meerdere ontwikkelingen die door 

verschillende partijen worden gerealiseerd. De planning van de projecten is echter nog onduidelijk. Het zou 

mogelijk kunnen zijn dat meerdere projecten samen of tegelijk gerealiseerd worden. De gemeente Ouder-

Amstel gaat zekerheidshalve uit van 1 stedelijk ontwikkelingsproject voor deze m.e.r.-beoordeling.  

 

Activiteit en geval  

De ontwikkelingen in Werkstad OverAmstel vallen niet onder de activiteiten onder de zogenoemde C-lijst 

van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Daarmee is een directe project-m.e.r.-plicht niet aan de 

orde. Wel kan Werkstad OverAmstel worden aangemerkt als een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ zoals 

opgenomen onder categorie D 11.2. in de zogenoemde D-lijst van de bijlage bij het Besluit 

milieueffectrapportage (zie tabel 1.1). Het programma van Werkstad OverAmstel als 1 samenhangend geheel 

voldoet ruimschoots aan de gevallen die in kolom 2 beschreven staan. 

 

Besluiten 

Beoogde besluiten zijn onder andere het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning afwijken of het 

Omgevingsplan onder de Omgevingswet. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan of omgevingsplan geen 

wijzigingsbevoegdheid of een uitwerkingsplicht bevat en dus geen kaderstellende functie heeft als bedoeld 

in kolom 3. Een directe plan-m.e.r.-plicht is daarmee uitgesloten. Daarmee vallen de besluiten in kolom 4 van 

bijlage D en is er sprake van een ‘formele’ m.e.r.-beoordelingsplicht. 

 

 

Tabel 6.1 Categorie D11.2 uit de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage 
 

 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3  Kolom 4 

 Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten 

D 11.2 De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een 

stedelijk 

ontwikkelingsproject met 

inbegrip van de bouw van 

winkelcentra of 

parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft 

op: 

1°. een oppervlakte van 

100 hectare of meer; 

2°. een aaneengesloten 

gebied en 2.000 of meer 

woningen omvat; of 

3°. een 

bedrijfsvloeroppervlakte 

van 200.000 m2 of meer. 

De structuurvisie, 

bedoeld in de artikelen 

2.1, 2.2 en 2.3 van de 

Wet ruimtelijke 

ordening, en het plan, 

bedoeld in artikel 3.1, 

eerste lid, van die wet. 

De vaststelling van het 

plan, bedoeld in artikel 

3.6, eerste lid, 

onderdelen a en b, van 

de Wet ruimtelijke 

ordening dan wel bij het 

ontbreken daarvan van 

het plan, bedoeld in 

artikel 3.1, eerste lid, van 

die wet. 
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Mogelijke plan-m.e.r.-plicht 

Naast de m.e.r.-beoordeling is er nog een andere oorzaak waarbij een m.e.r.-plicht kan ontstaan. Volgens 

artikel 7.2a van de Wet Milieubeheer moet een MER worden gemaakt bij de voorbereiding van een op grond 

van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht vast te stellen plan waarvoor, in verband met een 

daarin opgenomen activiteit, een passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van artikel 2.8, 

eerste lid, van de Wet natuurbescherming. Uit eerste beoordeling van natuur blijkt dat significante negatieve 

effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstof niet uit te sluiten zijn. Als Werkstad OverAmstel 

wordt vastgelegd in besluit kan daarmee een plicht ontstaan tot het opstellen van een Passende Beoordeling 

en een daaraan gekoppeld planMER. 

 

 

 
  

 

Inhoud m.e.r.-beoordelingsnotitie 

Het bevoegd gezag (het college) beoordeelt op grond van de Wet milieubeheer of vanwege belangrijke 

nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben, het doorlopen van de procedure voor 

milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk is. Deze beoordeling is het doel van de onderhavige notitie.  

 

De initiatiefnemer deelt aan het bevoegd gezag mede dat hij een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit gaat 

ondernemen. De volgende informatie is hierbij nodig: 

- een beschrijving van de fysieke kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover relevant, van 

sloopwerken; 

- een beschrijving van de locatie van de activiteit, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het 

milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan zijn; 

- een beschrijving van de mogelijke en waarschijnlijk belangrijke milieugevolgen door de verwachte 

residuen en emissies en de productie van afvalstoffen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met 

name bodem, land, water en biodiversiteit. 

 

De initiatiefnemer kan hierbij mitigerende maatregelen meenemen.  

 

Procedure 

Het bevoegd gezag neemt binnen 6 weken na indienen van bovenstaande informatie een besluit of al dan 

niet een m.e.r.-procedure wordt doorlopen. In de motivering van zijn beslissing dat al dan niet een m.e.r.-

procedure nodig is, verwijst het bevoegd gezag in ieder geval naar de relevante criteria van bijlage III bij de 

Europese m.e.r.-richtlijn (bijlage III van 2014/52/EU, zie onderstaand kader). Als geen m.e.r.-procedure nodig 

is verwijst bevoegd gezag ook naar de mitigerende maatregelen die aan deze beslissing ten grondslag 

liggen. Bevoegd gezag geeft hierbij aan op welk moment de maatregelen gerealiseerd moeten zijn.  

 

Bij een reguliere m.e.r.-beoordelingsplicht zal het bevoegd gezag het besluit dat al dan niet een m.e.r.-

procedure nodig is, openbaar moeten publiceren en ter inzage leggen. Als geen m.e.r.-procedure nodig is, 
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dan moet dat ook gepubliceerd worden in de Staatscourant. Bij een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht is 

een besluit of al dan geen m.e.r.-procedure nodig is ook verplicht. Dan hoeft dit besluit niet gepubliceerd. In 

beide gevallen moet het besluit dat geen m.e.r. nodig is bij formele stappen in de moederprocedure worden 

overlegd. 

 

Criteria om vast te stellen of m.e.r.-beoordelingsplichtige projecten aan een m.e.r.-procedure moeten 

worden onderworpen 

 

1. Kenmerken van de projecten 

De kenmerken van de projecten moeten in aanmerking worden genomen, en met name:  

- de omvang en het ontwerp van het gehele project; 

- de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 

- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit; 

- de productie van afvalstoffen;  

- verontreiniging en hinder; 

- het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder 

rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke 

kennis;  

- de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of 

luchtvervuiling). 

2. Locatie van de projecten 

De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, moet in 

aanmerking worden genomen, en met name:  

- het bestaande en goedgekeurde landgebruik; 

- de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke 

hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het gebied en de ondergrond 

ervan; 

- het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen 

gebieden:  

· wetlands, oeverformaties, riviermondingen; 

· kustgebieden en het mariene milieu; 

· berg- en bosgebieden; 

· natuurreservaten en -parken; 

· gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; 

Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en 

Richtlijn 2009/147/EG; 

· gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie vastgesteld en relevant voor 

het project, al niet worden nagekomen of worden beschouwd als niet-nagekomen; 

· gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 

· landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 

3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 

De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de onder punten 1 en 

2 uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen, met aandacht voor het effect van het project op de 

(samenhang tussen) bevolking en menselijke gezondheid, biodiversiteit, land, bodem, water, lucht, klimaat, 

materiële goederen, het cultureel erfgoed en het landschap, met inachtneming van:  

- de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en 

omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 

- de aard van het effect; 

- het grensoverschrijdend karakter van het effect; 

- de intensiteit en de complexiteit van het effect; 

- de waarschijnlijkheid van het effect; 

- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 

- de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
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- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 
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II  

 

 

 

 

BIJLAGE: PLANGEBIED WERKSTAD OVERAMSTEL EN DEELGEBIEDEN  

 

 
 

Afbeelding II-1 Plangebied Werkstad OverAmstel 
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III  
 

 

BIJLAGE: PROGRAMMA WERKSTAD OVERAMSTEL  

 

Tabel III-1 Programma Transformatie ABPZ naar Werkstad OverAmstel  

 

Deelgebied Wonen (in aantallen) Bedrijf (in m2) Groothandel (in m2) Kantoor (in m2) Hotel (in m2) Voorzieningen (in m2) 

 2019 2030 2019 2030 2019 2030 2019 2030 2019 2030 2019 2030 

Werkstad Noord - 1.500 34.346 90.760 4.432 3.324 19.361 39.521 - - - 15.000 

Weespertrekvaart 

Zuid 

- 1.500 13.175 24.881 2.337 1.753 64.846 53.635 3.900 3.900 + 

max. 200 

kamers   

- 10.0001 

Werkstad Zuid - 0 125.455 259.091 113.811 85.358 83.064 128.733 2.280 2.280 + 

max. 300 

kamers 

- 10.000 

Totaal  - 3000 172.976 374.732 120.580 90.435 167.271 221.888 6.180 6.180 + 

max. 500 

kamers 

 35.000 

Totaal 

verandering t.o.v. 

2019 (sloop + 

bouw) 

+3.000 +201.756 -30.145 +54.617 + max. 500 kamers + 35.000 

 

 

 

 

1 Inclusief een basisschool van maximum 400 leerlingen.  
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IV  

 

 

 

 

BIJLAGE: RIJKSMONUMENTEN  
 

 

 

 

 

Afbeelding IV-1 Rijksmonumenten  
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V  
 

 

 

BIJLAGE: GEOLOGISCHE EENHEDEN WERKSTAD OVERAMSTEL 

 

 

 

 

  

Lithologie: Veen, lokaal kleiig 
0.00 m – 0.43 m en 3.43 – 4.73  

Lithologie: Zand, zeer fijn tot zeer grof; klei, siltig tot zandig, 

humeus; huisafval; puin 
0.43 m – 3.43 m   

Lithologie: Zand, zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, grindig of humeus, 

leek; lokaal zandig; siltig tot zandig, humeus; veen, kleiig  
10.03 m – 10.80 m   

Lithologie: Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal kleiig, schelphoudend, kalkrijk, 

klei, siltig tot zandig, lokaal humeus 
4.73 m – 10.03 m   

Afbeelding V-1 Geologische eenheden in de ondergrond van Weespertrekvaart, Bron: Dinoloket 
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Lithologie: Veen, lokaal kleiig 
0.00 m – 3.30 m   

Lithologie: Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal kleiig, schelphoudend, kalkrijk; klei, siltig tot zandig, lokaal humeus 
3.30 m – 8.70 m   

Lithologie: Veen 9.25 m – 11.70 m   

Lithologie: Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal schelphoudend, kalkrijk, 

klei, siltig tot zandig, lokaal schelphoudend 
13.80 m – 23.40 m   

Lithologie: Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal siltig, lokaal humeus 
9.25 m – 11.70 m   

Lithologie: Zand, zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, grindig of humeus, leem, 

lokaal zandig; klei, siltig tot zandig, humeus; veen, kleiig 
11.70 m – 13.80 m   

Afbeelding V-2 Geologische eenheden in de ondergrond van Werkstad Noord Bron: Dinoloket 
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VI  

 

 

 

 

BIJLAGE: INSTANDHOUDING MARKERMEER & IJMEER NATURA 2000 

 

Tabel VI-1 Instandhouding Markermeer & IJmeer Natura 2000 
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Habitattypen en soorten Instandhoudingsdoelstellingen (ISD) 

H3140 - Kranswierwateren Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (ontwerp-

aanwijzingsbesluit) 

behoud van omvang en kwaliteit leefgebied van soort in het 

gebied. 

H1163 - rivierdonderpad behoud leefgebied en populatie  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 

H1318 - meervleermuis behoud leefgebied en populatie Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 

H1149 - Kleine modderkruiper (ontwerp-aanwijzingsbesluit) behoud van omvang en kwaliteit leefgebied van soort in het 

gebied. 

A017 - Aalscholver Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de 

draagkracht voor de populatie van het IJsselmeergebied van ten 

minste 8.000 paren. 

A193 - Visdief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 630 paren. 

Vogelrichtlijnsoorten, niet-broedvogels   

A005 - Fuut Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde). 

A017 - Aalscholver Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 2.600 vogels (seizoensgemiddelde). 

A034 - Lepelaar Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 2 vogels (seizoensgemiddelde). 

A043 - Grauwe gans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 510 vogels (seizoensgemiddelde). 

A045 - Brandgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde). 

A050 - Smient Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 15.600 vogels 

(seizoensgemiddelde). 

A051 - Krakeend 

 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde). 

A056 - Slobeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 

A058 - Krooneend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

A059 - Tafeleend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 3.200 vogels (seizoensgemiddelde). 

A061 - Kuifeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 18.800 vogels 

(seizoensgemiddelde). 

A062 - Toppereend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde). 

A067 - Brilduiker Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde). 

A068 - Nonnetje Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Habitattypen en soorten Instandhoudingsdoelstellingen (ISD) 

A070 - Grote zaagbek Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde). 

A125 - Meerkoet Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde). 

A177 - Dwergmeeuw Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

A197 - Zwarte stern Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
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VII  

 

 

 

 

BIJLAGE: INSTANDHOUDING BOTSHOL NATURA 2000 

 

Tabel VII-1 Instandhouding Botshol Natura 2000 

 

Habitattypen Stikstofgevoelige 

habitattypen 

Instandhoudingsdoelstellingen (ISD) 

H3140 - Kranswierwateren Ja Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

H3150 - Meren met 

krabbenscheer en 

fonteinkruiden  

Ja Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

H6430A - Ruigten en zomen  Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A). 

H6510A - Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit) 

 Behoud oppervlakte en kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden, 

glanshaver (subtype A). 

H7140B - Overgangs- en 

trilvenen 

Ja Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en trilvenen, 

veenmosrietlanden (subtype B). 

H7210 - Galigaanmoerassen Ja Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 

H91D0 - Hoogveenbossen Ja Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

Habitatrichtlijnsoorten    

H1149 - Kleine modderkruiper  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 

H1318 - Meervleermuis  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
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VIII  
 

 

 

 

BIJLAGE: KLIMAATVERANDERING 

 

Klimaatverandering  

Klimaatverandering krijgt een prominente rol in gebiedsontwikkelingen. Het toekomstige verloop van het 

klimaat is onzeker en niet vast te stellen. Om met de onzekerheden om te kunnen gaan heeft KNMI 4 

verschillende klimaatscenario’s ontwikkeld specifiek voor klimaatverandering in Nederland. Deze scenario’s 

berekenen het klimaat voor het jaar 2050 en 2085. Deze berekening is ten opzichte van het klimaat in de 

referentieperiode van 1981-2010 (zoals gepubliceerd in de klimaatatlas van het KNMI).     

 

De ontwikkelde scenario’s zijn gebaseerd op 4 combinaties van 2 uiteenlopende waarden voor de 

wereldwijde temperatuurstijging (gematigd en warm) en 2 mogelijke varianten van luchtstromingspatronen 

(lage waarde en hoge waarde). Samen vormen de 4 scenario’s de hoekpunten waarbinnen de 

klimaatverandering in Nederland zich waarschijnlijk zal voltrekken (afbeelding 3.17). 

 

 

Afbeelding VIII-1 De 4 verschillende klimaatscenario’s ontwikkeld door het KNMI (Bron: Klimaatscenario’s KNMI, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding VIII-2 toont in de algemene veranderingen die gelden in elk scenario en de verschillen en 

natuurlijke variaties in de 4 scenario’s.  
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Afbeelding VIII-2 De algemene veranderingen en verschillen in de 4 verschillende scenario’s (Bron: Klimaatscenarios KNMI, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de beschrijving van de autonome ontwikkelingen in het klimaat voor het jaar 2030 wordt uitgegaan van 

het meest extreme scenario, het WH-scenario met de hoogste temperatuurstijging en 

luchtstromingspatroon. Via klimaateffectatlas zijn de gegevens opgehaald voor hitte, wateroverlast en 

droogte en weergegeven in tabel VIII-1 en VIII-2.  

 

 

Tabel VIII-1 Gegevens klimaatverandering voor het aspect hitte in Nederland in het WH scenario (Bron: Klimaateffectatlas) 
 

Perioden In het huidige klimaat 

(referentieperiode 

1981-2010) 

In het jaar 2030* 

gemiddelde zomertemperatuur in °C 17 17,9 

heetste zomerdag in °C 32,1 33,4 

aantal tropische dagen max. temp ≥30°C 4 7 

aantal tropische nachten max. temp ≥20°C 0 1 

gemiddelde wintertemperatuur in °C 3,4 4,4 

koudste winterdag in °C -10,00 -7,8 
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Tabel VIII-2 Gegevens klimaatverandering voor het aspect wateroverlast in Nederland in het WH scenario  

                   (bron: Klimaateffectatlas) 
 

Perioden In het huidige klimaat 

(referentieperiode 

1981-2010) 

In het jaar 2030* 

gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar (in mm) 887 905 

dagelijkse hoeveelheid neerslag die eens in de 10 jaar 

wordt overschreden in de zomer (in mm) 

59 62 

dagelijkse hoeveelheid neerslag die eens in de 100 jaar 

wordt overschreden in de zomer (in mm) 

85 90 

gemiddelde neerslag in de winter (in mm) 219 233 

*  Het KNMI heeft gegevens voor het jaar 2050. Door uit te gaan van een lineair verloop van de optredende veranderingen,  

    is een inschatting gemaakt van de veranderingen in de jaren 2030 en 2040. 

 

 

Tabel VIII-3 Gegevens klimaatverandering voor het aspect droogte in Nederland in het WH scenario  

                   (bron: Klimaateffectatlas) 
 

Perioden In het huidige 

klimaat 

(referentieperiode 

1981-2010) 

In het jaar 2030* 

gemiddelde hoeveelheid neerslag in de zomer in mm 229 230 

neerslagtekort dat eens in de 10 jaar voorkomt 225 252 

aantal opeenvolgende droge dagen ≤ 3mm 17 18 

 

 

Effecten van wateroverlast en hittestress 

Klimaatverandering heeft grote nadelige gevolgen voor de mens, de natuur en de gebouwde omgeving. 

Vormen van wateroverlast en schade zijn (Kunst, 2016): 

- materiële schade (schade aan gebouwen, vervoermiddelen en infrastructuur); 

- gezondheidsrisico’s (afvalwater dat uit de riolering op straat stroomt); 

- veiligheidsrisico’s (belemmering voor hulpdiensten, putdeksels die losraken en meer ongelukken op de 

weg); 

- economische schade (blokkering van belangrijke verkeersaders door water op straat). 

 

Ook de toename van hittestress heeft nadelige effecten op (Klok, 2018): 

- gezondheid (slaapproblemen, gezondheidsklachten door hitte en luchtverontreiniging, 

ziekenhuisopnames en sterfte (afbeelding 6.5)); 

- buitenruimte (schade aan natuur, druk op buitenruimte, sociale overlast en evenementen); 

- leefbaarheid (comfort, arbeidsproductiviteit, scholen, kinderopvang en detailhandel); 

- water (drinkwaterkwaliteit, gebruik van koelwater, watervraag, (zwem)waterkwaliteit); 

- netwerken (energievraag voor koeling, stroomuitval, uitzetting van rails, bruggen en bestrating). 
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Afbeelding VIII-3 Luchttemperatuur en sterftecijfer (Huynen, P., Schram, & Kunst, 2001) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


