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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Voor u ligt het bestemmingsplan Hamerstraatgebied. Doel van dit bestemmingsplan is om 
juridisch-planologisch basis te bieden voor de beoogde transformatie van het gebied van een traditioneel 
bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. Om dit doel te bereiken wordt naast bedrijvigheid 
een breed scala aan functies toegestaan in het plangebied, zoals kantoren, kantoorachtige bedrijven, 
voorzieningen en - op kleine schaal - wonen. 

Het karakter van het Hamerstraatgebied is al enige tijd aan het veranderen. Veel grote bedrijven zijn 
inmiddels uit het plangebied vertrokken, terwijl er veel nieuwe kantoorachtige bedrijven zich in het 
plangebied hebben gevestigd. Deze functies werden in het verleden toegestaan met afzonderlijke 
ruimtelijke besluiten per initiatief (voormalige vrijstellingen op grond van artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening of voormalige projectbesluiten op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke 
ordening). Met dit bestemmingsplan wordt een integraal juridisch-planologisch kader gegeven voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende 10 jaar.

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt tevens voldaan aan de actualisatieverplichting op 
grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Alle bestemmingsplannen die voor 1 juli 2003 zijn 
vastgesteld dienen voor 1 juli 2013 herzien te worden. Het vigerende bestemmingsplan dateert uit 1943 
en was alleszins aan herziening toe. 

1.2  Bevoegdheidsverdeling

De gemeenteraad heeft bij besluit van 26 januari 1994, no. 34, de Verordening op de Stadsdelen 
vastgesteld. Bij deze verordening is onder meer de bevoegdheid tot het vaststellen van 
bestemmingsplannen aan de stadsdelen overgedragen.

Op 12 december 2007 heeft de gemeenteraad het Hamerstraatgebied aangewezen als zogenaamd 
coalitiegebied. In de coalitie Noordwaarts werken de centrale stad en het stadsdeel Amsterdam-Noord 
samen aan de herontwikkeling van de aangewezen gebieden. Conform het coalitiemodel worden 
bevoegdheden in het gebied door het stadsdeel uitgeoefend, met uitzondering van nader genoemde 
financiële bevoegdheden. Dit bestemmingsplan is daarom opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
deelraad van het stadsdeel Amsterdam-Noord.
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Hoofdstuk 2  Plankader

2.1  Ligging plangebied

Het Hamerstraatgebied ligt in stadsdeel Amsterdam-Noord, aan de Noordelijke IJ-oever. 

Het plangebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 40 hectare. Het plangebied wordt begrensd door 
de woongebieden IJ-plein, Vogelbuurt en Vogeldorp, het Vliegenbos en het voormalige Akzo-terrein, 
tegenwoordig Albemarle. Het plangebied grenst aan de zuidoost-kant aan het IJ, hoofdtransportas van 
zeehavens Noordzeekanaalgebied naar het achterland. De exacte begrenzing wordt hieronder 
weergegeven.
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2.2  Beschrijving van het plangebied

Tot midden jaren tachtig van de vorige eeuw was het Hamerstraatgebied een watergebonden 
industrieterrein met grootschalige bedrijvigheid in scheeps- en metaalbouw. Na diverse 
bedrijfsbeëindigingen en de afname van de vraag naar waterbereikbaarheid, zijn in de jaren 1980 en 1990 
het Hamerkanaal, de insteekhavens en het grootste deel van het oostelijk deel van het Johan van 
Hasseltkanaal gedempt. De auto-bereikbaarheid is hierdoor aanzienlijk verbeterd en een breed spectrum 
van traditionele bedrijven vestigde zich sindsdien in het Hamerstraatgebied. 

In het Hamerstraatgebied is het afgelopen decennium een tweede transformatie gaande: van een 
traditioneel, arbeidsextensief bedrijventerrein naar een intensiever en gemengd stedelijk milieu. Binnen 
Amsterdam staat het Hamerstraatgebied daarin niet alleen. Meerdere bedrijventerreinen zijn in transitie. 
De bandbreedte aan toekomstige bestemmingen varieert sterk bij deze gebieden. Onder de 
nieuwkomers in het Hamerstraatgebied bevinden zich vooral veel creatieve, kantoorachtige bedrijven uit 
de film-, mode- en architectuurbranche. Pand Noord, G-sus en SeArch zijn hiervan aansprekende 
voorbeelden. Ook een aantal culturele voorzieningen en horecavoorzieningen hebben zich op het terrein 
gevestigd: onder anderen M-lab en Hotel de Goudfazant. 

In het gebied zijn een aanzienlijk aantal kavels van eigenaar verwisseld en door de vertrekkende meer 
traditionele bedrijven verkocht aan ontwikkelaars. Deze tendens is zich aan het doorzetten: 
ontwikkelaars en corporaties breiden hun posities in het gebied uit en het aantal bedrijven en 
voorzieningen (veelal uit de creatieve sector) dat geïnteresseerd is in vestiging in het Hamerstraatgebied 
groeit. Kortom de druk op het gebied neemt toe. 

2.3  Geldend planologisch kader

Het vigerende planologisch kader voor een groot deel van het gebied is de Verordening "Voorschriften, 
bedoeld in artikel 43 der Woningwet" uit 1943. Dit besluit bestemt de gronden in het plangebied voor de 
uitoefening van bedrijven van handel en nijverheid. Op de overige gronden ligt er geen bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

In dit hoofdstuk komen algemene beleidsstukken van Rijk, provincie, Stadsregio Amsterdam, de 
gemeente en het stadsdeel aan de orde. Beleid dat betrekking heeft op een specifiek onderdeel wordt in 
de desbetreffende hoofdstukken over dat betreffende onderwerp behandeld.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), op 22 november 2011 door de Tweede Kamer 
aangenomen, definieert de beleidsverantwoordelijkheid van het rijk inzake de ruimtelijke ordening en 
mobiliteit. Deze verantwoordelijkheid zal betrekking hebben op basisnormen op het gebied van milieu, 
leefomgeving, (water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden; (inter)nationale 
hoofdnetten en ruimtelijke voorwaarden voor versterking van de economische structuur. De structuurvisie 
vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte, de Mobiliteitsaanpak en Randstad 2040.

AMvB Ruimte
De nationale belangen uit de SVIR worden in de AMvB Ruimte juridisch geborgd. Deze AMvB Ruimte 
wordt in juridische termen aangeduid als Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het 
omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte planologische kernbeslissingen (PKB's) die 
juridisch moeten doorwerken tot in bestemmingsplannen. Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt 
zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament 
en in en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele 
werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam 
en de uitoefening van defensietaken. Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden. 

Per 1 oktober 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op 
rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de ecologische 
hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater 
langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer. Ook zal het onderwerp 
duurzame verstedelijking in regelgeving worden opgenomen.

Bestemmingsplannen moeten zoveel mogelijk hun bijdrage leveren aan uitvoering van dit rijksbeleid. 
Hoewel het bestemmingsplan Hamerstraatgebied met de toegestane functieverruiming bijdraagt aan de 
versterking van de concurrentiepositie van Amsterdam, heeft het geen of nauwelijks invloed op de doelen 
van het rijksbeleid. E.e.a. geldt ook voor overige rijksbeleid, zoals die opgenomen in het Nationaal 
Milieubeleidsplan 4 en de Nota Mobiliteit. 

3.2  Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid
Op 21 juni 2010 heeft provinciale staten de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Op 1 november 2010 zijn beide documenten 
gepubliceerd en daarmee in werking getreden. In de structuurvisie heeft de provincie haar ruimtelijke 
toekomstvisie vastgelegd en heeft zij tevens aangegeven hoe zij denkt deze visie te realiseren. 

In de structuurvisie worden de (ruimtelijke) ontwikkelingen en de voornaamste keuzes, die de Provincie 
Noord-Holland moet maken, omschreven. Ook wordt geschetst hoe de Provincie er in 2040 uitziet en op 
welke wijze de Provincie met deze structuurvisie bij zal dragen aan het realiseren van dit 
toekomstbeeld.
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Uitgangspunt is dat Noord-Holland aantrekkelijk moet blijven in wat het is: een diverse, internationaal 
concurrerende regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het landschap. De 
Provincie kiest daarbij voor hoogstedelijke milieus en beperkte uitleg van bedrijventerreinen en houdt het 
landelijk gebied open en dichtbij. Door voorzichtig om te gaan met uitleg buiten bestaande kernen wordt 
ingespeeld op de veranderingen in de bevolkingsontwikkeling op langere termijn. Door in te zetten op het 
op eigen grondgebied opwekken van duurzame energie draagt ze bij aan de CO2-reductie. Verder 
worden de waterkeringen versterkt en calamiteitenbergingen aangelegd om wateroverlast te voorkomen. 
Door het landelijk gebied te ontwikkelen vanuit de kenmerken van Noord-Hollandse landschappen en de 
bodemfysieke kwaliteiten blijft de Provincie bijzonder en aantrekkelijk om in te wonen, te werken en om 
te bezoeken.

In de structuurvisie worden drie hoofdbelangen en twaalf ondergeschikte belangen benoemd: 

1. Klimaatbestendigheid: voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast, voldoende en 
schoon drink, grond- en oppervlaktewater en voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame 
energie. 

2. Ruimtelijke kwaliteit: behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen, 
natuurgebieden en groen om de stad.

3. Duurzaam ruimtegebruik: milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeers- en 
vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting, voldoende en 
gedifferentieerde ruimte voor landbouw en visserij, economische activiteiten en recreatieve en 
toeristische voorzieningen.

De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de Provincie. Aan de 
ruimtelijke beslissingen van de Provincie Noord-Holland zal daarom altijd een afweging van deze drie 
belangen voorafgaan.

In de structuurvisie is de bestemmingsplanlocatie opgenomen als 'bedrijventerrein of kantoorlocatie'. 
Hierbij horen de volgende beleidsdoelstellingen:

concentratie van bedrijvigheid;
herstructureren, verdichten en innovatief ruimtegebruik;
monitor vraag- en aanbod ontwikkeling.

Figuur Uitsnede van de Provinciale structuurvisie, Totaalkaart

De herontwikkeling van het Hamerstraatgebied naar een intensiever gebruikt werk-woongebied, zoals 
met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, draagt bij aan de provinciale doelstelling om 
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voldoende en gedifferentiëerde ruimte voor economische activiteiten (waaronder vestigingsmogelijkheden 
voor kantoren en kantoorachtigen) beschikbaar te stellen. 

De specifieke bestemmingsplanlocatie past binnen de ruimtelijke inrichting zoals de provincie die voor 
ogen heeft met een goede inpassing in de omgeving en voldoende parkeergelegenheid. 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 2010 
De provincie heeft, voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid, diverse juridische 
instrumenten tot haar beschikking waaronder een provinciale ruimtelijke verordening. In de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) heeft provinciale staten in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening een aantal algemene regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op 
bestemmingsplannen over onderwerpen in zowel het landelijke als het bestaand bebouwd gebied van 
Noord-Holland, inclusief Amsterdam, waar een provinciaal belang mee gemoeid is. Daarnaast zijn ter 
uitvoering van de Provinciale Structuurvisie algemene regels vastgesteld over onder meer:

bedrijventerreinen en detailhandel;
mogelijkheden voor woningbouw in het landelijke gebied;
de vereiste ruimtelijke kwaliteit, verbonden met stedelijke en niet-stedelijke ontwikkelingen in het 
landelijk gebied;
de Groene Ruimte;
de Blauwe Ruimte; 
energie;
landbouw.

Daarnaast zijn regels opgenomen die voortvloeien uit het ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte). Het gaat hierbij om een aantal onderwerpen ter 
verdere uitwerking en/of aanvulling in een provinciale verordening waaronder:

bundeling van verstedelijking en locatiebeleid economische activiteiten;
rijksbufferzones;
ecologische hoofdstructuur;
nationale landschappen; 
het kustfundament; 
het regionaal watersysteem.

Aan de verordening zijn in een bijlage diverse kaarten verbonden. Ook zijn in de bijlage toetsingskaders 
voor de toepassing van regels opgenomen.

De beperkte functieverruiming die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt is in 
overeenstemming met de PRVS. Het bestemmingsplan heeft geen gevolgen voor aangelegenheden van 
provinciaal belang, zoals de rijksbufferzone, ecologische hoofdstructuur en regionaal watersysteem. 

3.3  Regionaal beleid

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten. De stadsregio werkt 
onder meer aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling en 
heeft in dat kader een aantal beleidsnota's opgesteld.

PlaBeKa, Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties
In dit regionaal verband is een Regionale Uitvoeringsstrategie voor kantoren en bedrijven opgesteld. Voor 
de gehele metropoolregio zijn op basis van behoefteramingen programmatische kaders opgesteld. 
Tevens zijn er afspraken gemaakt over het inzetten van instrumenten om het evenwicht op de 
kantorenmarkt te herstellen en de leegstand aan te pakken. De Kantorenstrategie Amsterdam (zie 
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hieronder) is de Amsterdamse input voor de Regionale Uitvoeringstrategie.

Regionale Woonvisie 
De Regionale Woonvisie (december 2004) is het beleidskader op het gebied volkshuisvesting voor de 16 
gemeenten in de Stadsregio Amsterdam voor de komende 10 jaar. Het geeft richting aan de 
programmering en prioriteiten op het gebied van wonen. Centraal staat in de Woonvisie de opgave tot 
het bouwen van voldoende woningen en dus het op gang brengen van de nieuwbouw en de 
herstructurering. Dit plan draagt ook in beperkte mate bij aan de woningbouwopdracht van Amsterdam. 
Het accent op woningbouw ligt echter op de periode 2020-2030.

3.4  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch Sterk en Duurzaam
De centrale ambitie van de Structuurvisie (op 16 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad) is dat 
Amsterdam zich verder ontwikkelt als kernstad van een internationaal concurrerende, duurzame, 
Europese metropool. Om economisch sterk en duurzaam te zijn en Amsterdam en de regio verder te 
kunnen ontwikkelen als internationaal concurrerende, duurzame, Europese metropool wil Amsterdam 
onder meer een intensiever gebruik bestaande stad en het openhouden van het landschap. Intensivering 
van het grondgebruik in de stad biedt tal van mensen woon- en werkruimte. Het betekent extra draagvlak 
voor voorzieningen, extra investeringen in de openbare ruimte, efficiënter omgaan met energie en vervoer 
en er hoeft minder landschap te worden aangetast. Daarnaast betekent het ook 70.000 woningen en 
bijbehorende voorzieningen erbij tot 2040, intensiever gebruik van de haven en huidige bedrijventerreinen 
en ruimte voor waterberging. 

In de visie van de gemeente wordt het Hamerstraatgebied op de lange termijn (2040) een gemengd 
werk- en woongebied.

Figuur: Uitsnede van de Structuurvisie, Kaart Visie Uitrol centrumgebied 2040

Conform de fasering van de Structuurvisie vindt de transformatie naar werk-woongebied met name in de 
periode 2020-2030 plaats. De Structuurvisie geeft echter de mogelijkheid om de transformatie naar 
werk-woongebied ook eerder in gang te zetten, mits het accent van de woningbouwproductie na 2020 
ligt. Conform deze doelstelling wordt wonen in het plangebied slechts op kleine schaal (maximum 200 
woningen) toegestaan. 

De Structuurvisie geeft verder de mogelijkheid om langs de Noordelijke IJ-oever in de tweede linie 
hoogbouw tot 60 meter te realiseren. Binnen 2 kilometer afstand van het UNESCO-gebied is een 
hoogbouweffectrapportage (HER) verplicht voor initiatieven boven 30 meter. Het HER geeft een 
toelichting op het hoogbouwplan, waarbij aandacht wordt besteed aan de landschappelijke en 
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stedenbouwkundige inpassing, consequenties van de hoogtebeperkingen vanwege Schiphol, 
straalpaden, zendstations en de effecten van wind-, schaduw- en visuele hinder. 

Figuur Uitsnede van de Structuurvisie, Kaart Visie hoogbouw

In het bestemmingsplan worden zoekgebieden aangegeven waar hoogbouwaccenten tot 45 dan wel 60 
meter mogelijk zijn. In hoofdstuk 15 wordt ingegaan op de hoogbouwaspecten.

Kantorenstrategie Amsterdam 2011 
De Kantorenstrategie werd op 14 juli 2011 vastgesteld door de gemeenteraad en dient als nadere 
uitwerking van de Structuurvisie. Het geeft richting aan de rol van de gemeente op de kantorenmarkt om 
de leegstand terug te brengen tot een acceptabel niveau en de toenemende verversing en de geringe 
uitbreiding van de kantorenvoorraad vorm te geven. De gemeente wil hiermee bijdragen aan het 
herstellen van het evenwicht op de kantorenmarkt op termijn. De kantorenstrategie richt zich niet alleen 
op de planvoorraad, maar vooral ook op de bestaande voorraad. Op stedelijk en projectniveau worden 
maatregelen en kaders benoemd die bijdragen aan:

het stimuleren en faciliteren van herontwikkeling om de kwaliteit van de bruikbare kantorenvoorraad 
op peil te houden,
het stimuleren en faciliteren van transformatie en sloop van in onbruik geraakte kantoren om de 
omvang van de bestaande kantorenvoorraad te verkleinen en 
de reductie en temporisering van de planvoorraad voor nieuwbouw in overeenstemming met de 
lagere toekomstige ruimtebehoefte.

Per saldo zal hierdoor de totale kantorenvoorraad in omvang afnemen en zal er weer zicht komen op 
een 'normaal' leegstandspercentage. Het doel is een continue toekomstbestendige kantorenvoorraad die 
voldoende ruimte biedt aan de uiteenlopende vraag van huidige en potentiële kantoorondernemingen. In 
deze kantorenstrategie worden verschillende maatregelen beschreven om het evenwicht tussen vraag en 
aanbod voor de kantorenmarkt te herstellen en de overmaat aan leegstand op te lossen.

De kantorenstrategie van de gemeente maakt onderscheid tussen vier hoofdgroepen kantorenlocaties: 
krimpgebieden, balansgebieden, beperkte groeigebieden en groeigebieden. Het Hamerstraatgebied 
wordt als groeigebied aangemerkt, waar ruimte wordt geboden voor het toevoegen van kantoren aan de 
bestaande kantorenvoorraad. Voor de groeigebieden geldt bij nieuwe uitgiften een aantal kaders zoals 
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die zijn opgenomen in de kantorenstrategie. 

In onderliggend bestemmingsplan is rekening gehouden met het overaanbod van kantoren in 
Amsterdam. De vestiging van zelfstandige kantoren is aanzienlijk beperkt: er geldt een maximale 
oppervlakte-eis van 500 m2. Hiermee wordt alleen ruimte geboden voor kleinschalige 
kantoorontwikkelingen. Voor grotere kantorenplannen bestaat voldoende aanbod op andere locaties in 
de stad. Verder is er ook een maximum gesteld aan het totaalaanbod van kantoorruimte in het 
plangebied; maximum 20.000 m2 nieuwe kantoren conform de Kantorenstrategie. Hiermee wordt voldaan 
aan de stedelijke doelstellingen om aan het aanbod kantoren te beperken. 

Detailhandelsbeleid 'Amsterdam Winkelstad: Een kwaliteit aan winkelgebieden 2011-2015' 
Op 23 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de ruimtelijke detailhandelsbeleidsnota 
"Amsterdam Winkelstad: Een kwaliteit aan winkelgebieden 2011-2015" vastgesteld. De eerste 
hoofddoelstelling is het koesteren en verder versterken van het gevarieerde winkelmilieu van Amsterdam. 
Hierdoor wordt de aantrekkingskracht op (nieuwe) bewoners en zakelijke en toeristische bezoekers 
vergroot. Tweede hoofddoelstelling is het  versterken en borgen van de fijnmazige structuur van 
winkelgebieden met aanbod in dagelijkse artikelen. Zo blijven deze winkelgebieden op aanvaardbare 
afstand toegankelijk voor bewoners.

Met het nieuwe detailhandelbeleid spant de gemeente zich in om de delicate, broze balans tussen een 
gevarieerd en vernieuwend winkelmilieu enerzijds en het kunnen doen van de dagelijkse boodschappen 
dicht bij huis anderzijds zoveel mogelijk in tact te houden. 

Het nieuwe detailhandelsbeleid maakt onderdeel uit van de Structuurvisie Amsterdam 2040 
Economische Sterk en Duurzaam (17 februari 2011) en het Amsterdams Ondernemers Programma 
2011-2014 (AOP). Het nieuwe detailhandelsbeleid vergroot de kwaliteit aan winkelgebieden in 
Amsterdam en biedt de beste garantie om de werkgelegenheid in de detailhandel te behouden en te 
vergroten. 

Het onderliggend bestemmingsplan laat slechts één detailhandelvestiging in het plangebied toe. In 
paragraaf 4.1 wordt de samenhang met het beleid van de stad weergegeven.

3.5  Stadsdeel beleid

Ontwikkelingsbeeld Amsterdam-Noord 2040 
In het Ontwikkelingsbeeld Amsterdam-Noord 2040 wordt het gewenste ruimtelijk beeld van het 
stadsdeel in 2040 beschreven. Stadsdeel Noord wordt uitgebouwd tot een levendig en veelzijdig 
stadsdeel. De visie is één van de bouwstenen geweest voor de Structuurvisie Amsterdam 2040. Naast 
een beschrijving van de voorgestane ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende bouwprojecten, worden 
condities genoemd die van belang zijn voor de toekomst van het stadsdeel Noord.

Eén van de belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen is de "kernstadontwikkeling" rond het IJ en de verdere 
transformatie van de Noordelijke IJ-oever. De belangrijkste condities hiervoor zijn de volgende:

de bereikbaarheid van de oever moet in alle opzichten worden verbeterd;
het IJ als zware transportroute moet verenigbaar zijn met recreatief gebruik, evenementen en een 
divers aanbod van personenvervoer over water tussen beide IJ-oevers;
investeren in de kwaliteit van de stedelijke openbare ruimte; in versterking van de groene aders in 
het stedelijk gebied en in het metropolitane groen in Waterland.
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Horecabeleidsplan 2007-2015 
Het Horecabeleidsplan Amsterdam-Noord 2007-2015: "Voor elk wat wils" heeft als doel een gevariëerder 
horeca-aanbod in Amsterdam-Noord mogelijk te maken. Horeca heeft volgens het beleid een belangrijke 
rol vooral in de vernieuwingsgebieden om mensen bij elkaar te brengen. Verder worden de locaties aan 
het IJ als bijzonder kansrijk gezien om het stadsdeel in positieve zin op de kaart te zetten. 

Het Hamerstraatgebied wordt in de beleidsnota ook als een vernieuwingsgebied gezien, waar de 
vestiging van nieuwe horecazaken wenselijk is. Verder onderstreept het beleid dat de relatie met het IJ 
in dit gebied goed benut kan worden. 

Detailhandelstructuurnota 
De Detailhandelstructuurnota Amsterdam-Noord 2005 "Ondernemen om consumenten te binden" heeft 
de ambitie om het aanbod in winkels meer diverse en groter te maken om te voldoen aan de vraag in 
samenhang met de bevolkingstoename, overige ruimtelijke ontwikkelingen en de veranderende 
winkeltrends. Naast een kwantitatieve uitbreiding wil het stadsdeel ook ruimte geven aan kwalitatief 
onderscheidend aanbod, rekening houdend met de kwaliteit, uitstraling, service en andere 
onderscheidende aspecten op een bepaalde locatie. 

Het bestemmingsplan voorziet in de vestiging van een "Versmarkt" op het voormalig Stork-terrein, 
tegenwoordig De Overkant. In paragraaf 4.1 wordt de samenhang met het beleid van de stad 
weergegeven.
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Hoofdstuk 4  Het ruimtelijk kader

Het ruimtelijke kader is neergelegd in het Investeringsbesluit Hamerstraatgebied, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 11 juli 2012 en door de deelraad van het stadsdeel Amsterdam-Noord op 30 mei 2012. 
Het Investeringsbesluit bevat geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan, maar een "Richtlijnenkaart", 
waarin richting wordt gegeven aan nieuwe ontwikkelingen. Deze richtlijnen, met de daarin opgenomen 
ruimtelijk-functionele en stedenbouwkundige voorwaarden vormen de basis voor de regels van dit 
bestemmingsplan. 

4.1  Ruimtelijk-functionele aspecten

Transformatie bedrijventerrein in gemengd gebied 
Uitgangspunt voor het transformatieproces is dat het Hamerstraatgebied primair als binnenstedelijk 
bedrijventerrein blijft functioneren. Het aantal kleinschalige bedrijventerreinen binnen de ring A10 van 
Amsterdam is beperkt. Veelal zijn deze terreinen onder druk van stedelijk programma (woningbouw) en 
grondprijs-ontwikkeling omgevormd tot woonwijken. Het feit dat er in het Hamerstraatgebied en daarmee 
binnen Amsterdam nog ruimte is voor een breed spectrum aan bedrijven en ondernemers wordt zowel 
maatschappelijk als politiek als waardevol gezien. Expliciet is niet gekozen voor een ontwikkeling tot 
intensief gemengd stedelijk gebied met een aanzienlijk woonprogramma. 

Om het gebied aantrekkelijker te maken voor bedrijven, werknemers, bezoekers en omwonenden en om 
de aanwezige marktvraag te bedienen, wordt diversificatie van functies mogelijk gemaakt: naast 
traditionele bedrijvigheid ook kantoorachtige bedrijvigheid en voorzieningen (onder andere hotel, horeca). 
Bovendien wordt in bescheiden mate (tot een maximum van 200 woningen) wonen in een deel van het 
plangebied mogelijk gemaakt, uitsluitend waar het functioneren van zittende bedrijven niet wordt 
belemmerd. Kantoren en kantoorachtige bedrijven zijn in het gebied slechts beperkt toegestaan (met 
een maximum van 500 m2 per vestiging en maximaal 30% kantoorontwikkeling per perceel).

Het huidige ruimtegebruik in het plangebied ligt rond de 235.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Het totale 
programma dat dit bestemmingsplan mogelijk maakt, bevat 200.000 m2 bvo werken (waarvan 30.000 m2 
bvo kantoren en kantoorachtige bedrijven), 36.000 m2 bvo voorzieningen en 200 woningen. Het primaat 
blijft op werken liggen, maar naar verwachting zal het accent verschuiven van traditionele bedrijvigheid 
naar kantoren en kantoorachtige creatieve functies. Dit programma vormt de bovengrens van de 
toegestane ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. Door regels in het bestemmingsplan wordt 
gewaarborgd dat dit maximum programma niet wordt overschreden. 

Programmamix
Een mix van programmamogelijkheden zal van het Hamerstraatgebied een gevarieerder en levendiger 
stuk stad maken: werken (bedrijven, kantoren en kantoorachtige bedrijven), voorzieningen (commercieel 
en maatschappelijk) en wonen (beperkt en in diverse werk-gerelateerde soorten). De ambitie van de 
gemeente is om functiemenging niet alleen op gebiedniveau, maar ook op kavelniveau te bereiken. Dit 
levert ook op micro-niveau, lokaal, een interessant, gevarieerd stedelijk milieu op. Bovendien worden de 
bestuurlijk gelimiteerde, beperkt in te zetten aantrekkelijke functies (wonen en kantoor) op deze wijze 
gedoseerd en gespreid over het gebied. Om deze ambitie van menging op kavel- en gebouwniveau te 
waarborgen, wordt in het bestemmingsplan een maximumgrens van woningen en kantoren per kavel 
voorgeschreven.

Werken
De hoofdfunctie van dit bedrijventerrein blijft werken. Daardoor blijft binnen de Programmamix het 
aandeel werken het grootst. De toegestane milieuhindercategorie voor dit bedrijventerrein wordt beperkt 
tot maximaal categorie 3.1 voor nieuw te vestigen bedrijven. Het soort en type bedrijf dat zich hier kan 
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en zal vestigen, verandert. De bedrijvigheid in het gebied zal met name gericht zijn op goederen of 
producten die direct in de omgeving afgenomen worden. Denk hierbij aan loodgieters, 
schoonmaakbedrijven, architectenbureaus, grafische vormgevers, reclamebureaus; veelal creatieve en/of 
ambachtelijke bedrijven. 

Naast bedrijven en kleinschalige solitaire kantoren (maximale bvo van 500 m2 per vestiging) worden ook 
mengvormen van deze functies (kantoorachtigen of kantoorachtige bedrijven) toegestaan. Hierbij gaat 
het om functies die voorheen als bedrijf werden aangemerkt, maar vanwege de toegenomen 
automatisering inmiddels meer als een kantoor functioneren. Denk aan architectenbureau's die in het 
verleden nog grote tekentafels en maquettenruimte hadden, maar inmiddels steeds meer met 
computers werken. Deze functies zijn in het gebied welkom, maar hun vestigingsmogelijkheden worden 
vanwege de stedelijke afspraken beperkt. De Kantorenstrategie is immers ook van toepassing op 
mengvormen van bedrijven en kantoren waarbij de kantooroppervlakte minimaal 50% bedraagt. 

Voorzieningen 
Eén van de ambities in het Hamerstraatgebied is een grotere diversiteit aan functies te bereiken. 
Voorzieningen kunnen hier een grote bijdrage aan leveren; ze genereren levendigheid en maken het 
gebied aantrekkelijk voor werknemers en Amsterdammers. Kleine voorzieningen zijn overal in het gebied 
mogelijk. Grootschalige voorzieningen kunnen terecht op de drie grote kavels aan het IJ. Wenselijk zijn 
maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs (onder anderen in combinatie met 
werk-ervaringsplekken), kinderopvang en commerciële voorzieningen als horeca en hotel.

Detailhandel wordt in het plangebied - conform het advies van de Commissie Winkelplanning 
Amsterdam (CWA) - niet toegestaan. Enige uitzondering op deze regel is de vestiging van de Versmarkt 
van ongeveer 3200 m2 brutovloeroppervlak (waarvan 2.600 m2 verkoopvloeroppervlak)  op de Overkant. 
Deze versmarkt is door middel van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (oud) al 
toegestaan. De reden om geen verdere detailhandel in het Hamerstraatgebied toe te staan is dat in 
Stadsdeel Noord een relatief beperkte uitbreidingsruimte kent voor nieuwe winkels. Die beperkte 
winkelruimte wordt in andere delen van de stad ingevuld; vooral rondom bestaande winkelcentra en bij 
nieuwe woonwijken (zoals Overhoeks). De resterende ruimtewordt door het initiatief Versmarkt gebruikt. 

Wonen 
Met dit bestemmingsplan wordt een beperkte toevoeging van wonen in het gebied mogelijk gemaakt. 
Wonen is (met uitzondering van enkele bestaande woningen in bestemming Gemengd-2) alleen in 
bestemming Gemengd-1 toegestaan met een maximum van 25.000 m2 bvo (200 woningen) in het totaal 
in het hele plangebied en een maximum 30% wonen per perceel. Ten opzichte van het huidige aantal 
van 50 woningen, betekent dit een toevoeging van 150 nieuwe woningen. Doel is hierbij niet getalsmatig 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan het beantwoorden van de Amsterdamse woningbehoefte maar 
verlevendiging van het gebied en verhoging van de sociale veiligheid. Ook moet het wonen een 
meerwaarde opleveren voor het functioneren van de nieuwe generatie bedrijvigheid in het gebied.

Wonen is niet overal in het gebied mogelijk en wenselijk. Beperkingen ten gevolge van industrie- en 
verkeerslawaai en hinder door bestaande bedrijven sluiten grote delen van het gebied uit voor wonen. 
Wonen wordt slechts toegestaan door gebruik van wijzigingsbevoegdheid. Bij het vaststellen van het 
wijzigingsplan dient de aanvaardbaarheid van wonen op de concrete locatie nader beoordeeld te worden. 
Uitgangspunt hierbij is dat wonen voor het doorfunctioneren van zittende bedrijven geen bedreiging mag 
vormen. Voor meer informatie over de wijzigingsbevoegdheid, zie paragraaf 18.1. 

Ontwikkelstrategie van de gemeente
Bij de hierboven geschetste transformatie van het gebied heeft de gemeente slechts een passieve, 
faciliterende rol. De gemeente creëert (onder het stellen van enkele noodzakelijke "spelregels") de 
juridisch-planologische voorwaarden zodat de beoogde transformatie plaats kan vinden. Verder zorgt de 
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gemeente voor de nodige dan wel wenselijke aanpassing van de openbare ruimte ter ondersteuning van 
de transformatie. Verder ligt het aan de markt om de transformatie op te pikken.

De gemeente voert hierbij geen actief grondbeleid: er worden (op een kavel na) geen bouwrijpe kavels 
uitgegeven (die zijn niet vacant), er wordt niet onteigend om tot uitgifte en gestuurde ontwikkeling te 
komen. De gemeente heeft wel voorkeursrecht gevestigd op kavels in particuliere eigendom in het 
plangebied. Op het moment dat deze particuliere kavels te koop worden aangeboden zal de gemeente 
afwegen of zij strategisch zal aankopen. Het doel is hierbij het voorkomen van prijsopdrijving en het 
borgen van de ontwikkeldoelen. Incidenteel zal, in goed overleg met huidige erfpachtnemers, een 
erfpachtrecht worden teruggekocht met als doel het realiseren van strategische 
langzaamverkeersverbindingen of waardevolle openbare plekken aan het IJ. Kern is dus het mogelijk 
maken, faciliteren van herontwikkeling binnen de kaders die dit bestemmingsplan geeft. 

Naast deze passieve ontwikkelingsrol, heeft de gemeente ook slechts een terughoudende opstelling ten 
aanzien van sturing en inperking van ontwikkelmogelijkheden. In paragraaf 18.1 wordt de sturende rol 
van de gemeente nader beschreven in relatie tot de bestemmingsplanvorm.

4.2  Stedenbouwkundige aspecten

Bouwvolume
Het toegestane programma per kavel wordt beperkt door de floorspace-index (fsi). De floorspace-index 
geeft per (kadastraal) perceel aan hoe groot het brutovloeroppervlak van de gebouwen mag zijn. Een 
maximum 1 betekent bijvoorbeeld dat het totale brutovloeroppervlak per perceel net zo groot mag zijn 
als het oppervlak van het perceel. Als bijvoorbeeld 1/3 van het perceel wordt bebouwd, zijn maximaal 3 
bouwlagen toegestaan. De huidige fsi in het gebied is circa 0,8. De nieuwe maximale fsi tussen 2 en 3 
geeft dus voldoende ruimte voor verdere intensivering. Omdat er expliciet niet gekozen is voor 
transformatie naar een hoogstedelijk gebied met een aanzienlijk woonbouwprogramma, zouden hogere 
dichtheden onlogisch zijn.

Bouwhoogte
De maximale bouwhoogte in het Hamerstraatgebied wordt, tenzij anders aangegeven, 30 meter. Een 
inmiddels gebruikelijke en veel voorkomende bouwhoogte aan zowel de Noordelijke als de Zuidelijke 
IJ-oever. 

Om tot een zo optimaal mogelijke bezonning te komen, moeten de hoogten van straatwanden zich 
verhouden tot de breedte van de straat. Er wordt gerekend met een bezonningshoek van 45 graden. Bij 
straten met een smaller profiel dan 30 meter kan in de tweede linie (terugliggend) tot aan de maximale 
bouwhoogte gebouwd worden. Grenzend aan kwetsbare achtertuinen van bestaande woningen is deze 
regel ook van toepassing.

Conform het Investeringsbesluit wordt in het bestemmingsplan een aantal zoekgebieden aangegeven 
waar hoogbouwaccenten tot 45 dan wel 60 meter mogelijk zijn. In hoofdstuk 15 wordt ingegaan aan 
hoogbouwaspecten.

Openbare ruimte
De openbare ruimte kent een heldere opbouw. In het Investeringsbesluit worden maatregelen 
voorgesteld die bijdragen aan de transformatie naar een geïntensiveerd stedelijk gemengd 
bedrijventerrein. 

Voor de herontwikkeling van het Hamerstraatgebied zijn geen randvoorwaardelijke investeringen in de 
openbare ruimte nodig. De huidige infrastructuur is geschikt en voldoende voor een groter en 
gevarieerder programma. Alleen de capaciteit van de rotonde Meeuwenlaan dient eventueel aangepast 
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te worden, zie hiervoor hoofdstuk 5 Verkeer en parkeren.

Bij de overige ingrepen ligt de nadruk op het in stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid, 
waardoor de levendigheid in het plangebied toeneemt. Hierbij zijn twee ambities van belang. 

Het realiseren van een openbare langzaam verkeersroute in oost-west richting, zo dicht mogelijk 
langs het IJ heeft hoge prioriteit. Hierdoor wordt het gebied beter toegankelijk, wordt onderdeel van 
het stedelijk (recreatief) netwerk en wordt recht gedaan aan de politieke ambitie van het realiseren 
van een route langs het IJ.
Daarnaast wordt een route in de tweede lijn gerealiseerd: in het gedempt Hamerkanaal, in 
combinatie met zoveel als mogelijk visuele en fysieke verbindingen naar aantrekkelijke plekken aan 
het IJ.

Hiervoor zijn enkele ingrepen noodzakelijk. 

Realiseren van een voet- fietsbrug over het Motorkanaal: een stalen, beweegbare en eenvoudig te 
openen brug die het functioneren van de jachthaven niet belemmert. Visueel en fysiek moet duidelijk 
zijn dat de brug op afroep te openen is voor zeiljachten. De positionering van de brug vraagt nader 
onderzoek, een positionering zo dicht mogelijk bij het IJ heeft de voorkeur. Wachtende schepen met 
bestemming jachthaven mogen het scheepvaartverkeer in het IJ niet hinderen.
Openbare kade langs het Motorkanaal op het Storkterrein.
Realiseren fietsstroken in de Aambeeldstraat en in het Gedempt Hamerkanaal; eventueel in 
combinatie met het omzetten van de zuidelijke haaksparkeerstrook naar een breed trottoir.
Creëren van een openbaar toegankelijke route over het Hoyer-terrein.
Op de Johan van Hasseltweg en de G.T. Ketjenweg markeren van fietsstroken als in het Gedempt 
Hamerkanaal.
Boardwalk in het IJ tussen de Boorstraat en het Hoyerterrein.

Verdere ambities van de gemeente zijn gericht op de herinrichting van waardevolle plekken aan het IJ. 
Zo wordt onder meer een watertrap / steiger gerealiseerd bij de Johan van Hasseltkanaal en een houten 
steiger tussen kop water en het plein voor de Goudfazant. Hiernaast zijn ook ingrepen voorgesteld ter 
verbetering van de presentatie en het entree van het gebied; zoals herinrichting van de zuidelijke strook 
van de Meeuwenlaan en continuering van bomenlanen in het Gedempt Hamerkanaal en de Johan van 
Hasseltweg. Tot slot wordt nog reservering gemaakt voor straatmeubilair: banken, fietsnietjes etc. 

De maatregelen in de openbare ruimte worden qua omvang en prioritering aangepast aan de ruimte voor 
kostenverhaal gebaseerd op het te realiseren programma.
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Hoofdstuk 5  Verkeer en parkeren

5.1  Beleid, wet- en regelgeving

Het Regionaal Verkeer & Vervoerplan (december 2004) 
De Stadsregio Amsterdam heeft ook een beleidskader opgesteld op het gebied van verkeer en vervoer in 
de stadsregio Amsterdam: 'Regionaal Verkeer & Vervoerplan december 2007 (RVVP). Het plan is 
richtinggevend voor de beleidsontwikkeling voor 10 jaar, voor de uitvoering van de exploitatie van het 
openbaar vervoer en de subsidieverlening op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid. Dit 
RVVP is opgesteld binnen de ambities die de stadsregio-gemeenten gezamenlijk hebben geformuleerd. 
Deze ambities zijn: het creëren van een gezonde, gedifferentieerde economie met internationale 
concurrentiekracht, het bieden van een goed sociaal klimaat aan de inwoners en het zorgen voor een 
duurzame leefomgeving. De hoofdlijnen van beleid zijn samen te vatten in een aantal strategieën: een 
samenhangend netwerk, gebiedsgerichte aanpak, prijsbeleid, duidelijke keuzes voor leefbaarheid en 
veiligheid en een slagvaardige samenwerking en financiering.

Regionale OV-Visie 2010-2030 van de Stadsregio Amsterdam 
De OV-Visie 2010-2030 is samen met gemeenten van de Stadsregio Amsterdam, aangrenzende 
overheden, maatschappelijke organisaties (reizigersverenigingen) en vervoerbedrijven ontwikkeld en op 
24 juni 2008 vastgesteld door de Regioraad. Het aanleggen van grootschalige infrastructuur vraagt een 
lange voorbereidingstijd. Daarom is een visie nodig voor de langere termijn. Op basis van de visie wordt 
ook een investeringsstrategie gemaakt. Met de visie kunnen juiste en toekomstvaste keuzes worden 
gemaakt in de aanleg of aanpassingen van het OV-netwerk in de regio. 

Nota Locatiebeleid Amsterdam
In de Nota Locatiebeleid Amsterdam (2008) zijn nieuwe parkeernormen opgenomen. Er is er voor 
gekozen om de huidige parkeernormen voor kantoren en bedrijven te blijven hanteren. Dit houdt in een 
parkeernorm voor kantoren en bedrijven van 1:250 m2 bvo op A-locaties en 1:125 m2 bvo op B-locaties. 
A-locaties bevinden zich rondom de belangrijkste NS-stations (CS, Sloterdijk, Zuid en Bijlmer) en 
B-locaties zitten in de directe omgeving van ringlijn/metrolijnstations en overige NS-stations of liggen 
binnen het tram/busnetwerk.

Daarnaast wordt de mogelijkheid gegeven om in bepaalde gevallen van deze vaste normen af te wijken. 
Flexibele toepassing van parkeernormen kan alleen als de luchtkwaliteit en de intensiteit/capaciteit van 
het wegennet dit toelaten. Dit zijn harde randvoorwaarden. Voor overige niet-woonfuncties (bijvoorbeeld 
leisure, hotels, congresruimten en winkels) zijn als richtlijn aangepaste CROW-parkeercijfers 
opgenomen (dit zijn op de praktijk gebaseerde kencijfers, die zijn ontwikkeld als hulpmiddel bij het 
berekenen van het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening).

Voor de woonfunctie zijn geen normen of richtlijnen opgenomen. Stadsdelen of de centrale stad in geval 
van grootstedelijke gebieden, kunnen zelf deze normen voor wonen opnemen in hun parkeerbeleid of 
vastleggen in grondexploitatie of erfpachtcontract. Deze normen worden niet centraal geregeld, 
aangezien de parkeernorm in hoge mate afhankelijk is van de locatie en het type woning.

Parkeerbeleid Stadsdeel Amsterdam-Noord 
Het parkeerbeleid van het stadsdeel is opgenomen in de parkeernota "Parkeren op maat" uit 2008. 
Uitgangspunt van het beleid is dat het wensbeeld gratis parkeren is, maar bij overlast (parkeerdruk 
hoger dan 90%) kunnen maatregelen getroffen worden. 

Laat de fiets niet links liggen! Fietsnet 2007, stadsdeel Noord 
De nota 'Laat de fiets niet links liggen' is op 13 juni 2007 door de Deelraad vastgesteld. In deze nota 
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worden de verandering of nadere uitwerkingen ten opzichte van 'Hoofdnet Fiets in Amsterdam-Noord' 
beschreven. Tevens worden in deze nota de kwaliteitseisen en de verbeterpunten Fietsnet Noord 
beschreven. 

5.2  Autoverkeer

Het Hamerstraatgebied is alleen vanuit de Meeuwenlaan benaderbaar met de auto. Dit gegeven biedt 
een natuurlijke uitgangssituatie voor een autoluw gebied, zonder doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Ten gevolge van de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied neemt het druk om de bereikbaarheid van 
het plangebied toe. Om de effecten hiervan in beeld te brengen heeft de Dienst Infrastructuur Verkeer en 
Vervoer (DIVV) een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het 
rapport van 19 mei 2011 met rapportnummer 110065 (zie bijlage 2). 

In het onderzoek zijn voor verschillende zichtjaren verkeersprognoses gemaakt zowel voor de autonome 
situatie (de situatie zonder planvorming in het Hamerstraatgebied) als de plansituatie. Bij plansituatie 
worden de effecten onderzocht van hetgeen dit bestemmingsplan mogelijk maakt: intensiever gebruik 
door nieuwe functies, zoals kantoorachtigen en voorzieningen.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige infrastructuur voldoende is om toekomstige verkeersproductie af 
te kunnen wikkelen binnen het plangebied. In de directe omgeving kan echter congestie ontstaan als 
gevolg van de ontwikkelingen in het Hamerstraatgebied. 

De potentiële knelpunten zijn nader onderzocht in de "Verkenning verkeerskundige gevolgen 
ontwikkeling Hamerstraatgebied", die de Dienst Ruimtelijke Ordening heeft opgesteld op 9 juni 2011 (zie 
bijlage 3). Hieruit blijkt dat alleen de kruispunt Meeuwenlaan - Johan van Hasseltweg in de spits kritisch 
is indien een maximaal programma gerealiseerd wordt ("worst case benadering"). Met een ombouw van 
de huidige rotonde naar een "gewoon" kruispunt is de capaciteit echter ruim voldoende. De toename van 
druk bij de rotonde wordt gemonitord en indien de congestie de kritieke punt nadert, wordt de rotonde 
omgebouwd.

5.3  Openbaar vervoer

Er gaat geen buslijn door het Hamerstraatgebied, maar diverse buslijnen halteren aan de Meeuwenlaan 
en de Johan van Hasseltweg. Het grootste deel van het Hamerstraatgebied bevindt zich binnen de 
invloedssfeer van 400 meter van deze haltes. 

De belangrijkste verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer van het Hamerstraatgebied zal 
de metrohalte Johan van Hasseltweg van de Noord-Zuidlijn dichtbij het plangebied zijn. Naar verwachting 
is de Noord-Zuidlijn vanaf 2017 in gebruik.

Momenteel wordt gestudeerd op de (financiële) haalbaarheid van een hoogfrequente pontverbinding 
tussen de kop van het Java eiland en het Hamerstraatgebied. Dit als alternatief voor een 
(fiets)brugverbinding tussen het Java-eiland en het Hamerstraatgebied op langere termijn waarvoor 
bijgaande varianten zijn onderzocht en voorlopig onhaalbaar zijn gebleken, maar als toekomstige 
reservering gehandhaafd blijven.

5.4  Langzaam verkeer

De Meeuwenlaan is nu nog de enige entree van het gebied voor langzaam verkeer. Het is derhalve 
wenselijk om de geïsoleerde ligging op te heffen.
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Door aanleg van een (beweegbare) brug over het Motorkanaal en ingrepen in het Hamerstraatgebied zelf 
ontstaat een aantrekkelijke (ook recreatief interessante) oost-west route voor langzaam verkeer tussen 
pontaanlanding IJ-plein en Waterland. Om deze route te completeren wordt mogelijk ook over Zijkanaal 
K, tussen het Vliegenbos en het Rietland een langzaam verkeer verbinding gerealiseerd. 

Ook wordt het Hamerstraatgebied via de Noordwal op het IJ-plein directer bereikbaar voor fietsers. De 
Johan van Hasseltweg krijgt tussen de toekomstige metrohalte en de Meeuwenlaan een vrijliggend 
fietspad, een enorme verbetering voor de fietstoegankelijkheid van het Hamerstraatgebied. 

De bereikbaarheid van het Hamerstraatgebied zal de komende jaren aanzienlijk verbeteren voor 
langzaam verkeer. 

5.5  Parkeren

Het Hamerstraatgebied heeft binnen het Amsterdamse locatiebeleid en het stadsdeelbeleid een 
B-parkeernorm. Het voldoet aan de bijbehorende normering: per openbaar vervoer binnen 15 minuten op 
een A-locatie (Amsterdam Centraal Station) en met auto binnen 15 minuten op de ring A-10. Bij 
herontwikkelingen wordt de parkeerbehoefte van het te ontwikkelen programma op de eigen kavel 
opgelost, conform de normering bij een B-locatie: 

Werken   1:125m2

Voorzieningen   Amsterdamse CROW-normen (zie bijlage) 
Wonen 
 - Sociale huur  0.5 p.p. per woning 
 - Vrije sector  1.5 p.p. per woning 
 - Bezoekers  0.25 p.p. per woning

In de huidige situatie is er circa 230.000 m2 hoofdzakelijk werk-programma. Dit leidt (volgens de 
B-locatienorm) tot een parkeerbehoefte van 1950 parkeerplekken.

Momenteel zijn in het gebied circa 1930 parkeerplekken aanwezig, iets boven de norm. Daarvan zijn er 
circa 805 op de kavels (43% van de norm) en circa 1125 in de openbare ruimte. Er is enige parkeerdruk 
in het gebied, maar nog onder de 90%, die in het stadsbeleid als kritiek wordt beschouwd. De 
parkeerdruk in de openbare ruimte wordt constant gemonitord. In lijn met het parkeerbeleid van 
Stadsdeel Amsterdam-Noord worden maatregelen getroffen indien de parkeerdruk te hoog wordt. 
Gedacht kan worden aan het instellen van blauwe zone of het invoeren van betaald parkeren.

Bij realisatie van het maximaal gecalculeerde programma in het Hamerstraatgebied is er een 
parkeerbehoefte van circa 2350 parkeerplekken. 1500 hiervan zijn nodig voor bestaand, blijvend 
werkprogramma en 850 voor nieuw gerealiseerd programma. Deze 850 plekken moeten (in 
bovengrondse gebouwde oplossingen) op de kavels gerealiseerd worden. In de openbare ruimte zullen 
de komende 10 jaar ten gevolge van de voorgestelde ingrepen circa 200 van de bestaande circa 1125 
parkeerplaatsen worden opgeheven, waardoor er 925 plekken in de openbare ruimte resteren. Deze 
plekken kunnen worden gebruikt door bestaand, blijvend programma en door bezoekers van nieuw 
(woon-)programma.

Het realiseren van gebouwde bovengrondse parkeerplekken op de kleinere kavels in het noordelijke 
gedeelte van het Hamerstraatgebied is geen sinecure. Verder is dit ook vaak strijdig met de ambitie om 
vooral in de plint interessant, publiekgericht programma met een uitstraling en oriëntatie op de straat te 
realiseren. Het is daarom voorstelbaar dat delen van het parkeerprogramma in collectieve 
parkeervoorzieningen worden opgelost, bij voorkeur te situeren nabij de invalswegen. Het 
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bestemmingsplan maakt collectieve parkeervoorzieningen mogelijk. Indien (door gesloten 
overeenkomsten en dergelijke) aangetoond wordt dat parkeren ten behoeve van een bepaald bouwplan in 
dergelijke collectieve parkeervoorziening duurzaam wordt opgelost, kan de betreffende initiatiefnemer 
ontheffing (omgevingsvergunning) krijgen van de verplichting om op eigen terrein parkeerplaatsen te 
realiseren. 
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Hoofdstuk 6  Mer /mer-beoordeling

In hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het daarop gebaseerde Besluit milieueffectrapportage 
(Besluit m.e.r.) worden de verplichtingen inzake milieueffectrapportage geregeld. Deze regelgeving is 
gebaseerd op Europese regelgeving. Doel van het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is om de 
milieuaspecten volwaardig mee te kunnen nemen in de besluitvorming. In het milieueffectrapport (MER) 
worden de effecten van de beoogde ontwikkeling voor alle relevante milieuaspecten systematisch in 
beeld gebracht. Tevens wordt nagegaan of er alternatieven of maatregelen zijn waarmee eventuele 
negatieve effecten kunnen worden verminderd of voorkomen.

Een milieueffectrapportage kan zowel betrekking op een plan ("plan-m.e.r.") als op een besluit 
("project-m.e.r.") hebben. In het Besluit m.e.r. 1994 staat wanneer een project-m.e.r. of een plan-m.e.r. 
moet worden opgesteld. Het besluit bevat een bijlage C met daarin een overzicht van activiteiten (kolom 
1) waarvoor een m.e.r.-plicht kan gelden. Bij de activiteiten horen ook drempelwaarden; niet voor elke 
activiteit geldt een m.e.r.-plicht. Die plicht geldt alleen als bepaalde drempelwaarden worden 
overschreden (kolom 2). Verder zijn in de bijlage de besluiten aangegeven waarvoor dan een plan-m.e.r 
(kolom 3) of een project-m.e.r. (kolom 4) verplicht is. 

Naast de m.e.r.-plicht kent de Wm ook een plicht tot het maken van een m.e.r.-beoordeling. Op basis 
van deze beoordeling dient het bevoegd gezag te beslissen of er bijzondere omstandigheden aanwezig 
zijn die maken dat voor de activiteit een MER moet worden opgesteld. Wanneer een m.e.r.-beoordeling 
dient te worden opgesteld is - evenals de m.e.r.-plicht - geregeld in het Besluit m.e.r. De activiteiten 
(kolom 1) en drempelwaarden (kolom 2) waarvoor dit geldt, zijn opgenomen in bijlage D (D-lijst) van het 
Besluit m.e.r. Voor een plan dat kaderstellend is voor een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit, kan een 
plan-m.e.r.-plicht gelden. De plannen die het betreft, zijn genoemd in kolom 3. De besluiten die 
m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn, staan tot slot genoemd in kolom 4.   

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. Nieuw element daarin is de vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
Ingevolge het gewijzigde artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r. zijn de drempelwaarden voor 
m.e.r-beoordelingsplichtige activiteiten indicatief. Het gaat om die activiteiten die wel worden genoemd 
in kolom 1 van de D-lijst, maar die in omvang blijven onder de drempelwaarden zoals aangegeven in 
kolom 2 van de D-lijst. Dit betekent dat ook onder de m.e.r.-beoordelingsnorm zoals opgenomen in 
kolom 2, moet worden gemotiveerd waarom geen m.e.r. noodzakelijk is. Als toetsingskader daarvoor 
gelden de selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling 
(M.e.r.-richtlijn (85/337/EG)). Daarbij wordt gekeken naar de kenmerken van de activiteit, de plaats ervan 
in relatie tot de omgeving, en naar de potentiële effecten. Indien op basis van toetsing aan die criteria 
niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, 
dient in ieder geval een m.e.r.-beoordeling met toepassing van de artikelen 7.16 tot en met 7.19 Wm te 
worden gedaan.

De herontwikkeling van het Hamerstraatgebied is geen aangewezen activiteit waarvoor op grond van de 
C-lijst een m.e.r.-plicht geldt. 

Wel kan de activiteit worden gezien als een stedelijk ontwikkelingsproject, zoals genoemd in kolom 1 
van de D-lijst. De daarbij in kolom 2 aangegeven drempels worden ruimschoots onderschreden. Op 
basis daarvan geldt geen verplichting tot een m.e.r.-beoordeling. 

Ook op grond van de toetsing conform artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r. zijn er geen 
omstandigheden op grond waarvan een m.e.r.-beoordeling met toepassing van de artikelen 7.16 tot en 
met 7.19 Wm moet worden gedaan. Hierbij wordt het volgende overwogen.

Het project maakt de transformatie van bedrijvigheid in minder milieubelastende functies mogelijk. 
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Op grond van de geldende planologische regeling mogen zelfs de zwaarste milieuvervuilende 
bedrijven zich in het plangebied vestigen. Dit bestemmingsplan laat slechts bedrijven met een 
beperkte milieuhinder toe.
De omvang van het project is beperkt; er wordt slechts beperkte intensivering van een relatief klein 
gebied (40 hectare) mogelijk gemaakt. 
Het project heeft betrekking op een reeds bestaand bedrijventerrein. Voor de uitvoering van het 
project worden geen nieuwe, nog niet gebruikte gronden bebouwd / ontwikkeld. 
Het project staat niet in relatie met andere projecten zodat er geen sprake is van gecumuleerde 
nadelige milieueffecten.
Alle mogelijke milieugevolgen van de herontwikkeling (m.b.t. verkeer, luchtkwaliteit, geluid, externe 
veiligheid, bodem, cultuurhistorie en archeologie, natuur- en soortenbescherming) zijn grondig 
onderzocht en de resultaten daarvan zijn zorgvuldig afgewogen (de resultaten van deze onderzoeken 
worden hierna besproken). 
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat het project geen onaanvaardbare hinder of gevaar 
oplevert. Aan alle van toepassing zijnde grenswaarden (zoals die bijvoorbeeld op grond van de Wet 
luchtkwaliteit en Wet geluidhinder) wordt voldaan.
In het plangebied zijn geen beschermde dier- en plantsoorten aanwezig (het betreft een bestaand 
bedrijventerrein). Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van een beschermd natuurgebied, 
waardoor nadelige milieueffecten ter plaatse van beschermde gebieden zijn uitgesloten.
Gelet op de toegestane functies, reiken de effecten van het project geografisch gezien niet ver. 
Het project levert geen onomkeerbare milieuschade op. De verschillende milieueffecten (gerelateerd 
aan extra verkeer en daarmee samenhangend verkeerslawaai en luchtverontreiniging) hebben geen 
permanente werking; na een eventuele (niet-voorziene) beëindiging van het project zullen de 
nadelige milieueffecten beëindigen.

Op grond van toetsing aan de selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de Europese M.e.r.-richtlijn kan 
uitgesloten worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Er bestaat 
derhalve geen plicht of aanleiding voor het volgen van een m.e.r.(beoordelings)procedure.
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Hoofdstuk 7  Regeling milieuhinderlijke functies

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 
milieubelastende activiteiten. Sommige activiteiten die in een bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt, veroorzaken milieubelasting voor de omgeving. Andere activiteiten moeten juist beschermd 
worden tegen milieubelastende activiteiten.

In de visie van de gemeente wordt het Hamerstraatgebied - op termijn - een gemengd werk-woongebied. 
Met dit bestemmingsplan wordt in het transformatieproces een eerste stap gezet door het toestaan van 
200 woningen in het plangebied (waarvan 50 reeds bestaande woningen). Het accent op woningbouw zal 
echter liggen in de periode na 2020/2025.

Om gevoelige bestemmingen in het plangebied toe te kunnen staan dient men niet alleen rekening te 
houden met de milieuhinder veroorzaakt door reeds bestaande bedrijven, maar ook met de te 
verwachten milieuhinder van nieuwe functies. Hieronder wordt de methodiek beschreven hoe 
milieuhinder van nieuwe functies zo veel mogelijk wordt voorkomen dan wel tot aanvaardbaar niveau 
beperkt. In de hierna volgende hoofdstukken wordt beschreven in hoeverre de milieuhinder van 
bestaande bedrijven in en rondom het plangebied de woon- en leefklimaat van woningen kunnen 
beïnvloeden. 

Onderdeel van dit bestemmingsplan is de regeling van milieuhinderlijke activiteiten. De regeling wordt 
veelal aangeduid met "bedrijvenregeling", hoewel ook de milieuhinder van andere functies dan bedrijven 
hiermee wordt geregeld. Om inzicht te krijgen in de invloed die een functie op de woonomgeving heeft, is 
per functie de potentiële milieubelasting bepaald. Deze potentiële milieubelasting is een indicatie voor 
de mogelijke hinder afkomstig van een bepaalde functie. Deze score betreft niet de feitelijke milieuhinder 
van een concreet geval, maar is gebaseerd op indicatieve gegevens uitgaande van een gemiddeld 
modern bedrijf of andere functie, representatief voor die specifieke functie. De werkelijke milieubelasting 
wordt bepaald door de specifieke activiteiten van een bedrijf of andere functie. 

Functies worden in alle hedendaagse bestemmingsplannen ingedeeld in hoofdcategorieën (en een 
aantal subcategorieën) oplopend naarmate de milieuhinder toeneemt. De VNG (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten) heeft aan de hand van de SBI-codes een lijst gemaakt, waarbij de 
minimumafstanden zijn aangegeven met betrekking tot de milieuhinderaspecten geluid, geur, gevaar en 
stof. De afstanden zijn onder andere vastgesteld aan de hand van ervaringen uit de praktijk. Deze lijst 
van de VNG is opgenomen in de brochure "Bedrijven en milieuzonering". 

Daar waar milieuhinderlijke en milieugevoelige functies zijn gemengd zijn afstandsnormen echter niet 
goed bruikbaar. In een gemengd gebied is een fysieke scheiding van functies immers niet aan de orde. 
Mits alleen functies met relatief weinig milieuhinder worden toegestaan (zoals het geval is in het 
onderhavige plangebied) kan in een gemengd gebied een fysieke scheiding achterwege blijven. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat de afstandsnormen in de standaard VNG-methodiek zijn gerelateerd aan 
een "rustige woonwijk". Dit omgevingstype "rustige woonwijk" houdt in dat er vrijwel geen andere 
functies (zoals bedrijven en kantoren) voorkomen en is dan ook vergelijkbaar met een "rustig 
buitengebied", een stiltegebied of een natuurgebied. In dit bestemmingsplan wordt uitgegaan van het 
omgevingstype "gemengd gebied". Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke 
functiemenging, waar direct naast wonen ook andere functies voorkomen zoals bedrijven, kantoren en 
verschillende voorzieningen.

De VNG-lijst is ook het uitgangspunt voor de lijst die in dit bestemmingsplan is gekoppeld aan alle 
bestemmingen waarbinnen mogelijk milieuhinderlijke functies zijn toegestaan. Deze 'Staat van 
Inrichtingen' maakt als bijlage deel uit van de regels van dit bestemmingsplan.
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In de huidige situatie kunnen alle soorten bedrijven zich in het plangebied vestigen. Gelet op de 
transformatieopgave worden de vestigingsmogelijkheden voor de relatief milieuhinderlijke functies in dit 
bestemmingsplan beperkt. In het hele plangebied worden functies toegestaan tot maximaal 
milieuhindercategorie 3.1. Categorie 3.1 is de lichtste subcategorie binnen categorie 3. Voor functies 
die vallen in deze subcategorie geldt als eerste extra voorwaarde dat zij niet hoger scoren dan functies 
uit categorie 2 op grond van de milieuaspecten geur, gevaar en stof. Functies die ten aanzien van het 
aspect gevaar categorie 2 scoren worden, anders dan in de VNG-methodiek, waar ten aanzien van 
gevaar het maximum op categorie 1 is gesteld, ook aanvaardbaar geacht. Onderzoek naar de 
praktijksituatie in het plangebied heeft uitgewezen dat het om bedrijven gaat die een gasfles, olie of verf 
hebben opgeslagen. Deze bedrijven, niet vallend onder het BEVI of het Vuurwerkbesluit, vormen geen 
onaanvaardbaar risico voor de milieugevoelige functies en zijn goed inpasbaar in een gemengd gebied. 
Er zijn dus alleen functies toegestaan die op grond van geluid in categorie 3.1 vallen. Aanvullende 
voorwaarden zijn dan ook dat het niet om een continue bedrijfsvoering mag gaan (in de 'Staat van 
Inrichtingen' zijn deze functies indicatief aangegeven met een 'C'), hoofdzakelijk inpandige activiteiten 
moet betreffen en niet direct mag grenzen aan (lees: een gedeeld plafond of een gedeelde muur hebben 
met) een geluidsgevoelige functie.

De ‘Staat van Inrichtingen’ geeft naast een algemene milieuhindercategorie per functie ook een indicatie 
voor de te verwachten verkeersaantrekkende werking, apart voor personen- als goederenverkeer. 
Naarmate een functie meer personen- respectievelijk goederenverkeer genereert scoort een functie 
hoger op een schaal van 1 tot en met 3 voor elk van deze factoren. Voor functies gelegen langs de 
hoofdwegen in het plangebied (Motorkade, Gedempte Hamerkanaal en Johan van Hasseltweg) geldt een 
maximum score van 2 voor vrachtverkeer en van 3 voor personenverkeer. Voor de overige wegen geldt 
een strengere norm van respectievelijk 1 en 2. Op deze wijze wordt voorkomen dat al te veel 
verkeersaantrekkende functies zich vestigen langs wegen die niet specifiek bedoeld zijn als 
ontsluitingsweg.

De te verwachten milieuhinder van nieuwe functies wordt indicatief getoetst via de Staat van Inrichtingen, 
waarbij de gemiddelde milieuhinder van het betreffende type wordt betrokken. Hiernaast kan toetsing 
ook plaatsvinden op basis van de werkelijke milieuhinder van een concreet bedrijf. Bezien kan dan 
worden of aanvullende eisen moeten worden gesteld en eventueel de afwijkingsregels kunnen worden 
toegepast op grond waarvan een functie voor wat betreft de milieuhindercategorie lager kan worden 
ingeschaald dan indicatief aangegeven. In de artikelen 15 en 16 is een regeling getroffen voor de 
afwijkingen cq aanvulling van de Staat van Inrichtingen.

De reeds aanwezige functies die boven de gestelde maxima uitkomen krijgen een maat bestemming 
(zie de artikelsgewijze toelichting bij de artikelen 3 en 4). Zij worden toegestaan, maar de toegestane 
overschrijdingen gelden niet voor de opvolgende functies. Als een dergelijke functie verdwijnt worden 
slechts functies toegestaan die geen belemmering opleveren voor de transformatie naar een 
werk-woongebied. 

Dit bestemmingsplan laat geluidsgevoelige functies slechts door middel van wijzigingsbevoegdheid toe. 
Belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid is dat de milieuruimte hetgeen 
voor de bestaande bedrijfsvoering van bedrijven noodzakelijk is, gerespecteerd wordt. Dit dient door 
middel van onderzoek aangetoond te worden. Hiermee zijn de rechten van bestaande milieuhinderlijke 
bedrijven zeker gesteld. 
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Hoofdstuk 8  Geluid

8.1  Algemeen

Een van de grondslagen voor de ruimtelijke afweging is de Wet geluidhinder (Wgh). De Wet geluidhinder 
bevat geluidnormen en richtlijnen met betrekking tot de toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van 
spoor-, wegverkeerslawaai en industrielawaai. Op grond van de Wet geluidhinder gelden zones rond 
geluidbronnen met een grote geluiduitstraling, zoals (spoor)wegen en industrieterreinen.

Naast toetsing aan de Wet geluidhinder dient tevens in het kader van goede ruimtelijke ordening 
beoordeeld te worden of er sprake is van een akoestisch gezien aanvaardbaar woon- dan wel 
verblijfsklimaat. 

8.2  Regelgeving

In de Wet geluidhinder zijn geluidnormen opgenomen die voor woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of industrieterrein. Wanneer een 
bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidsgevoelige bebouwing in de geluidzone van een 
industrieterrein of (spoor)weg te realiseren, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de 
geluidbelasting van een industrieterrein of spoor(weg) op geluidsgevoelige bebouwing.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan op grond van de Wet geluidhinder een hogere 
waarde (ontheffing op de geluidsbelasting) worden verleend door het dagelijks bestuur. Voorwaarde is 
dat het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende 
doeltreffend zijn, of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke 
of financiële aard een rol spelen. Het toepassen van maatregelen dient in volgorde van prioriteit gericht 
te zijn op bronmaatregelen (geluiddempers, aanpassing wielen/spoor, aanpassing wegverharding en/of 
aangepaste rijsnelheden) en overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen/geluidswallen).

Wanneer de maximale toelaatbare waarde voor geluidbelasting wordt overschreden, biedt de Wet 
geluidhinder de mogelijkheid geluidsgevoelige functies te realiseren met een dove gevel (een gevel 
zonder te openen/met slechts incidenteel te openen delen) te realiseren. De geluidwaarde binnen de 
woningen (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm 
van 33 dB. 

Wanneer sprake is van meerdere relevante geluidsbronnen, kan slechts een hogere waarde worden 
vastgesteld voor zover de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare 
geluidbelasting (art. 110a lid 6 Wgh).

In het Amsterdamse geluidbeleid (november 2007) is bepaald dat de woningen waarvoor een hogere 
waarde wordt vastgesteld in principe dienen te beschikken over een stille of geluidluwe zijde. Van dit 
principe kan slechts worden afgeweken op grond van zwaarwegende argumenten. Woningen met een 
dove gevel of een geluidwerende vlies geven dienen altijd over een stille gevel of stil geveldeel te 
beschikken, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen zoals tijdelijke situaties.
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8.3  Resultaten onderzoeken

Voorop wordt gesteld dat dit bestemmingsplan geluidsgevoelige functies (woningen en scholen) slechts 
indirect, door gebruik van de wijzigingsbevoegdheid toestaat. Deze functies kunnen aldus alleen 
gerealiseerd worden nadat eerst een afzonderlijke procedure wordt doorgelopen. In het kader van de 
goede ruimtelijke ordening wordt bij de vaststelling van het wijzigingsplan het woon- en leefklimaat 
beoordeeld, waarbij ook eventuele belemmeringen voor omliggende bedrijven worden betrokken. 

Een recente wijziging van de Wet geluidhinder (in werking sinds 31 maart 2010) maakt het mogelijk dat 
toetsing aan de Wet geluidhinder niet alleen in het kader van het opstellen van een bestemmingsplan 
plaats vindt, maar ook bij de wijziging van een bestemmingsplan. Die toetsing wordt gedaan op basis 
van de concrete omstandigheden (bv. de exacte locatie en bouwhoogte van de woning en de 
bouwhoogte van overige bebouwing met afschermende werking) in plaats van aannames naar een 
toekomstig geval. Die maatwerkbeoordeling levert per definitie een beter beeld op van de akoestische 
situatie. Verder kunnen de mogelijke maatregelen ter beperking van geluidhinder ook beter inzichtelijk 
gemaakt worden per concreet geval.

Bij het vaststellen van het wijzigingsplan dient aldus aangetoond te worden dat bij de gevel van 
woningen of school voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Indien hieraan niet kan voldaan 
worden, dient een hogere waarde besluit genomen te worden. Hierbij wordt ook aan het hogere waarde 
beleid van Amsterdam getoetst.

In het kader van de voorbereiding van dit bestemmingsplan werd de akoestische situatie globaal in beeld 
gebracht. Zo is de geluidbelasting vanwege het industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost en de 
wegen in en rondom het plangebied onderzocht. Tevens is aandacht besteed aan de potentiële 
geluidhinder vanwege bedrijven in het plangebied. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het 
rapport Geluidsonderzoek Hamerstraatgebied te Amsterdam van 1 december 2011 (zie rapport met 
kenmerk R070950aaA1.cw als bijlage 4). De berekeningen in het akoestisch rapport zijn uitgevoerd ter 
plaatse van de mogelijke woningbouwlocaties in bestemming Gemengd-1, maar het rapport bevat ook 
voldoende informatie voor de mogelijke bouwlocaties voor een school in bestemming Gemengd-2. 
Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de resultaten van het akoestisch onderzoek. 

8.3.1  Industrielawaai

Op grond van de Wet geluidhinder moet een geluidzone worden vastgesteld rond industrieterreinen waar 
de vestiging van inrichtingen die "in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken" is toegestaan 
(artikel 41, derde lid Wgh). Deze inrichtingen, de zogenaamde grote lawaaimakers zijn nader 
aangewezen in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht. Dergelijke inrichtingen worden 
geacht zoveel lawaai te (kunnen) veroorzaken, dat de wijde omgeving ervan zeer zwaar belast wordt.

Omdat de vestiging van grote lawaaimakers in het Hamerstraatgebied op dit moment niet is uitgesloten, 
wordt het gebied aangemerkt als een industrieterrein in de zin van de Wgh. Het plangebied maakt 
onderdeel uit van het gezoneerd industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost. Op onderstaande figuur 
wordt het gezoneerd industrieterrein en de geluidzone omheen weergegeven. 
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Figuur: Geluidzone rond industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost - huidige situatie

Aanpassing omvang gezoneerd industrieterrein

In het plangebied bevinden zich geen grote lawaaimakers (meer). De komst van nieuwe grote 
lawaaimakers (net als andere vorm van zware bedrijvigheid) is niet meer wenselijk gezien de 
transformatieopgave. In de regels van dit bestemmingsplan wordt de vestiging van nieuwe grote 
lawaaimakers aldus ook expliciet uitgesloten. 

Naast het uitsluiten van grote lawaaimakers wordt in dit bestemmingsplan ook de status van gezoneerd 
industrieterrein opgeheven. Op onderstaande figuur wordt de nieuwe omvang van het gezoneerd 
industrieterrein weergegeven. 

Figuur: Geluidzone rond industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost - nieuwe situatie

Hiermee valt het Hamerstraatgebied in de geluidzone van het verkleinde industrieterrein Johan van 
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Hasseltkanaal Oost. Met dit "dezoneren" wordt de randvoorwaarde voor woningbouw geschept vanuit de 
Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt immers bescherming alleen aan geluidsgevoelige functies 
die zijn gelegen in de geluidzone van een industrieterrein en niet op het industrieterrein zelf. Uit het 
principe van goede ruimtelijke ordening is het toestaan van geluidsgevoelige functies op gezoneerd 
industrieterreinen daarom niet aanvaardbaar.

De buitengrens van de geluidzone wordt in dit bestemmingsplan niet aangepast. Een groot deel van de 
geluidzone valt immers buiten het plangebied. Het is de bedoeling dat de geluidzone met een integrale 
facetherziening in een keer wordt aangepast. Tot slot wordt nog opgemerkt dat het deelgebied 
Pereboomsloot (het noordelijke kleine gezoneerd industrieterrein) op termijn ook wordt gedezoneerd.

Gevolgen van dezoneren 
Omdat het gezoneerd industrieterrein verkleind wordt, worden bij het bepalen van industrielawaai (de 
geluidbelasting vanwege alle bedrijven op het gezoneerd industrieterrein) minder bedrijven meegenomen. 
Gelet hierop neemt het industrielawaai af. 

Voor de bedrijven die in het Hamerstraatgebied gevestigd zijn, heeft het dezoneren geen gevolgen van 
grote betekenis. Voor inrichtingen die over een milieuvergunning (thans: omgevingsvergunning) 
beschikken, geldt dat hun geluidbelasting niet meer wordt getoetst aan de geluidzone, maar zal 
conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening individueel getoetst worden aan de 
plaatselijke omstandigheden.

Ook voor bedrijven die gevestigd zijn op het resterende gedeelte van het gezoneerd industrieterrein heeft 
het dezoneren geen nadelige gevolgen. De geluidbelasting van milieu- (thans: omgevings-) 
vergunningplichtige inrichtingen wordt voortaan ook getoetst aan de geluidzone. 

Geluidbelasting vanwege verkleind industrieterrein

Adviesbureau LBP/Sight heeft onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege het verkleinde 
industrieterrein. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het hierboven genoemde rapport. 

Omdat het gezoneerd industrieterrein verkleind wordt, wordt bij het bepalen van industrielawaai (de 
geluidbelasting vanwege alle bedrijven op het gezoneerd industrieterrein) minder bedrijven meegenomen. 
Hierdoor neemt het industrielawaai af. Op onderstaande figuren wordt de geluidbelasting vanwege het 
industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost weergegeven in de huidige en nieuwe situaties 
weergegeven. 
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Figuur Geluidbelasting vanwege Johan van Hasseltkanaal Oost op 5 meter hoogte in huidige situatie

Figuur Geluidbelasting vanwege Johan van Hasseltkanaal Oost op 5 meter hoogte in nieuwe situatie

Geluidbelasting ter plaatse van bestaande geluidsgevoelige objecten 
In het Hamerstraatgebied bevinden zich op dit moment circa 50 woningen, grotendeels voormalige 
bedrijfswoningen. In de huidige situatie bevinden zich deze woningen op een gezoneerd industrieterrein. 
Na dezonering vallen deze woningen in de geluidzone van het (verkleinde) industrieterrein waardoor de 
beschermende werking van de Wet geluidhinder ook voor deze woningen van toepassing is. Dit houdt in 
dat voor deze woningen ook een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) geldt. Bij bestaande woningen is 
het mogelijk om een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen tot een maximale 
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ontheffingswaarde van 60 dB(A).

LBP/Sight heeft in zijn onderzoek de geluidbelasting vanwege het verkleinde industrieterrein berekend 
ter plaatse van de bestaande woningen. Bij de meesten woningen (langs de Meeuwenlaan) is de 
geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde. Bij enkele woningen bedraagt het industrielawaai meer 
dan 50 dB(A), maar blijft nog steeds ruim onder de maximale ontheffingswaarde van 60 dB(A). Voor 
deze woningen wordt een hogere waarde vastgesteld (zie bijlage 5).

Geluidbelasting ter plaatse van toekomstige geluidsgevoelige objecten 
Zoals in de inleiding van paragraaf 8.3 reeds werd aangegeven, geeft dit bestemmingsplan de 
mogelijkheid om ter plaatse van bestemming Gemengd-1 woningen of andere geluidsgevoelige functies 
toe te staan door gebruik van een wijzigingsbevoegdheid. Tevens wordt de mogelijkheid gegeven om ter 
plaatse van bestemming Gemengd-2 een school te realiseren met een wijzigingsplan. 

Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) 
voor nieuwe geluidsgevoelige functies zal aldus plaats vinden in het kader van het wijzigingsplan. 
Hieronder wordt de geluidbelasting vanwege industrielawaai globaal beoordeeld. 

Op 5 meter hoogte is de geluidbelasting ter plaatse van de mogelijke woningbouwlocaties laag; slechts 
in enkele gevallen is naar verwachting ontheffing van de voorkeursgrenswaarde nodig. Hierbij gaat het 
om de locaties die in de rode contour vallen. De berekende waarden blijven (ruim) onder de maximale 
ontheffingswaarde.

Figuur Geluidbelasting industrielawaai op 5 meter hoogte

Het bestemmingsplan maakt bebouwing tot 30 meter hoog mogelijk. Bij de maximale hoogte neemt het 
industrielawaai toe. Uit onderstaande figuur blijkt dat er meer woningbouwlocaties een hogere waarde 
behoeven. Ter plaatse van enkele locaties die in de paarse contour vallen, wordt zelfs de maximale 
ontheffingswaarde overschreden. Dit betekent dat op die locaties woningbouw niet mogelijk is dan wel 
alleen met de toepassing van dove gevels of geluidwerende vlies. De locaties waar de maximale 
ontheffingswaarde wordt overschreden wordt hieronder met kruis weergegeven. 
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Figuur Geluidbelasting industrielawaai op 29 meter hoogte

Met betrekking tot de mogelijkheid van de vestiging van een school in de bestemming Gemengd-2 kan 
geconcludeerd worden dat het met name mogelijk is in de zuidwestelijke kant van het plangebied dan 
wel achter afschermende bebouwing. Op enkele locaties is onderwijsfunctie slechts met toepassing van 
dove gevels of geluidwerende vlies mogelijk dan wel door een zodanige situering van de school dat 
omliggende bebouwing voldoende afscherming biedt. 

Maatregelen ter beperking industrielawaai
In het kader van dit bestemmingsplan wordt ook beoordeeld welke maatregelen mogelijk dan wel 
wenselijk zijn ter beperking van industrielawaai. In het algemeen kan gesteld worden dat het treffen van 
bronmaatregelen het meest effectief zijn ter beperking van industrielawaai. De beperking van de 
geluidrechten van bedrijven op het gezoneerd industrieterrein wordt echter niet wenselijk geacht 
vanwege de belemmering die het voor de bedrijfsvoering van bedrijven betekent. Een gezoneerd 
industrieterrein is immers juist bedoeld om een speciaal vestigingsklimaat te bieden voor grote 
lawaaimakers. Bovendien is het uitgangspunt van de transformatie van het Hamerstraatgebied dat 
bestaande bedrijven in hun bedrijfsvoering niet worden belemmerd. 

Het beperken van industrielawaai door geluidschermen wordt tevens niet efficiënt geacht vanwege de 
geringe milieuwinst (gelet op de afstand tussen de bronnen op het gezoneerd industrieterrein en de 
mogelijke woningbouwlocaties), de hoge kosten en stedenbouwkundige bezwaren.

Tot slot kan nog gedacht worden aan een zo optimaal mogelijk situering van geluidsgevoelige functies. 
Gedeeltelijk wordt hieraan voldaan in de zin dat de mogelijke woningbouwlocaties het meest ver van de 
bron zijn gelegen. Gelet op haar passieve ontwikkelstrategie, heeft de gemeente echter weinig sturing 
om concrete woningbouw- of onderwijslocaties aan te wijzen. Juist om deze reden is woningbouw niet 
rechtstreeks toegestaan, maar alleen door wijziging van het bestemmingsplan. Het is aan de 
ontwikkelende partij om op de bouwkavel de geluidsgevoelige functies op de meest optimale manier te 
situeren. De gemeente beoordeelt dit in het kader van de hogere waarde procedure die gekoppeld is aan 
het wijzigingsplan. 

  Gemeente Amsterdam



blz. 38

8.3.2  Wegverkeerslawaai

Conform artikel 74 van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen in het Hamerstraatgebied 
geluidzones van 200 meter breed. Er is akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting vanwege 
deze wegen. Zoals in de inleiding van deze paragraaf reeds werd aangegeven, vindt toetsing aan de Wet 
geluidhinder, m.a.w. aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de maximale ontheffingswaarde van 63 
dB, bij de vaststelling van het wijzigingsplan plaats. Hieronder volgt een algemene beschouwing van het 
wegverkeerslawaai.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op 5 meter vanwege alle wegen in het plangebied boven 
de voorkeursgrenswaarde ligt. Langs de Motorkade (blok 2) en de Johan van Hasselweg (blok 6) wordt 
zelfs de maximale ontheffingswaarde overschreden. Hierbij wordt opgemerkt dat vanwege de 
geluidbelasting van omliggende bedrijven (zie paragraaf 8.3.5) zijn deze locaties in de huidige situatie 
niet geschikt voor woningbouw. Indien vanwege vertrek van hinderveroorzakende bedrijven deze locaties 
toch geschikt worden voor woningbouw, dient nader beoordeeld te worden of woningen zodanig kunnen 
gesitueerd worden dat de geluidbelasting onder de maximale ontheffingswaarde blijft. Indien dat niet kan 
worden bewerkstelligd, dienen woningen achter een dove gevel gerealiseerd te worden of anders dient 
een geluidwerend vlies voor de gevel geplaatst te worden. Bij hogere situering van woningen dan 5 meter 
neemt het verkeerslawaai af. Woningen dienen in alle gevallen (conform het stedelijke beleid) een 
geluidsluwe zijde te hebben.

Maatregelen ter beperking wegverkeerslawaai
In het kader van dit bestemmingsplan wordt ook beoordeeld welke maatregelen mogelijk dan wel 
wenselijk zijn ter beperking van wegverkeerslawaai. Wegverkeerslawaai kan efficiënt beperkt worden 
door het gebruik van zogenaamde stil asfalt. Het gebruik van stil asfalt is met name opportuun bij 
herbestrating van wegen. De komende 10 jaar wordt de herbestrating van wegen echter niet gepland. 
Het nemen van dergelijke kostbare maatregel is de komende periode ook niet reëel omdat op korte 
termijn slechts zeer beperkt aantal woningen worden gebouwd. 

Het beperken van wegverkeerslawaai door geluidschermen wordt tevens niet efficiënt geacht vanwege de 
hoge kosten en stedenbouwkundige bezwaren.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat met een zo optimaal mogelijk situering van geluidsgevoelige functies 
de geluidbelasting voldoende beperkt kan worden. Gelet op haar passieve ontwikkelstrategie, heeft de 
gemeente echter weinig sturing om concrete woningbouw- of onderwijslocaties aan te wijzen. Juist om 
deze reden is woningbouw niet rechtstreeks toegestaan, maar alleen door wijziging van het 
bestemmingsplan. Het is aan de ontwikkelende partij om op de bouwkavel de geluidsgevoelige functies 
op de meest optimale manier te situeren. De gemeente beoordeelt dit in het kader van de hogere 
waarde procedure die gekoppeld is aan het wijzigingsplan. 

8.3.3  Verkeerslawaai buiten het plangebied

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het verkeerslawaai neemt niet of nauwelijks toe ter plaatse van 
bestaande woningen buiten het plangebied. 

8.3.4  Cumulatie industrie- en wegverkeerslawaai

Enkele locaties (met name blok 5 en 6) worden zowel van industrielawaai als van wegverkeerslawaai 
belast. Conform het vereiste van de Wet geluidhinder werd in het akoestisch rapport (indicatief) 
beoordeeld of de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van deze locaties aanvaardbaar is. 

Conform het hogere waarde beleid van de gemeente Amsterdam treedt onaanvaardbare geluidsbelasting 
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op als de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dat dan de hoogste van de maximaal 
toegestane ontheffingswaarden. 3 dB komt overeen met een verhoging van de geluidbelasting die als 
significant hoger wordt ervaren. 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in alle gevallen aan de voorwaarden van het Amsterdamse beleid 
wordt voldaan. Voor geen van de gevallen waarvoor een hogere waarde benodigd is, is de gecumuleerde 
waarden meer dan 3 dB hoger dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarde. 

8.3.5  Geluid vanwege omliggende bedrijven

Zoals eerder aangegeven, is het uitgangspunt voor de transformatieopgave is dat zittende bedrijven niet 
worden belemmerd in hun bedrijfsvoering. Omdat woningen en andere geluidsgevoelige functies slechts 
na wijziging van het bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd (en zijn dus niet rechtstreeks 
toegestaan), worden bedrijven vooralsnog niet beperkt in hun bedrijfsvoeringmogelijkheden. Indien er 
concrete plannen zijn voor de bouw van woningen (of andere geluidsgevoelige objecten), dient bij het 
wijzigingsplan aangetoond te worden dat bedrijven in hun bedrijfsvoering niet belemmerd worden. 

In het akoestisch onderzoek ten behoeve van dit bestemmingsplan is globaal aandacht besteed aan de 
te verwachten geluidhinder vanwege bedrijven in het plangebied. Het doel voor het akoestisch onderzoek 
was om de vergunde geluidruimte van milieu- (thans: omgevingsvergunning-) plichtige bedrijven in beeld 
te brengen dan wel inventariseren welke overige bedrijven (of overige hinder veroorzakende functies) in 
het plangebied belemmerd kunnen worden in hun bedrijfsvoering. 

In het hierboven genoemde onderzoek van LBP/Sight zijn vier vergunningplichtige bedrijven 
geïnventariseerd, met name: 
 - Draka Kabel op het adres Hamerstraat 2; 
 - Canter Vleeswaren op het adres Johan van Hasseltweg 73; 
 - Schöne Edelmetaal op het adres Meeuwenlaan 88; 
 - Exclusiva Schoonmaakmiddelen op het adres Schaafstraat 21. 

Deze bedrijven hebben allemaal een vergunde geluidruimte van 50 dB(A) op 50 meter afstand. Om te 
voorkomen dat deze bedrijven in hun bedrijfsvoering belemmerd worden, kan binnen 50 meter afstand 
van deze bedrijven geen geluidsgevoelige functie gerealiseerd worden. Conform de voorwaarden voor het 
toestaan van woningen of scholen, dienen deze afstanden in acht te worden genomen bij de vaststelling 
van het wijzigingsplan.

Voor de andere bedrijven (of overige functies) in het plangebied zijn de algemene geluidsnormen van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (ook wel Activiteitenbesluit genoemd) van toepassing. 
Voor inrichtingen (in de zin van de Wet milieubeheer) gelegen op een bedrijventerrein geldt voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een grenswaarde van 55/50/45 dB(A) in de 
dag-/avond-/nachtperiode op de gevel van woningen. In het akoestisch onderzoek is tevens op 
hoofdlijnen bekeken welke bedrijven naar verwachting niet aan deze norm kunnen voldoen indien 
geluidsgevoelige objecten te dichtbij worden gerealiseerd. Rondom deze bedrijven is in het akoestisch 
onderzoek een zone getekend, zie op onderstaande figuur.
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Figuur: Indicatie ligging zones waarbinnen geen woningbouw mag plaats vinden

Om te voorkomen dat bedrijven in hun bedrijfsvoering belemmerd worden, kan binnen de aangegeven 
zone geen geluidsgevoelige functie gerealiseerd worden. Conform de voorwaarden voor het toestaan van 
woningen, dienen deze zones betrokken te worden bij de vaststelling van het wijzigingsplan. 

Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat het onderzoek een momentopname betreft. Voorafgaand de 
vaststelling van het wijzigingsplan dient onderzocht te worden of de gegevens voldoende actueel zijn. 
Naar verwachting zullen in de toekomst meer relatief zware bedrijven het plangebied verlaten. Het is dan 
ook aannemelijk dat de belemmeringen voor woningbouw in de toekomst zullen afnemen. 

Het akoestisch onderzoek richtte zich op de mogelijke woningbouw locaties in bestemming 
Gemengd-1. De mogelijke locaties voor een school in Gemengd-2 zijn hierin niet meegenomen vanwege 
de grootte van die bestemming en de grotere onzekerheden omtrent de mogelijke locatie. Indien een 
concrete locatie bekend is, dient voorafgaand de vaststelling van het wijzigingsplan tevens onderzocht te 
worden in hoeverre omliggende bedrijven (onaanvaardbare) geluidhinder kunnen veroorzaken. 

8.3.6  Overige vormen van geluid

Luchtvaartlawaai 
Het plangebied ligt ver buiten het beperkingengebied van Schiphol zoals opgenomen in het 
Luchthavenindelingsbesluit en buiten de 20 Ke-vrijwaringszone zoals opgenomen in de Nota Ruimte. 
Derhalve kan geconcludeerd worden dat op grond van de wet- en regelgeving geen belemmering bestaat 
voor het toestaan van woningbouw ten aanzien van luchtvaartlawaai en dat luchtvaart geen 
onaanvaardbare geluidhinder veroorzaakt. 

Scheepvaartlawaai 
Scheepvaart op het IJ geeft een zeer beperkte geluidbelasting in het plangebied. De mogelijke 
woningbouwlocaties (in bestemming Gemengd-1) liggen ver van het IJ af en het geluid wordt bovendien 
afgeschermd door tussenliggende bebouwing. Scheepvaart veroorzaakt geen onaanvaardbare 
geluidhinder ter plaatse van toekomstige woningen. 
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8.4  Conclusie

Met dit bestemmingsplan wordt de status van gezoneerd industrieterrein opgeheven. Dit geeft geen 
negatieve gevolgen voor bedrijven of bestaande woningen in het Hamerstraatgebied. Het is op hoofdlijnen 
in beeld gebracht in de omgeving van welke bedrijven er naar verwachting geen sprake is van 
aanvaardbaar akoestisch klimaat zonder dat de geluidrechten van bedrijven beperkt worden. Uit nader 
onderzoek of vanwege gewijzigd omstandigheden kunnen meer locaties in aanmerking komen voor 
woningbouw. Ter plaatse van het hele Hamerstraatgebied is er sprake van een aanvaardbaar akoestisch 
klimaat als gevolg van industrie- en wegverkeerslawaai, hoewel op enkele locaties en op bepaalde 
hoogtes aan de maximale ontheffingswaarde van de Wet geluidhinder niet wordt voldaan. Nadere 
optimalisatie van de situering van geluidsgevoelige functies biedt echter mogelijkheden om de 
geluidbelasting te beperken. De akoestische situatie wordt nog nader beoordeeld in het kader van 
wijzigingsplannen die de geluidsgevoelige functies toelaten. 

  Gemeente Amsterdam



blz. 42

Bestemmingsplan Hamerstraatgebied (vastgesteld)



  blz. 43

Hoofdstuk 9  Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het binnen aanvaardbare grenzen houden van risico's voor de 
omgeving voor het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); het transport 
van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, water- en spoorwegen, buisleidingen), het gebruik van 
luchthavens en het gebruik van windturbines.

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR).

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van 
een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Deze begrippen vullen elkaar 
aan; met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de risicovolle activiteit en 
kwetsbare functies, terwijl met het GR wordt beoordeeld of er een groot aantal slachtoffers kan vallen 
als gevolg van een ongeval. Voor het PR worden risiconormen gesteld in de vorm van grens- en 
richtwaarden waaraan getoetst moet worden bij vaststelling van bestemmingsplannen. Voor het GR 
geldt geen norm; het bevoegd gezag moet afwegen of de gevolgen van een ongeval al dan niet 
aanvaardbaar zijn. Er is wel een oriëntatiewaarde vastgesteld die in het algemeen als acceptabel niveau 
geldt. Het bevoegd gezag kan echter gemotiveerd een hoger of juist lager niveau als aanvaardbaar 
beschouwen en dient een overschrijding van de oriëntatiewaarde dan wel een toename van het 
groepsrisico ten gevolge van de totstandkoming van een project te verantwoorden. 

Voor het plangebied zijn de volgende risicobronnen relevant:

in het plangebied is een LPG-tankstation;
dichtbij het plangebied is het risicobedrijf Albemarle;
over het IJ worden gevaarlijke stoffen gevoerd;
langs het plangebied worden gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd;
door het gebied loopt een aardgasleiding. 

Hieronder worden de risico's van deze activiteiten voor de omgeving omschreven. 

9.1  Risicovolle inrichtingen

9.1.1  Toetsingskader

Besluit externe veiligheid inrichtingen
Voor risicovolle inrichtingen is de normstelling geregeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi). Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen buiten de 
inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden 
blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven te beperken. Voorbeelden van deze risicovolle bedrijven zijn 
LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en chemische fabrieken.

Het Bevi bevat de normstelling op het gebied van externe veiligheid van inrichtingen en richt zich daarbij 
op de aspecten vergunningverlening en ruimtelijke ordening. In nieuwe situaties geldt voor het PR een 
grenswaarde van 10-6 per jaar voor kwetsbare objecten en een richtwaarde van 10-6 per jaar voor beperkt 
kwetsbare objecten. Dit betekent dat binnen de PR 10-6 contour van een Bevi-inrichting geen nieuwe 
kwetsbare objecten mogen worden opgericht. Indien binnen de contour beperkt kwetsbare objecten 
worden opgericht moet het bevoegd gezag motiveren waarom dat wenselijk en aanvaardbaar is. Verder 
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dient door het bevoegd gezag het GR verantwoord worden in de toelichting.

9.1.2  Beoordeling veiligheidsrisico's

LPG-tankstation Esso

Op het adres Meeuwenlaan 128 bevindt zich een tankstation dat ook LPG verkoopt. De doorzet van de 
inrichting is beperkt tot 500 m3 per jaar. Tevens zijn de zogenaamde venstertijden beperkt wanneer LPG 
afgeleverd mag worden. LPG mag alleen overdag tijdens beperkte duur afgeleverd worden. Hierdoor 
worden de risico's voor de omgeving aanzienlijk beperkt. 

Op 4 december 2009 heeft de gemeente Amsterdam een overeenkomst gesloten met exploitant Van 
Vloten Beheer BV, waarbij afgesproken is dat exploitant de verkoop van LPG zal beëindigen uiterlijk per 
31 december 2015. Gelet hierop is er sprake van een tijdelijke situatie. 

Plaatsgebonden risico
LPG-tankstations zijn zogenaamde categoriale inrichtingen. Dit betekent dat de contour voor het 
plaatsgebonden risico (10-6 contour) vaststaat op 45 meter gemeten vanaf het vulpunt, op 25 meter vanaf 
reservoir en op 15 meter afstand vanaf afleverzuil. De ligging van deze contouren worden hieronder 
weergegeven. 

Binnen de PR 10-6 contour staan geen kwetsbare objecten. Het bestemmingsplan sluit de vestiging van 
nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 uit. Hiermee wordt aan de grenswaarde voor PR voldaan. 
Binnen de 10-6 contour staat nog een autodealer met behorende werkplaats die als beperkt kwetsbaar 
object kan aangemerkt worden. De autodealer / garage heeft dezelfde exploitant als het tankstation. Het 
betreft een zelfredzame functie. Gelet op de binding tussen dealer/garage en het station, de 
zelfredzaamheid van de aanwezigen en het feit dat het een bestaande situatie is die per eind 2015 
beëindigd wordt, is het aanvaardbaar dat de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten overschreden 
is. Het bestemmingsplan sluit de vestiging van nieuwe beperkt kwetsbare objecten uit. Het 
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bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om van deze bepaling gemotiveerd af te wijken. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan de zelfredzaamheid van aanwezigen en maatregelen ter bevordering hulpverlening 
en zelfredzaamheid (zoals situering vluchtroutes, beschikbaarheid van een calamiteitenplan e.d.).

Conclusie plaatsgebonden risico
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten omtrent het plaatsgebonden risico; er wordt immers voldaan 
aan de grenswaarde voor kwetsbare objecten. In de huidige situatie bevindt zich een beperkt kwetsbaar 
object binnen de PR 10-6 contour, maar hiervoor geldt geen saneringsplicht en de risico's zijn 
aanvaardbaar. De vestiging van nieuwe beperkt kwetsbare objecten worden uitgesloten.

Groepsrisico
Het invloedsgebied staat vast op 150 meter gemeten vanaf het vulpunt en het reservoir. De Dienst Milieu 
en Bouwtoezicht heeft onderzocht hoeveel het groepsrisico toeneemt ten gevolge van onderliggend 
bestemmingsplan. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de Memo Groepsrisicoberekening 
LPG tankstation Meeuwenlaan 128 van 19 maart 2012, zie bijlage 7. 

Uit het onderzoek blijkt dat het groepsrisico in de huidige situatie rondom de oriëntatiewaarde ligt, zie 
onderstaande figuur.

Figuur Groepsrisico tankstation in huidige situatie

Het bestemmingsplan laat functieverruiming toe waardoor het gebruik van gronden intensiever wordt en 
de personendichtheden toenemen. Hierdoor neemt het groepsrisico toe tot maximum factor 2. 
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Figuur Groepsrisico tankstations nieuwe situatie

Voor de verantwoording van het groepsrisico zie paragraaf 9.4. 

Albemarle Catalysts  BV (voorheen AKZO)
Buiten het plangebied, op het adres Nieuwendammerkade 1-3 bevindt zich een chemische fabriek, waar 
450 ton ammonia en meer dan 10 ton brandbare vloeistoffen worden opgeslagen. Gelet op de aard en de 
hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen, en de processen met de gevaarlijke stoffen, valt Albemarle onder 
de werking van Bevi. 

Plaatsgebonden risico
Het bedrijf heeft recentelijk, in september 2009 een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) laten opstellen 
waarin de externe veiligheidsrisico's in beeld zijn gebracht. Deze analyse is onderdeel van de 
milieuvergunning van het bedrijf die op 6 mei 2010 is verleend door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland. Uit de QRA blijkt dat de risicocontour voor het plaatsgebonden risico 10 meter 
buiten de inrichtinggrens ligt, maar valt buiten het plangebied, zie onderstaande figuur.

Figuur Uitsnede ligging PR-contour Albemarle (bron: provinciale risicokaart)

Groepsrisico
Het invloedsgebied voor het groepsrisico vanwege de verlading van ammonia ligt op 50 meter van de 
verlading van de tankwagen en reikt tot buiten de inrichting. Het invloedsgebied komt overeen met de PR 
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10-8 contour, hieronder met groene lijn weergegeven. 

Figuur Uitsnede uit QRA Albemarle

Een klein deel van het plangebied, de hoek Zamenhofstraat - G.T. Ketjenweg valt binnen het 
invloedsgebied. De betreffende gronden worden gebruikt voor verkeer. Op de betreffende gronden worden 
geen (beperkt) kwetsbare objecten toegelaten. Er dient aldus geen verantwoording groepsrisico 
opgesteld te worden.

9.2  Vervoer gevaarlijke stoffen

9.2.1  Inleiding

Over het IJ worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Op onderstaande figuren wordt de risicozone van het IJ 
weergegeven. 

Risicozone van het IJ

Ook over de Johan van Hasseltweg worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Hieronder staat een uitsnede van 
de kaart behorende bij het raadsbesluit van 30 mei 2007 waarbij wegen voor gevaarlijke stoffen vervoer 
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werden aangewezen. 

Aangewezen gevaarlijke stoffenroute

Naast de Johan van Hasseltweg is tevens het hele Hamerstraatgebied aangewezen als laad- en 
losroutegebied. Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk geen gebruik meer gemaakt. In het 
plangebied bevinden zich ook geen bedrijven meer met gevaarlijke stoffen opslag zodat vervoer van deze 
stoffen niet meer aan de orde is. De gemeente is van plan om in de toekomst de laad- en losroute 
status van dit gebied op te heffen. Uiteraard blijft de Johan van Hasseltweg aangewezen als gevaarlijke 
stoffen route beschikbaar voor de aanvoer van gevaarlijke stoffen naar het bedrijf Albemarle.

9.2.2  Toetsingskader

Wet vervoer gevaarlijke stoffen
De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (1996) regelt de wijze van vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, per 
spoor en over de binnenwateren; hierin is onder andere vastgelegd welke stoffen behoren tot de 
categorie 'gevaarlijke stoffen' en dat het transport binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk dient te 
worden vermeden. Om bij ruimtelijke ontwikkelingen het vervoer van gevaarlijke stoffen te laten voldoen 
aan de externe veiligheidsnormen moet het bevoegd gezag rekening houden met het PR en het GR.

Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
Voor de wijze waarop het PR en GR beoordeeld moeten worden, is de Circulaire risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (verder: de Circulaire) van toepassing. De Circulaire beschrijft het beleid van de 
overheid over de afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. De overheid vraagt gemeenten, provincies en infrabeheerders om medewerking aan dit beleid te 
verlenen door bij de besluitvorming die onder hun verantwoordelijkheid valt, de veiligheidsbelangen 
overeenkomstig deze Circulaire af te wegen. Hierbij gaat het om diverse besluiten gerelateerd aan 
vervoer van gevaarlijke stoffen, milieu en ruimtelijke ordening.

Op basis van de Circulaire is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe 
situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar; voor beperkt 
kwetsbare objecten in nieuwe situaties geldt een richtwaarde van 10-6 per jaar. 

Voor het GR geldt op basis van de Circulaire voor het bevoegd gezag een verantwoordingsplicht in de 
gevallen van een overschrijding van de oriëntatiewaarde of een toename van het GR. Deze 
verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. De Circulaire vermeldt dat op 
een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het 
ruimtegebruik. Desondanks kan uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening een verantwoording voor 
het groepsrisico ook buiten deze 200 meter op zijn plaats zijn, met eventuele beperkingen, zoals 
bijvoorbeeld in de sfeer van maatregelen die de zelfredzaamheid van de bevolking bevorderen.
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Basisnet Water (toekomstige regelgeving)
Met het doel een duurzaam evenwicht te creëren tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke 
ontwikkelingen en veiligheid is namelijk door onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu het 
Basisnet ontwikkeld. Dit Basisnet bestaat uit drie kaarten waarop bestaande spoor, vaar- en rijkswegen 
onderverdeeld zijn in diverse categorieën routes. In het eindvoorstel Basisnet Gevaarlijke Stoffen is het IJ 
gecategoriseerd als "categorie zeevaart" en voor een gedeelte als categorie "binnenvaart met frequent 
vervoer van gevaarlijke stoffen". De verwachting is dat het eindvoorstel Basisnet water in 2013 wordt 
vastgesteld. Consequentie van deze categorisering is dat bepaalde zones niet bedoeld zijn om nieuwe 
kwetsbare bestemmingen te realiseren. Landelijk onderzoek laat een beeld zien waarbij de 
geprognosticeerde groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het IJ een risico contour oplevert die 
binnen de bestaande vaarwegbreedte de oever niet zal overschrijden. Als door demping van water de 
landgrens verschuift, betekent dit dat op het nieuw gecreëerde land een beperking geldt ten aanzien van 
bouwen; de contour verschuift namelijk niet en binnen de contour mag niet worden gebouwd.

9.2.3  Resultaten onderzoeken

Adviesbureau AVIV heeft onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheidsrisico's vanwege het vervoer 
gevaarlijke stoffen over het IJ en over de Johan van Hasseltweg. De resultaten van dit onderzoek zijn 
opgenomen in het rapport van 10 augustus 2010, met projectnummer 101820 (zie als bijlage 6). 

Conclusies m.b.t. vervoer het IJ
Uit de berekeningen blijkt dat er geen plaatsgebonden risicocontour van 1.0 10-6 / jaar berekend buiten 
de vaarweg aanwezig is. Hiermee wordt voldaan aan de huidige normen van het plaatsgebonden risico, 
daarom zijn er uit oogpunt van het plaatsgebonden risico geen ruimtelijke beperkingen langs de 
vaarweg. De berekeningen leiden verder niet tot een aantoonbaar groepsrisico. Dit houdt in dat de 
frequentie op tien of meer dodelijke slachtoffers kleiner is dan 1.0 10-9 /jaar. 

Conclusies m.b.t. vervoer over Johan van Hasseltweg
De berekeningen hebben met de gehanteerde transportintensiteiten niet geleid tot een plaatsgebonden 
risicocontour van 1.0 10-6 /jaar. Hiermee wordt voldaan aan de huidige normen van het plaatsgebonden 
risico, daarom vormt het plaatsgebonden risico geen ruimtelijke beperkingen langs de weg.

Het groepsrisico voor de huidige en toekomstige situaties van het plangebied zijn weergegeven in 
onderstaande figuur voor de kilometer met het hoogste groepsrisico.
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Figuur Hoogte groepsrisico vanwege transport gevaarlijke stoffen over de weg

Uit de berekening blijkt dat het groepsrisico meer dan een factor duizend onder de oriëntatiewaarde ligt. 
Het groepsrisico van de weg neemt tussen de huidige en nieuwe situatie toe. Deze toename wordt 
deels veroorzaakt door de groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen en deels door de toename van het 
aantal personen in het invloedsgebied. De toekomstige ontwikkelingen zorgen weliswaar voor een 
stijging van het groepsrisico, maar het groepsrisico blijft ruim onder de oriëntatiewaarde. 

Voor de verantwoording van het groepsrisico zie paragraaf 9.4. 

9.3  Buisleidingen

9.3.1  Inleiding

Onder het Johan van Hasseltweg en de Gedempte Hamerkanaal ligt een gastransportleiding. 
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Figuur ligging aardgasleiding

9.3.2  Toetsingskader

Besluit externe veiligheid buisleidingen 
Met ingang van 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. 
Op basis van het Bevb moet bij de vaststelling van een bestemmingplan, op grond waarvan de aanleg, 
bouw of vestiging van een kwetsbaar object wordt toegelaten dichtbij een buisleiding waardoor 
gevaarlijke stoffen worden vervoert, voor het plaatsgebonden risico een grenswaarde van 10-6 per jaar in 
acht worden genomen. Het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding dient te worden 
verantwoord.

In onderstaande gevallen kan men volstaan met een zogenaamde lichte verantwoording, waarbij 
maatregelen ter beperking van het GR niet hoeven te worden onderzocht:

het bestemmingsplan ligt buiten het 100%- letailiteitsgebied of
bij toxische stoffen waarbij het plaatsgebonden risico kleiner dan 10-8 per jaar is of
het groepsrisico is niet hoger dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of
de toename van het groepsrisico bij verwezenlijking van het bestemmingsplan is niet hoger dan 
10%.

Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan, stelt het bevoegde gezag het bestuur van de 
regionale brandweer in de gelegenheid om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar 
ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding.

Op grond van het Bevb is het tevens verplicht om in bestemmingsplannen de ligging van buisleidingen 
weer te geven. Hierbij wordt ook een belemmeringsstrook (strekkende tot 5 meter aan weerszijden) 
meegenomen, waarbinnen geen bouwwerken mogen worden opgericht. Verder dienen 
bestemmingsplannen een vergunningstelsel in te stellen voor het uitwerken van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden binnen de belemmeringsstrook die de integriteit en werking van de buisleiding 
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kunnen verhinderen. 

9.3.3  Resultaten onderzoeken

Ten behoeve van dit bestemmingsplan heeft de Gasunie een berekening uitgevoerd naar de risico's 
vanwege de gastransportleiding. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het Memorandum 
van 17 juli 2009, met kenmerk DEI 2009.M.0524 (zie bijlage 8). Uit dit onderzoek blijkt dat de 10-6 
contour voor het plaatsgebonden risico op 0 meter afstand ligt. Ook het groepsrisico blijft ver onder de 
oriëntatiewaarde. Zowel in de huidige als in de nieuwe situatie bedraagt de overschrijdingsfactor 0,01. 
Voor de verantwoording van het groepsrisico zie paragraaf 9.4. 

Regeling in bestemmingsplan 
Omdat de contour voor het plaatsgebonden risico op 0 meter ligt, dienen geen beperkingen opgenomen 
te worden in het bestemmingsplan. Ter bescherming van de gasleiding is er wel een dubbelbestemming 
gegeven aan de locatie waar de gasleiding inclusief de belemmeringsstrook ligt. De regeling van de 
dubbelbestemming is toegelicht in paragraaf 18.2, bij artikel 10.  

9.4  Verantwoording groepsrisico

De regionale brandweer is in gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Op 13 december 2011 heeft 
de brandweer Amsterdam-Amstelland advies uitgebracht (zie bijlage 15 met kenmerk 
026ROOPA/2011). In het advies wordt verder verwezen naar een eerder uitgebracht advies van 1 
september 2011 met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over het IJ (zie bijlage 16 met 
kenmerk DIV2011/XXX). In de adviezen worden de mogelijke ongevalscenario's en diens effecten 
beschreven. Tevens doet de brandweer aanbevelingen voor het treffen van maatregelen ter beperking van 
de effecten en ter bevordering van de zelfredzaamheid.

Hierbij gaat het om de volgende aanbevelingen:

1. bij de constructies en indelingen van gebouwen rekening houden met de effecten van de 
ongevalscenario's, zoals:
a. gebouwen zodanig uitvoeren dat het ten minste bestand is tegen 12,5 kW/m2;
b. vermijden de aanzuiging van de luchtbehandelingsinstallatie aan de zijde van het IJ bevindt;
c. snel en centraal uitschakelbaar ventilatie systeem;

2. het beperken / verlagen van de personendichtheden;
3. expliciete communicatie vooraf;
4. waarschuwen en alarmeren;
5. vluchtroutes uit het zicht en van de bron af;
6. vooraf een veilige plek en vluchtrichting aangeven en beschikbaar stellen;
7. daar waar mogelijk BHV organisatie oprichten, instrueren, opleiden en oefenen. 

Met betrekking tot de aanbevolen maatregelen wordt het volgende overwogen. Deze maatregelen 
hebben betrekking op de concrete uitwerking van bouwplannen en op het gebruik van gronden en 
gebouwen. In het geval van het Hamerstraatgebied, waarbij de gemeente slechts passief grondbeleid 
voert, heeft de gemeente ervoor gekozen om nieuwe ontwikkelingen slechts op hoofdlijnen te sturen. Bij 
deze aanpak heeft de gemeente geen rol bij het ontwerpen en exploiteren van gebouwen. De gemeente 
zal ontwikkelende partijen actief informeren over de externe veiligheidsrisico's, waarbij tevens het advies 
van de brandweer wordt meegegeven met de aanbeveling om de daarin opgenomen maatregelen uit te 
voeren. Het is primair de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om de hierboven genoemde 
maatregelen uit te voeren. 

Specifiek met betrekking tot de overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico bij het 
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LPG-tankstation wordt het volgende overwogen. 

Voorop wordt gesteld dat het huidige juridische-planologische regime ook hogere dichtheden toelaat dan 
de feitelijke situatie. In deze zin neemt het groepsrisico niet toe. Verder wordt overwogen dat het een 
tijdelijke overschrijding van het groepsrisico betreft, de verkoop van LPG wordt immers beëindigd uiterlijk 
per 31 december 2015. Het is niet aannemelijk dat voor het einde van 2015 grootschalige 
ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Het bestemmingsplan wordt pas medio 2013 vigerend en de 
uitwerking van concrete plannen zal ook enige tijd vergen. Voor de realisatie van woningen is nog nadere 
procedure nodig (het wijzigen van het bestemmingsplan), waarbij nog beoordeeld dient te worden of 
woningbouw binnen het invloedsgebied al dan niet mogelijk is. De overschrijding van het groepsrisico zal 
aldus slechts kortstondig ontstaan. Beperking van de personendichtheden wordt vanuit de transformatie 
opgave niet opportuun geacht. Zoals hierboven reeds werd aangegeven, zal Projectbureau Noordwaarts 
geïnteresseerde ontwikkelende partijen informeren over de externe veiligheidsrisico's en over de 
mogelijke maatregelen omtrent hulpverlening en zelfredzaamheid. 

Conclusie groepsrisico 
Op basis van de zeer geringe kans op een ongeval, het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en in het 
geval van het LPG-tankstation de tijdelijkheid van de situatie, wordt het groepsrisico acceptabel geacht.
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Hoofdstuk 10  Geur

10.1  Toetsingskader

Nota Stankbeleid en brief Minister van VROM 
Het huidig stankbeleid is verwoord in de herziene Nota Stankbeleid en een brief uit 1995 van de Minister 
van VROM aan provincies en gemeenten. Uitgangspunt van het beleid is dat een nieuwe woonlocatie op 
zodanige afstand wordt gepland van geurbronnen dat geen of hooguit een acceptabele mate van hinder 
te verwachten is. Het beleid is erop gericht om (nieuwe) geurhinder te voorkomen. 

Het geurbeleid biedt de mogelijkheid dat het bevoegd gezag van dit algemene uitgangspunt afwijkt en 
een besluit neemt over een acceptabel niveau van geurhinder. Om het niveau van geurhinder te bepalen 
wordt niet alleen de feitelijke geurbelasting maar ook de geurbeleving in kaart gebracht. Daarmee is het 
begrip geurhinder gerelateerd aan de mate van ondervonden geurhinder. De ondervonden geurhinder kan 
worden bepaald door onder meer klachtenregistratie en belevingsonderzoek.

Indien op een bepaald moment geen sprake is van een acceptabel hinderniveau, verdient het volgens het 
beleid de voorkeur om maatregelen te treffen om dit acceptabel hinderniveau wel te bereiken. Het treffen 
van bronmaatregelen wordt hierbij genoemd als beste oplossing, maar geurhinder kan ook worden 
verminderd of voorkomen worden door het ruimtelijk scheiden van (potentiële) geurbronnen en 
(potentieel) gehinderden. Indien sprake is van geurhinder, kunnen maatregelen nodig zijn. Volgens de 
Wet milieubeheer moeten bij het bestrijden van geurhinder de Best Beschikbare Technieken (BBT) 
worden toegepast om te komen tot een acceptabel hinderniveau. Het lokale bevoegd gezag bepaalt per 
specifieke situatie welke mate van hinder nog acceptabel is. Bij deze afweging wordt gekeken naar de 
technische, financiële, sociaal-economische en planologische aspecten van de specifieke situatie.

Voor de bepaling van de milieucontouren bij het vaststellen van bestemmingsplannen wordt de 
VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2006) gehanteerd. Daarin staan indicatieve richtafstanden 
genoemd. Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kan gemotiveerd worden afgeweken van de 
richtafstanden. 

Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) 
De NeR, de Nederlandse emissierichtlijn lucht, is van kracht sinds april 2003 en stelt algemene eisen 
aan emissieconcentraties die overeenkomen met de stand van de techniek van emissiebeperking. Voor 
emissiesituaties waarvoor geen bijzondere regeling is opgesteld of waarin een bijzondere regeling niet 
voorziet, kan gebruik worden gemaakt van de hindersystematiek geur uit de NeR. De systematiek is 
ontwikkeld om de vergunningverlenende overheden een handreiking te bieden in de afweging of er sprake 
is van onacceptabele geurhinder. De NeR heeft geen formele wettelijke status. Eventueel afwijken van 
richtlijnen van de NeR is mogelijk, het moet dan wel adequaat worden gemotiveerd.

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer
Deze algemene maatregel van bestuur, ook het Activiteitenbesluit genoemd, bevat algemene regels ter 
beperking van (onder meer) geurhinder. Hinderveroorzakende functies dienen deze algemene regels na 
te leven en bepaalde maatregelen te treffen waardoor geurhinder beperkt blijft.
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10.2  Onderzoeksresultaten

Binnen het bestemmingsplangebied bevinden zich bedrijven die in beperkte mate geur produceren. Op 
basis van dossierstudie van bedrijven in het bestemmingsplangebied is onderzoek gedaan naar de 
geurbelasting. Behalve de emissie (de uitstoot bij het bedrijf) is voor de toekomstige bewoners van het 
gebied ook de immissie van belang (wat is de ervaren geurbelasting).

Dit bestemmingsplan staat woningen of overige gevoelige functies niet rechtstreeks toe, slechts door 
middel van wijziging van het bestemmingsplan. In het kader van het wijzigingsplan dient een 
maatwerkbeoordeling gemaakt te worden ten aanzien van het aspect geurhinder op basis van de op dat 
moment bestaande feitelijke situatie. Hierbij wordt alvast het aspect geurhinder globaal beoordeeld.

Geurpotentieel 
In het Investeringsbesluit Hamerstraatgebied is bepaald dat het plangebied wordt getransformeerd tot 
een gemengd werk-woongebied. Omdat functiemenging de pijler van dit vastgestelde beleid is bestaat er 
geen mogelijkheid voor een strikte ruimtelijke scheiding. Per bedrijf met een geurpotentieel wordt 
beoordeeld of er sprake is van een acceptabele situatie in relatie tot de beoogde woningbouw en indien 
nodig worden beperking opgenomen ten aanzien van woningbouw in de onmiddellijke nabijheid. 

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam heeft de potentiële geurbronnen in het 
plangebied geïnventariseerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de notitie 'Verkenning 
Hamerstraatgebied externe veiligheid en geur' van 3 februari 2009, met kenmerk zd-2633 (zie als 
bijlage). Op basis van dossierstudie en enkele bedrijfsbezoeken is per situatie in beeld gebracht of 
sprake is van een geurpotentieel. 

Garage Rio, Meeuwenlaan 112h 
Garage Rio is een garagebedrijf, waar naast reparatie ook spuiten van auto´s plaatsvindt. Het bedrijf 
heeft een milieuscore van 3.1 voor het aspect geur. Bij deze milieuscore hoort een aan te houden 
richtafstand van 30 meter tot nieuwe woningen. 

Draka Kabel, Hamerstraat 2 
Draka is een kabelfabriek, die in de Staat van Inrichtingen ten aanzien van het aspect geur een 
milieuscore van 3.2 heeft (zie sbi-code 313). Bij deze milieuscore hoort een aan te houden richtafstand 
van 50 meter tot nieuwe woningen. Aangezien er geen stankklachten over dit bedrijf bekend zijn en 
verder geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat Draka relevante geurhinder kan veroorzaken, wordt 
deze richtafstand van 50 meter voldoende geacht. 

Met betrekking tot de overige bedrijven die in de verkenning van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht zijn 
genoemd wordt opgemerkt dat deze bedrijven een milieuscore van 1 of 2 hebben, waardoor ze (conform 
de systematiek van de VNG) mengbaar zijn met gevoelige functies. Er zijn geen klachten bekend over 
deze bedrijven en gezien hun activiteiten is het niet aannemelijk dat ze relevante geurhinder zullen 
veroorzaken.

In de nabijheid van de hierboven genoemde bedrijven wordt woningbouw niet wenselijk geacht gelet op 
de potentiële geurhinder. Tevens moet worden voorkomen dat bedrijven in hun bedrijfsvoering belemmerd 
worden doordat woningen te dichtbij worden toegestaan. Derhalve dient men bij het wijzigingsplan 
rekening te houden met de hierboven genoemde afstanden. Uiteraard dient op dat moment tevens 
beoordeeld te worden of de hierboven genoemde gegevens nog actueel zijn. 

Bij de afweging welk geurhinderniveau nog acceptabel is kan de maatschappelijke en economische 
waarde van de geplande ruimtelijke ontwikkeling betrokken worden. Hierbij dient een afweging gemaakt 
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te worden tussen de ondervonden hinder op de locatie en de toegevoegde waarde van de ontwikkeling 
voor de gehele gemeente. 

Geconcludeerd kan worden dat de huidige en toekomstige geursituatie geen beletsel vormen voor 
woningbouw in het Hamerstraatgebied. De geursituatie is aanvaardbaar omdat, gelet op de beperkte 
geurhinder, de specifieke kenmerken van het transformatiegebied en het maatschappelijke en 
economische belang van de transformatie. Bij de wijziging van het bestemmingsplan waarbij gevoelige 
bestemmingen worden toegestaan, dient men rekening te houden met de geurpotentieel van bedrijven. 
Dit betekent dat dichtbij enkele bedrijven geen woningbouw (of realisatie van andere gevoelige functies) 
kan plaatsvinden. 
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Hoofdstuk 11  Luchtkwaliteit

11.1  Algemeen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het opstellen van een bestemmingsplan uit 
oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid rekening te worden gehouden met luchtkwaliteit. 
Vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening kunnen belemmeringen bestaan om een project te 
realiseren op een locatie waar de luchtkwaliteit slecht is. Ook een verslechtering van de luchtkwaliteit 
op bestaande locaties kan bezwaarlijk zijn. 

11.2  Beleid, wet- en regelgeving

De Wet luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Ingevolge de wet is een specifiek op 
luchtkwaliteit betrekking hebbende titel 5.2 in de Wet milieubeheer (hierna: Wm) opgenomen. 

Ingevolge artikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan een bestemmingsplan dat gevolgen kan 
hebben voor de luchtkwaliteit slechts vastgesteld worden indien (samengevat) aannemelijk is gemaakt 
dat:

1. het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden of waarschijnlijk overschrijden, van een in 
bijlage 2 van de wet opgenomen grenswaarde;

2. de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van het bestemmingsplan 
per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of

3. bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met het 
bestemmingsplan samenhangende maatregel of een door dat bestemmingsplan optredend effect, 
de luchtkwaliteit per saldo verbetert;

4. het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van 
een stof waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen;

5. het bestemmingsplan is genoemd of beschreven in, dan wel betrekking heeft op, een ontwikkeling 
of voorgenomen besluit welke is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of in elk geval niet 
in strijd is vastgesteld programma (NSL).

In bijlage 2 van de wet zijn de grenswaarden, plandrempel en alarmdrempels voor de diverse stoffen 
opgenomen. In onderstaande tabel worden de maatgevende grenswaarden weergegeven. 

stof middelingstijd grenswaarde geldig 

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde 

concentratie

60 µg/m³ Tot 1 januari 2015

40 µg/m³ Na 1 januari 2015

uurgemiddelde 

concentratie

300 µg/m³ 

Max. 18 keer per 

kalenderjaar overschrijden

Tot 1 januari 2015

200 µg/m³ 

Max. 18 keer per 

kalenderjaar overschrijden

Na 1 januari 2015
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fijn stof (PM10) jaargemiddelde 

concentratie

40 µg/m³ Sinds 11 juni 2011

24-uurgemiddelde 

concentratie

50 µg/m³ 

Max. 35 keer per 

kalenderjaar overschrijden

Sinds 11 juni 2011

fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde 

concentratie

25 µg/m³ Gaat gelden vanaf 1 

januari 2015. Tot 1 januari 

2015 geen beoordeling 

en toetsing.

Voor luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer is stikstofdioxide (NO2, jaargemiddelde) in Amsterdam het 
meest maatgevend, aangezien deze stof door de invloed van het wegverkeer het snelst een 
overschrijding van de grenswaarde uit de wet veroorzaakt. Daarnaast zijn ook de concentraties van fijn 
stof (PM10) van belang.

Besluit en Regeling Niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 
Artikel 5.16, eerste lid, onder b, van de wet introduceert het begrip "niet in betekende mate. In het 
Besluit 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit Nibm) en de Regeling Niet in betekenende mate 
bijdragen (Regeling Nibm) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip "niet 
in betekende mate (nibm)". Projecten waarvan vastgesteld is dat deze 'niet in betekenende mate' (nibm) 
bijdragen aan de luchtverontreiniging zijn vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. 

In artikel 2 van het besluit Nibm is bepaald dat de uitoefening van een of meer bevoegdheden of de 
toepassing van een of meer wettelijke voorschriften niet in betekenende mate bijdragen, indien als 
gevolg van die uitoefening of toepassing de toename van de concentraties in de buitenlucht van zowel 
zwevende deeltjes (PM10) als stikstofdioxide de 3%-grens niet overschrijdt.

In de Regeling Nibm is voor bepaalde categorieën van projecten de 3%-grens getalsmatig 
geconcretiseerd. Voor deze categorieën is het wettelijk geregeld dat in die gevallen de negatieve 
effecten de 3%-grens in ieder geval niet overschrijden. Dit betekent dat in de aangewezen gevallen zelfs 
geen indicatieve berekening hoeft plaats te vinden en dat het project zonder verdere motivering of 
toetsing door kan gaan. 
De belangrijkste aangewezen categorieën voor de 3%-grens zijn de bouw van niet meer dan 1500 
woningen (of 3.000 woningen indien er twee ontsluitingswegen zijn met een gelijkmatige 
verkeersverdeling) en de bouw van kantoren met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 
(of 200.000 m2 indien er twee ontsluitingswegen zijn met een gelijkmatige verkeersverdeling). Verder zijn 
er nog drempels opgenomen voor de aanleg van gemengde woningbouw- en kantoorlocaties en voor het 
oprichten van landbouwinrichtingen en spoorwegemplacementen. In de toekomst zal deze lijst nog 
aangevuld worden met categorieën voor infrastructuur.

Om versnippering van 'in betekenende mate' (ibm) projecten in meerdere nibm-projecten te voorkomen is 
een anticumulatie-bepaling (artikel 5 Besluit Nibm) opgenomen. Deze heeft betrekking op aan elkaar 
grenzende of in elkaars directe nabijheid gelegen bedrijfslocaties, kantoorlocaties, woningbouwlocaties 
of locaties voor inrichtingen of infrastructuur die (samengevat) worden gerealiseerd die gebruikmaken van 
dezelfde ontsluitingsinfrastructuur en die aan elkaar grenzen of in elkaars nabijheid zijn gelegen (tot 
maximum 1000 meter). In het Besluit Nibm is het bepaald dat deze locaties voor als één locatie worden 
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gezien. Dit is om te voorkomen dat grote projecten in kleine stukjes worden opgedeeld die allemaal 
onder de Nibm-regeling zouden kunnen vallen. 

11.3  Resultaten onderzoeken

In oktober 2009 heeft het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar 
de gevolgen van de planvorming voor het Hamerstraatgebied op de luchtkwaliteit. De resultaten van dit 
onderzoek zijn opgenomen in het rapport ´Onderzoek luchtkwaliteit Hamerstraatgebied´ van 23 oktober 
2009, projectnummer 20572, zie als bijlage 9. In een aanvullende notitie van 19 november 2010 
(projectnummer 20678, zie tevens als bijlage 10) heeft het Ingenieursbureau het 
luchtkwaliteitsonderzoek geactualiseerd naar het gewijzigde programma van het plan, nieuwe 
verkeerscijfers en de nieuwe achtergrondconcentraties en emissiefactoren. 

In het onderzoek en de actualisatie daarvan zijn de te verwachten concentraties voor verontreinigende 
stoffen berekend voor de zichtjaren 2012, 2015, 2020 en 2022. Uit het onderzoek en de actualisatie 
blijkt dat de grenswaarden op geen van de onderzochte wegtracés wordt overschreden. De berekende 
waarden liggen zelfs ruim onder de grenswaarden. 

11.4  Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat de grenswaarden in geen enkel jaar en op geen van de onderzochte wegtracés 
wordt overschreden door de ontwikkelingen in het gebied. Derhalve vormt luchtkwaliteit geen 
belemmering voor dit bestemmingsplan.   
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Hoofdstuk 12  Water

12.1  Algemeen

Op grond van artikel 3.1.6, lid b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toelichting bij het 
bestemmingsplan een beschrijving worden opgenomen over de wijze waarop rekening is gehouden met 
de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit is de zogenaamde waterparagraaf. 

De waterparagraaf geeft ook een weergave van de watertoets. Het doel van de watertoets is te 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing 
worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets 
heeft betrekking op alle waterhuishoudkundige aspecten, zoals veiligheid, wateroverlast, riolering, 
watervoorziening, volksgezondheid, bodemdaling, grondwaterkwaliteit, verdroging en natte natuur.

Hieronder wordt eerst de toepasselijke regelgeving beschreven. Naast de Europese en nationale 
wetgeving worden ook de toepasselijke (beleids)regels van de bevoegde lagere organen genoemd. Het 
plangebied valt binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Met 
betrekking tot het IJ is Rijkswaterstaat de bevoegde waterbeheerder. Het nautisch beheer van het IJ ligt 
bij het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied. Het stadsdeel Amsterdam-Noord is 
verantwoordelijk voor het beheer van water als openbare ruimte; het stadsdeel verleent de vergunningen 
voor het aanleggen van steigers.

Hierna worden de verschillende waterhuishoudkundige aspecten in beschouwing genomen.

12.2  Regelgeving

Kaderrichtlijn Water en waterplannen
Op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten lidstaten ervoor zorgen dat uiterlijk in het jaar 2015 
een 'goede toestand' van de Europese wateren wordt bereikt. Om aan deze verplichting te voldoen 
stellen waterbeheerders op alle niveaus plannen voor waterbeheer in de zin van de Waterwet op en 
nemen – indien noodzakelijk – maatregelen om de goede chemische en ecologische toestand te 
bereiken.

Nationaal Waterplan
Op 22 december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan vervangt de Vierde Nota 
Waterhuishouding en de daarop gebaseerde nota's, zoals de 'Nota Anders omgaan met Water' en 
'Waterbeleid in de 21ste eeuw'. Deze nota's hebben geen betekenis meer als beleidsdocument. Het 
beleid van het Nationaal Waterplan is gericht op:

1. een goede bescherming tegen overstroming;
2. het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en droogte;
3. het bereiken va een goede waterkwaliteit;
4. het veiligstellen van strategische watervoorraden.

Keur
De Waterschapswet bepaalt in artikel 78 dat het waterschap verordeningen mag opstellen voor de 
"behartiging van aan het waterschap opgedragen taken". De hierop gebaseerde Keur van het 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is gericht op het beschermen van de wateraan- en 
-afvoer, de bescherming tegen wateroverlast en overstroming en op het beschermen van de ecologische 
toestand van het watersysteem. In de toelichting bij de Keur is aangegeven dat de aanleg van verhard 
oppervlak in beginsel leidt tot een grotere belasting van het oppervlaktewatersysteem en/of 
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rioleringssysteem, omdat pieken in de regenafvoer minder worden afgevlakt door infiltratie. Bij 
nieuwbouw in stedelijk gebied, verdichting in bestaand stedelijk gebied of de aanleg van wegen is 
sprake van verharding van gebieden waar voorheen water in de bodem kon worden geborgen. De 
toename van de belasting van het oppervlaktewatersysteem moet daarom worden gecompenseerd door 
de initiatiefnemer. Dat betekent dat het watersysteem na de realisering van de verharding niet zwaarder 
belast mag worden dan voordien. Op grond van de Keur is het verboden om in stedelijk gebied meer dan 
1.000 vierkante meter verharding aan te brengen of het verhard oppervlak met 1.000 vierkante meter te 
laten toenemen. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap kan ontheffing (watervergunning) verlenen 
van deze verbodsbepaling. 

Legger
De legger is een openbaar register van AGV waarin wordt bepaald aan welke eisen (diepte, hoogte, 
sterkte etc.) de wateren, dijken en kunstwerken moeten voldoen. Het is een openbaar register van het 
waterschap en dient als uitwerking van de Keur.

Waterbesluit
In het Waterbesluit zijn de regels gegeven die betrekking hebben op beheer en gebruik van 
watersystemen die in beheer zijn van het Rijk. Voor het gebruik maken van een waterstaatswerk (een 
oppervlaktewaterlichaam, waterkering of kunstwerk zoals een sluis) kan een watervergunning vereist 
zijn. Voor de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk is dat geregeld in het Waterbesluit en de 
Waterregeling. Voor regionale waterstaatswerken staan de regels in de keur van het waterschap.

Oppervlaktewaterlichamen in rijksbeheer zijn o.a. IJsselmeer en daaraan verbonden wateren zoals het 
Markermeer en IJmeer; de Rijn en daarmee verbonden wateren zoals het Amsterdam-Rijnkanaal, Buiten 
IJ, Afgesloten IJ en Noordzeekanaal (zie bijlage II van het Waterbesluit). Ook de zijwateren van deze 
oppervlaktewateren zijn in principe in beheer bij het rijk. En andere watergangen zoals het  Nieuwe Diep 
ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal (Boven Diep) en de watergangen en sloten langs 
waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk. Het rijk beheert zijwateren van hoofdwateren, behoudens 
de uitzonderingen die in de Waterregeling zijn geregeld.

Natstructuurplan Noordzeekanaalboezem-oost
In 2005 is door het Stadsdeel Amsterdam-Noord, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en Rijkswaterstaat directie Noord-Holland 
gezamenlijk het Waterplan Amsterdam-Noord opgesteld. In dit Waterplan is aangegeven welke 
initiatieven en acties er in de komende jaren (2008 tot 2015) nodig zijn om de waterkwaliteit te 
verbeteren en de waterstructuur toekomstbestendig te maken. Het Nat Structuurplan 
“Noordzeekanaalboezem-Oost is een nadere uitwerking en concretisering van het Waterplan 
Amsterdam en vormt de visie en onderlegger voor het thema water voor de ontwikkelingen in het 
plangebied.

Waterbeheerplan AGV 2010-2015
De implementatie van de Kaderrichtlijn Water (zie hierboven) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. AGV is in 2005 begonnen met de begrenzing van 
oppervlaktewaterlichamen, een globale verkenning van doelen, maatregelen en kosten en de uitvoering 
van het monitoringprogramma. In 2007 en 2008 volgde de detailuitwerking van doelen, maatregelen en 
kosten per oppervlaktewaterlichaam. Dit heeft geleid tot een aantal resultaten die deels worden 
vastgelegd in Waterplannen van de provincies en deels in dit KRW-deel van het Waterbeheerplan van 
AGV. Het bestemmingsplan is met in achtneming van het waterbeheerplan AGV opgesteld. 

Plan gemeentelijke watertaken Amsterdam 2010-2015
De gemeente Amsterdam is wettelijk verantwoordelijk voor drie watertaken. Deze zogenaamde 
zorgplichten betreffen:
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1. de inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
2. de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater;
3. het nemen van grondwatermaatregelen.

In het Plan gemeentelijke watertaken Amsterdam 2010-2015 staat hoe deze drie zorgplichten door de 
gemeente Amsterdam worden ingevuld, mede in het licht van de te verwachten klimaatverandering. Doel 
van het plan is om aan het bevoegd gezag te verantwoorden op welke wijze de gemeente Amsterdam 
haar watertaken uitvoert, en in hoeverre zij afdoende middelen heeft om dit in de toekomst te blijven 
doen. Dit plan is hiermee een zgn. verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Met dit plan voldoet de 
gemeente aan de planverplichting zoals die in de Wet milieubeheer is opgenomen.

12.3  Watertoets

Op 14 maart 2011 heeft het Ingenieursbureau Amsterdam een notitie 'Waterparagraaf 
Hamerstraatgebied' uitgebracht (zie deze notitie met kenmerk 50348 als bijlage 11), waarin de 
verschillende effecten van het bestemmingsplan op het watersysteem in beeld wordt gebracht. 

Voorop wordt gesteld dat dit bestemmingsplan slechts in beperkte mate ruimtelijke ontwikkelingen 
bevat die effect op het watersysteem zouden kunnen hebben. Het plangebied betreft immers een 
bestaand bebouwd gebied, waar - ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan - een 
functieverruiming plaats vindt. In plaats van bedrijven mogen zich in het plangebied nieuwe (minder 
milieuhinderlijke) functies vestigen. In lijn met de ontwikkelstrategie van de gemeente worden geen 
nieuwbouwmogelijkheden gecreëerd. De toegestane nieuwe functies kunnen zich vestigen in bestaande 
panden of er kan sloop-nieuwbouw plaatsvinden. De sloop- en nieuwbouwmogelijkheden zijn echter ook 
op grond van het vigerend planologisch kader mogelijk en staan in die zin los van dit bestemmingsplan. 
Er vindt geen herinrichting plaats, waardoor het huidige watersysteem blijft zoals het is. De toegestane 
nieuwe functies (kantoren, kantoorachtige bedrijven, voorzieningen en kleinschalig wonen) zijn verder 
ook minder belastend op de waterkwaliteit dan hetgeen in het vigerend plan is toegestaan (industrie). 

Hieronder worden de verschillende wateraspecten behandeld.

12.3.1  Grondwater

De gemeente Amsterdam streeft naar een duurzaam functionerend grondwatersysteem waarin 
bestaande hinder wordt weggenomen en nieuwe hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de grondwatersituatie in het 
plangebied. Uit de hierboven genoemde notitie Waterparagraaf Hamerstraatgebied blijkt dat de 
grondwaterstanden in het Hamerstraatgebied grillig zijn. In de huidige situatie varieert de gemiddelde 
freatische grondwaterstand in het Hamerstraatgebied tussen NAP +0,5 m en NAP -0,5 m. Het 
gemiddelde maaiveldniveau in het gebied is NAP +1,0 m. De gemiddelde ontwatering is dus 0,5 m tot 
1,5 m en voldoet aan de gemeentelijke grondwaternorm voor kruipruimteloos bouwen. De 5 hoogste 
seizoensstanden in een tijdsbestek van twee jaar beschouwt, leiden tot een gemiddeld hoogste 
grondwaterstand van NAP +0,35 m. Uitgaande van een gemiddeld maaiveldniveau van NAP +1,0 m is de 
gemiddelde ontwatering 0,65 m. Lokaal kan dit echter minder dan 0,5 m zijn. Dat betekent dat de 
gemeentelijke grondwaternorm voor kruipruimteloos bouwen lokaal niet gehaald wordt.

De norm voor bouwen met kruipruimte wordt niet gehaald. Gelet hierop wordt in het plangebied 
ondergrondse bebouwing niet toegestaan. Afwijking van deze hoofdregel is mogelijk indien met een 
grondwaterstandberekening wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de grondwaternorm en dat in 
omliggende gebieden met bestaande bouw de grondwaterstand “geen of slechts verwaarloosbare” 
verslechtering van de grondwatersituatie optreedt. De aanvrager dient vooraf de uitkomsten van het 
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grondwateronderzoek en de eventueel benodigde maatregelen af te stemmen met de waterbeheerder 
AGV / Waternet. 

Met betrekking tot bovengrondse bebouwing worden geen beperkingen gesteld. Omdat het een 
bestaand bebouwd gebied is, waarbij geen grootschalige herstructurering plaats vindt, vindt geen 
verandering van de bestaande situatie plaats. De aanpak van grondwateroverlast op eigen terrein is de 
taak en verantwoordelijkheid van de particuliere eigenaar (erfpachter) zelf. Verblijfsruimtes behoren 
vocht- en waterdicht te zijn, de overlast moet worden weggenomen door bouwkundige maatregelen. 
Hierbij kan de gemeente adviserend optreden en er kan een bijdrage worden aangevraagd uit de 
stimuleringsregeling. 

Particulieren dienen bij sloop- en nieuwbouwprojecten rekening te houden met de grondwaterstanden op 
het perceel. De grondwaterstanden worden op de website van AGV bijgehouden (zie 
http://legger.agv.nl/peilbuizen/peilbuizen.aspx). AGV / Waternet kan nadere informatie over de bekende 
grondwaterstanden verstrekken. Indien de grondwaterstanden lokaal niet voldoen aan de aanbevolen 
afstand van de gemeentelijke grondwaternorm, worden particuliere bouwers geadviseerd om 
maatregelen te treffen om grondwateroverlast op eigen perceel te voorkomen. Hierbij valt te denken aan 
maatregelen, zoals de aanleg van open water, het ophogen van het perceel of de verbetering van de 
grond. Waternet kan particulieren adviseren over welke maatregel in het concreet geval het meest 
geschikt is. 

12.3.2  Oppervlaktewater

Beschrijving watersysteem 
De insteekhavens en zijkanalen van het Hamerstraatgebied maken deel uit van de 
Noordzeekanaalboezem. Waterbeheerder Rijkswaterstaat onderhoudt hierin een streefpeil van NAP -0,4 
m. Het Hamerstraatgebied bevat slechts één ‘interne’, dat wil zeggen kleinere watergang: de sloot langs 
de Johan van Hasseltweg die uitmondt in de kop van het Johan van Hasseltkanaal-Oost. Deze sloot is 
als enige watergang in het gebied in beheer van Waternet. In het gebied zijn drie insteekhavens 
aanwezig: het Motorkanaal, de Ponthaven en het Johan van Hasseltkanaal-Oost. De rest van het 
projectgebied grenst aan het IJ. 

Watercompensatie
Het huidige watersysteem verandert niet; er komt geen extra oppervlaktewater en er wordt geen water 
gedempt. In het plangebied staan enkele kavels braak of zijn niet volledig verhard. Er is een toename 
aan verhard oppervlak van circa 3.500 m2 te verwachten in het plangebied. 

Watercompensatie per bouwplan leidt mogelijk tot versnippering van het watersysteem. Ook voor de 
aanlegkosten kan het onwenselijk zijn dat de benodigde berging te gefaseerd wordt aangelegd. 
Vanwege deze argumenten is de wens ontstaan om de benodigde watercompensatie (10% van 3.500 
m2 is circa 400 m2) in zijn geheel te claimen in hetzelfde watersysteem. Projectbureau Noordwaarts 
van de gemeente Amsterdam heeft daarom aan Rijkswaterstaat gevraagd of de benodigde hoeveelheid 
van 400 m2 waterberging beschikbaar is in de Noorder-IJplas. Hierop heeft Rijkswaterstaat in juli 2010 
bevestigend geantwoord (zie als bijlage bij de Notitie Waterparagraaf Hamerstraatgebied van het 
Ingenieursbureau Amsterdam).

Veiligheid
In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen waterkeringen. Het gehele plangebied ligt 
buitendijks. De primaire waterkering 'de Waterlandse Zeedijk' (in beheer van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier) bevindt zich op enkele honderden meters afstand van het Hamerstraatgebied 
(zie met groen op onderstaande figuur). De noordelijke IJ-oever wordt van het IJmeer en het Markermeer 
gescheiden door de Oranjesluizen (met rood aangegeven), die fungeren als primaire waterkering.
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Situering waterkeringen

Het Hamerstraatgebied is buitendijks gebied, maar wordt in de komende decennia beschermd door de 
Oranjesluizen aan de oostzijde en de sluizen van IJmuiden aan de westzijde. Het overstromingsgevaar 
is daardoor gelijk aan dat van het boezemland.

De ontwikkelingen in het plangebied hebben geen invloed op de waterkeringen. 

Kwaliteit
Bij de bouw van bouwwerken mag geen gebruik worden gemaakt van onbehandeld koper, zink, lood, 
teerhoudende dakbedekking (PAK's) en andere uitlogende (bouw)materiaalen die in aanraking komen 
(met regenwater dat in contact komt) met grondwater of oppervlaktewater. Deze vereisten worden aan 
initiatiefnemers gecommuniceerd.

12.4  Conclusie

Het onderliggend bestemmingsplan maakt beperkte ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, waarbij het met 
name gaat van de verandering van traditionele bedrijvigheid in minder milieubelastende functies 
(kantoorachtigen, voorzieningen en wonen) in bestaand bebouwd gebied. Het effect van deze 
ontwikkelingen op het watersysteem is dan ook gering. 
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Hoofdstuk 13  Natuur en Landschap

13.1  Algemeen

Twee wettelijke regelingen zijn van belang:

1. de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) voor de gebiedsbescherming;
2. de Flora- en faunawet (Ffw) voor de soortenbescherming. 

Daarnaast zijn waardevolle gebieden uit de ecologische hoofdstructuur beschermd op basis van beleid, 
zoals het Structuurschema Groene Ruimte of het provinciale ecologische beleid. De effecten van de 
ontwikkeling op beschermde natuurgebieden en beschermde soorten moeten worden onderzocht en 
getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.

13.2  Regelgeving

Natuurbeschermingswet
Onder de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) zijn gebieden aangewezen die onderdeel uitmaken van 
de Europese ecologische hoofdstructuur (Natura 2000 gebieden). Indien een ruimtelijke ontwikkeling 
plaatsvindt in of in de nabijheid van een Natura 2000 gebied (externe werking) moet worden onderzocht 
of de ontwikkeling de kwaliteit van het gebied kan verslechteren of verstoren. Indien het 
bestemmingsplan de kwaliteit van een Natura 2000 gebied kan verslechteren of verstoren dient er een 
vergunning op grond van de Nbw te worden aangevraagd. Het bevoegd gezag voor deze vergunning is 
Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het Natura 2000-gebied in is gelegen.

Als de activiteit waarvoor een vergunning op grond van de Nb-wet nodig is, (onlosmakelijk) samenhangt 
met activiteiten waarvoor tevens een omgevingsvergunning nodig is, wordt de vergunning op grond van de 
Nb-wet opgenomen in de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag is in dat geval het bestuursorgaan 
dat de omgevingsvergunning verleent (in meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders 
van de betreffende gemeente), maar Gedeputeerde Staten hebben verplicht adviesrecht waarvan niet 
mag worden afgeweken. 

Indien het plan bovendien mogelijk significante negatieve gevolgen heeft voor deze gebieden dient een 
passende beoordeling gemaakt te worden. Significant negatieve gevolgen treden op als de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied worden aangetast. Is dit het geval, kan alleen 
een vergunning worden verkregen indien wordt voldaan aan de zogenaamde ADC-criteria. Dat wil zeggen 
voor het plan moeten dan geen alternatieven zijn, er dient sprake te zijn van een dwingende reden van 
groot openbaar belang en er is voorzien in compenserende maatregelen.

Flora- en faunawet 
Op grond van de Flora- en faunawet (Ffw) zijn vrijwel alle in het wild en van nature in Nederland 
voorkomende dieren beschermd. De Ffw bevat verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, 
verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. 

In artikel 75 zijn mogelijkheden van vrijstelling of ontheffing opgenomen. De wet en bijbehorend Besluit 
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Vrijstellingenbesluit) kent verschillende 
beschermingsregimes voor diverse soorten. Voor algemene soorten (soorten tabel 1), geldt bij 
ruimtelijke ontwikkelingen of beheer en onderhoud een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw. 

Voor overige soorten tabel 2 en deels tabel 3) is geen ontheffing nodig indien de Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een gedragscode heeft goedgekeurd voor het 
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uitvoeren van de werkzaamheden. De gemeente Amsterdam heeft een gedragscode opgesteld die de 
Minister van LNV heeft goedgekeurd. Bij naleving van deze gedragscode geldt er dan ook een vrijstelling 
voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. Voor tabel 3, bijlage IV Habitatrichtlijn-soorten en vogelsoorten geldt deze 
vrijstelling echter niet bij ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting. Indien een verbodsbepaling van de Ffw 
aan de orde is, zal voor deze soorten ontheffing moeten worden aangevraagd.

Ontheffingen mogen slechts worden verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige 
staat van instandhouding van de soort. In het geval van soorten die zijn opgenomen op bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, kan ontheffing slechts worden verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen 
afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, geen andere 
bevredigende oplossing bestaat en met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen, belangen.

Het bevoegd gezag voor de verlening van ontheffingen is de Minister van EL&I. Indien de handelingen 
waarvoor ontheffing nodig is, (onlosmakelijk) samenhangen met activiteiten waarvoor tevens een 
omgevingsvergunning nodig is, wordt de Ffw-ontheffing opgenomen in de omgevingsvergunning. Het 
bevoegd gezag is in dat geval het bestuursorgaan dat de omgevingsvergunning verleent (in meeste 
gevallen het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente), maar de Minister 
van EL&I heeft verplicht adviesrecht waarvan niet mag worden afgeweken. Zo kan bijvoorbeeld het slopen 
van een gebouw, waarin vleermuizen winterslaap houden, onlosmakelijk samenhangen met een 
Ffw-ontheffing. In dergelijk geval zal de omgevingsvergunning voor het slopen ook betrekking hebben op 
de Ffw-aspecten.

13.3  Beoordeling gevolgen

Gebiedsbescherming
Beschermde natuurgebieden (zoals bijvoorbeeld het IJmeer-Markermeer) liggen op grote afstand van het 
plangebied. Op grond van onderliggend bestemmingsplan worden enkele nieuwe functies in het 
plangebied toegestaan, die slechts beperkte milieuhinder veroorzaken en aldus geen gevolgen kunnen 
hebben op natuurwaarden op grote afstanden. 

Soortenbescherming
In augustus 2009 heeft de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam de natuurwaarden 
in het Hamerstraatgebied geïnventariseerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het rapport 
Natuurtoets Hamerstraatgebied (zie als bijlage). Tevens heeft het adviesbureau b&d Natuuradvies in 
oktober 2009 een Vleermuisonderzoek uitgevoerd en naar aanleiding hiervan de Notitie 
"Vleermuisonderzoek Bedrijventerrein Hamerstraat Amsterdam Noord 2009" opgesteld (zie als bijlage). 
Uit deze onderzoeken blijkt het volgende.

In het plangebied komt de huismus voor. Op het pand van Cuttier, op het adres Motorkade 4, bevindt 
zich een Huismussenkolonie van ongeveer zeven paartjes. De huismus is een zogenaamde Rode 
lijstsoort, die onder de bescherming van de Vogelrichtlijn. Dit is een streng beschermd soort, ook buiten 
de broedperiode. Indien het gebouw gesloopt of verbouwd wordt, moeten er vooraf voldoende mitigerende 
maatregelen genomen worden om er voor te zorgen dat de functie van het gebied voor de soort blijft 
bestaan (bv. alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving).

Verder zijn enkele andere zangvogels aangetroffen, zoals de zwarte roodstaart, pimpelmees, merel, 
putter en houtduif. Deze zijn geen soorten waarvan het nest een vaste verblijfplaats heeft. De nesten 
worden slechts gedurende de broedtijd beschermd, daar buiten niet. 

Verder zijn de beschermde plantsoorten steenbreekvaren en de tongvaren aangetroffen. Bij eventuele 

Bestemmingsplan Hamerstraatgebied (vastgesteld)



  blz. 71

werkzaamheden dient men met de aanwezigheid van deze soorten rekening te houden. Indien er 
voldoende maatregelen worden getroffen (al dan niet door gebruik van een goedgekeurde gedragscode) 
hoeft er geen ontheffing aangevraagd te worden.

Het onderzochte gebied blijkt arm aan vleermuizen. In het plangebied is er nauwelijks foerageerhabitat 
voor vleermuizen aanwezig. Er is geen aanwijzing gevonden dat hun dagverblijfplaats in het gebied is, 
maar het valt niet uit te sluiten dat vleermuizen in het gebied (bijvoorbeeld in de bebouwing die in verval 
is) hun dagschuilplaats hebben. Er is in het Hamerstraatgebied redelijk wat bebouwing aangetroffen 
waar in theorie vleermuizen in kunnen verblijven. Daarom is het verstandig daar bij sloop/renovatie alert 
op te zijn.

Bij het uitvoeren van (bouw)werkzaamheden dient men met de hierboven genoemde dier- en 
plantensoorten rekening te houden en de nodige maatregelen treffen of een goedgekeurde gedragscode 
naleven. Voor de uitvoering van het bestemmingsplan zijn slechts beperkt werkzaamheden van de 
gemeente noodzakelijk. Het betreft enkele ingrepen in de openbare ruimte. De gemeente zal geen 
gebouwen slopen / renoveren of de kades herinrichten. Voor de werkzaamheden van de gemeente zal 
geen Ffw-ontheffing noodzakelijk zijn.

Met betrekking tot de overige uitvoering van het bestemmingsplan heeft de gemeente slechts een 
facilitirende rol. Mochten particulieren (bouw)werkzaamheden uitvoeren, die de beschermde soorten of 
hun beschermde verblijfplaats kunnen verstoren of beschadigen, dienen ze de toepasselijike wet- en 
regelgeving naleven. De gemeente adviseert initiatiefnemers om voor de start van dergelijke 
werkzaamheden nader onderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantsoorten.
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Hoofdstuk 14  Bodem

14.1  Algemeen

Bij het toekennen van (gevoelige) bestemmingen aan gronden is het van belang om te weten wat de 
kwaliteit van de bodem is. In het kader van goede ruimtelijk ordening moet voorkomen worden dat 
gevoelige bestemmingen op verontreinigde gronden worden gerealiseerd. Ook op grond van de 
Woningwet en de Bouwverordening is het verboden te bouwen op verontreinigde grond. Derhalve moet 
voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan onderzoek worden gedaan naar de 
bodemverontreiniging in het plangebied. 

14.2  Regelgeving

Wet bodembescherming 
Voor bodem en bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb), inclusief de aanvullende 
besluiten, leidend. In de Wet bodembescherming wordt een algemeen beschermingsniveau ingesteld 
voor de bodem ten aanzien van het voorkomen van nieuwe verontreiniging van de bodem. De Wet 
bodembescherming kent nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (ontstaan na 1 januari 1986) waarbij 
er sprake is van een saneringplicht die direct van kracht is. Voor oude gevallen van bodemverontreiniging 
is de start van de sanering afhankelijk van de ontoelaatbare risico's voor de mens, verspreiding of het 
milieu nu en in de toekomst.

Met name de saneringsverplichtingen zijn gekoppeld aan ontoelaatbare risico's die samenhangen met 
het (toekomstig) gebruik van de bodem. De uitvoering van deze verplichte saneringen is flexibel: het is 
niet altijd nodig de hele verontreiniging aan te pakken door de verontreiniging te ontgraven. Er kan ook 
sprake zijn van deelsaneringen of een gefaseerde aanpak of isoleren. De wettelijke doelstelling is 
functiegericht. De Wbb houdt daarnaast rekening met de (im)mobiliteit van de verontreiniging. De bodem 
wordt geschikt gemaakt voor het voorgenomen gebruik, door de blootstelling en de verspreiding van de 
verontreiniging te beperken en de nodige beheersmaatregelen te treffen. Wanneer economische en 
maatschappelijke omstandigheden rond de verontreinigde locatie echter om uitstel vragen, kunnen 
tijdelijke maatregelen worden genomen, op voorwaarde dat de risico's voldoende worden beheerst.

Wet milieubeheer
Bedrijven en de meeste overige ondernemingen vallen onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer; ze 
zijn of een milieuvergunningplichtige inrichtingen of ze dienen de bepalingen van het Besluit algemene 
regels inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) na te leven. Op grond van hun milieuvergunning 
of de regels van het Activiteitenbesluit zijn inrichtingen onder omstandigheden verplicht om 
bodemverontreinigigen te saneren. 

14.3  Resultaten onderzoeken

De bodemkwaliteit van het Hamerstraatgebied is onderzocht om te beoordelen of eventueel aanwezige 
bodemverontreiniging een belemmering vormt voor nieuwbouwmogelijkheden. Uit diverse 
bodemonderzoeken is een goed algemeen beeld ontstaan van de bodemkwaliteit, hoewel het beeld niet 
volledig is. De uit te voeren bodemsanering wordt bepaald door de functie van het perceel in het 
bestemmingsplan en de aard van de aanwezige verontreinigingen.

Bodemkwaliteit
In grote delen van het plangebied komen verontreinigingen voor die een gevolg zijn van het ophogen van 
gebied met grond die milieuhygiënisch gezien van slechte kwaliteit is. In het algemeen kan gezegd 
worden dat de niet gesaneerde bovengrond (vanaf maaiveld tot circa 1 tot 2 meter onder maaiveld) in het 
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hele plangebied matig tot sterk verontreinigd is met zware metalen en PAK (polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen) als gevolg van de voormalige functie als grond/slibdepot en de ophooglagen. Deze 
verontreinigingen zijn als immobiele stoffen aan te merken omdat deze zich niet of nauwelijks 
verspreiden in of met het grondwater. Er is weinig bekend over de aanwezigheid van asbest in de 
bodem, gezien het feit dat er weinig recente bodemonderzoeken aanwezig zijn. Voor een groot deel van 
het plangebied geldt dat het asbestverdacht is vanwege het veelvuldig voorkomen van puin in de bodem 
en het gebruik van asbest in de opstallen. 

De standaardaanpak voor sanering van bovengenoemde verontreinigingen is het isoleren middels 
verharding of middels een leeflaag. Een leeflaag is een laag grond van standaard minimaal een meter 
dikte met een goede kwaliteit, die de verontreiniging afdekt en normaal gebruik van de bodem niet in de 
weg staat.

De tweede oorzaak van de verontreinigingen in het plangebied zijn bedrijfsmatige activiteiten zoals het 
gebruik van oplosmiddelen en minerale olie met name als gevolg van opslag en lekkage ter plaatse van 
tanks. Dit heeft vaak geleid tot het ontstaan van mobiele verontreinigingen, verontreinigingen die zich 
kunnen verspreiden middels het grondwater.

De aanpak van de mobiele verontreinigingen is afhankelijk van de aard van de verontreiniging. 
Oppervlakkige verontreinigingen zoals minerale oliën kunnen relatief eenvoudig met een herinrichting 
worden ontgraven, diepe verontreinigingen vragen een specifiek andere saneringsaanpak, te denken valt 
aan stimulering van de natuurlijke afbraak tot onttrekken van grondwater met zuivering.

De locatie ligt in zone 22 en deels in zone 60 van de bodemkwaliteitskaart van Amsterdam-Noord. Het 
gebied ter plaatse van zone 22 valt in klasse 4 (boven- en ondergrond), dat wilt zeggen sterk 
verontreinigd. Ter plaatse van het gebied in zone 60 valt zowel de boven- als ondergrond in klasse 1a, 
schoon tot licht verontreinigd.

Handelingen in de bodem
Gelet op de bovenstaande, moet men op de meeste kavels in het gebied rekening houden met sterke 
dan wel matige bodemverontreiniging. Op enkele kavels is reeds bodemsanering uitgevoerd. 

Bij het huidige gebruik van het gebied vormen de bekende verontreinigingen geen acute risico's. Indien 
de gebruiksfunctie van het gebied verandert en de hoofdfunctie een gevoeligere bestemming wordt, 
kunnen de aangetoonde verontreiniging een risico vormen bij gevoelig bodemgebruik.

Voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden en bouwwerkzaamheden in de bodem is het noodzakelijk 
om de bodem te onderzoeken. Het onderzoek moet worden uitgevoerd conform de Amsterdamse 
Richtlijn voor Verkennend bodemOnderzoek (ARVO). Op basis van de resultaten van dit onderzoek en 
de aard van de werkzaamheden zal het bevoegde gezag (het college van burgemeester en wethouders) 
bepalen of er noodzaak en urgentie is tot sanering. In meeste gevallen is de eigenaar / erfpachter van de 
kavel of het betreffend bedrijf verplicht om de sanering uit te voeren en dat te bekostigen. Met betrekking 
tot de saneringswerkzaamheden die de gemeente zelf verplicht is om uit te voeren (bijvoorbeeld bij 
ingrepen in de openbare ruimte), is een raming van de te verwachten saneringskosten opgesteld. Bij de 
begroting van de kosten voor de ontwikkeling van het gebied is rekening gehouden met de kosten van 
sanering. 
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Hoofdstuk 15  Hoogbouweffecten

De maximale bouwhoogte in het Hamerstraatgebied wordt, tenzij anders aangegeven, 30 meter hetgeen 
een inmiddels gebruikelijke en veel voorkomende bouwhoogte is aan zowel de Noordelijke als Zuidelijke 
IJ-oever. Hiernaast wordt de mogelijkheid gegeven om in beperkte mate hoogbouwaccenten toe te 
voegen. 

Het in het Hamerstraatgebied toegestane programma leent zich slechts in zeer beperkte mate voor 
hoogbouw. De ervaring leert dat (in de Amsterdamse situatie) alleen voor kantoren, woningen en hotels 
hoogbouw aantrekkelijk, functioneel, betaalbaar en dus realistisch is. Solitaire kantoren zijn in het 
Hamerstraatgebied slechts op kleine schaal toegestaan, wonen zeer beperkt en meer dan één of twee 
hotels zijn in het gebied niet te verwachten.

Derhalve wordt in het bestemmingsplan ook terughoudend omgegaan met het toestaan van 
hoogbouwaccenten. Gelet op het geringe aantal te verwachte hoogbouwinitiatieven, de globale sturing 
en passieve ontwikkelstrategie van de gemeente, worden geen concrete locaties met exacte 
programma aangewezen. Het Investeringsbesluit wijst indicatief locaties aan voor potentiële 
hoogbouwaccenten. Op de verbeelding worden overeenkomstig hiermee zoekgebieden aangegeven 
waarbinnen afwijking van de basis bouwhoogte toegestaan is. Met een reguliere omgevingsvergunning 
(voorheen binnenplanse ontheffing) kan het dagelijks bestuur medewerking verlenen aan 
hoogbouwplannen die passen binnen de stedenbouwkundige voorwaarden en geen onaanvaardbare 
wind-, schaduw- of visuele hinder veroorzaken. 

Conform de Structuurvisie Amsterdam is het verplicht om een hoogbouweffectrappportage (HER) op te 
stellen bij initiatieven boven de 30 meter binnen 2 kilometer afstand van het UNESCO-gebied. Het 
Hamerstraatgebied valt binnen dit zoekgebied.  

Hieronder worden de relevante effecten van hoogbouw in beschouwing genomen. Omdat het nog niet 
precies bekend is waar in welke hoogte en volume hoogbouw wordt gerealiseerd, is dit HER ook globaal 
van karakter. Een exacte beoordeling van de verschillende aspecten is afhankelijk van het concrete 
bouwplan. Initiatiefnemer dient dan ook een aanvullende HER bij zijn aanvraag bij te sluiten. De hogere 
bouwhoogte wordt via de omgevingsvergunning slechts toegestaan indien uit het aanvullende HER blijkt 
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dat er geen onaanvaardbare nadelige effecten zijn. De nader te onderzoeken aspecten zijn wind-, 
schaduw en visuele hinder en de uitstraling van het bouwplan op de openbare ruimte. Bij windhinder 
dient men tevens de mogelijke effecten op passerende scheepvaart te onderzoeken mits relevante 
gevolgen te verwachten zijn. 

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing 
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) de effecten 
van het landschap en stedenbouwkundige structuur onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn 
opgenomen in de studie Hoogbouweffectonderzoek Hamerstraatgebied van 30 september 2011, zie 
bijlage 12. Hierbij werd de zichtbaarheid van hoogbouw uit verschillende zichtpunten rondom het 
plangebied beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat hoogbouw niet waarneembaar is vanuit het 
UNESCO-gebied of vanuit het landelijke Waterland. De mogelijke hoogbouw is wel zichtbaar op punten 
waar het juist gewenst is: zoals vanaf de achterzijde van Centraal Station, vanaf de NDSM-werf, 
Zeeburgereiland en de Schellingwouderdijk. 

Hoogtebeperkingen vanwege Schiphol en PTT-straalpaden. 
In de directe omgeving van de gemeente Amsterdam ligt Schiphol. Het rijksbeleid ten aanzien van de 
toekomstige ontwikkeling van het Schiphol is geformuleerd in de Wet luchtvaart. Deze wet biedt 
grondslag voor het Luchthavenindelingsbesluit (Lib), waarin de ruimtelijke consequenties van de Wet 
luchtvaart worden weergegeven. Met het Lib wordt in kaartmateriaal een zogenaamd beperkingengebied 
vastgesteld. Hierin worden verschillende milieuaspecten ten aanzien van Schiphol geregeld, namelijk 
beperkingen met het oog op externe veiligheid, geluidsbelasting, vogelaantrekkende werking of 
hoogtebeperkingen.

Het plangebied valt binnen het beperkingengebied van het Lib. Op grond van het Lib geldt een 
hoogtebeperking van 150 meter. De maximale toegestane bouwhoogte in het plangebied is 60 meter. Bij 
de vaststelling van het bestemmingsplan is het Lib in acht genomen.

Uitsnede van Bijlage 4, hoogtebeperking nr. 21, bij het Lib

Er gelden geen hoogtebeperkingen op grond van andere aspecten, zoals vanwege straalpaden.
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Hoofdstuk 16  Cultuurhistorie en archeologie

16.1  Algemeen

Cultuurhistorie omvat vele aspecten zoals het archeologisch erfgoed, (archeologische) monumenten, 
landschappelijke elementen en structuren, stedenbouwkundige structuren en delen van de 
infrastructuur. Het binnen een plangebied aanwezige cultuurhistorische erfgoed moet worden behouden 
en vormt de basis voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat niet alleen om de erkende 
monumenten. De wijze van bescherming via het bestemmingsplan is afhankelijk van de karakteristiek 
van de cultuurhistorische elementen of gebieden, maar ook van de strategieën: instandhouding, 
aanpassing en vernieuwing. Het gaat om maatwerk. Van belang zijnde aspecten zijn: (archeologische) 
rijksmonumenten, (toekomstige) gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten 
(kaart 5 van het streekplan), cultuurhistorisch waardevolle of karakteristieke bebouwingsstroken, 
gebouwen en onderdelen van dorpskernen alsmede bekende en te verwachten archeologische waarden.

In gebieden waar archeologische waarden voorkomen, of een reële verwachting bestaat dat zij aanwezig 
zijn, zal hiermee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van gebied. Het archeologisch 
erfgoed kan zijn:

1. beschermde terreinen op grond van de Monumentenwet;
2. terreinen van groot archeologisch belang volgens de Archeologische Monumenten Kaart;
3. terreinen met reële archeologische verwachtingswaarden volgens de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden.

Vanwege het ruimtelijke karakter van het bodemarchief vertoont het archeologisch beleid raakvlakken 
met dat van de ruimtelijke ordening. Door de invoering van de nieuwe Monumentenwet 1988 in 
september 2007 is archeologische zorg formeel geïntegreerd in de ruimtelijke ordening. Een essentieel 
uitgangspunt van de nieuwe wet is dat het erfgoed in de bodem beter wordt beschermd. Dit betekent dat 
bij ruimtelijke planontwikkeling vroegtijdig rekening wordt gehouden met archeologisch erfgoed. Als 
behoud in de bodem geen optie is, dan is, voorafgaand aan de bodemverstoring, onderzoek nodig om 
archeologische overblijfselen te documenteren en de informatie en vondsten te behouden. In de 
dichtbebouwde stedelijke omgeving is in de praktijk doorgaans sprake van deze laatste optie.

16.2  Regelgeving

Monumentenwet
De Monumentenwet 1988 bepaalt dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan en 
bij de bestemming van de in het plan begrepen grond, rekening houdt met de in de grond aanwezige dan 
wel te verwachten monumenten (art. 38a Monumentenwet 1988). Dat betekent dat bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan niet alleen rekening moet worden gehouden met bekende monumenten, maar 
ook met de omstandigheid dat in bepaalde terreinen nog archeologische resten in de bodem kunnen 
worden aangetroffen. Om zo tijdig mogelijk hierop te kunnen anticiperen is het nodig de archeologische 
verwachting van een gebied in kaart te brengen door middel van een archeologisch bureauonderzoek. 

Op basis van het bureauonderzoek wordt beoordeeld of een beschermende regeling in het 
bestemmingsplan nodig is, en zo ja, op welke wijze dat dient te gebeuren. Indien het bureauonderzoek 
leidt tot een bepaalde archeologische verwachting, dan kan in het bestemmingsplan een regeling 
worden getroffen in die zin dat in aangegeven gevallen de aanvrager om een omgevingsvergunning voor 
het bouwen en voor het uitvoeren van overige werken, een rapport dient te overleggen waarin de 
archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel 
van het college van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld (archeologisch 
rapport). Op grond van dat archeologisch rapport kunnen eventueel voorschriften aan de 
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omgevingsvergunning worden gesteld.

In aansluiting op het rijks- en provinciaal beleid besteed de gemeente specifieke aandacht aan 
vroegtijdige inpassing van archeologie in de ruimtelijke ordeningsprocessen.

Archeologiebeleid Amsterdam 
Het archeologiebeleid is gebaseerd op het principe dat bij bodemverstorende (bouw)activiteiten altijd een 
nadere waardestelling nodig is van de aanwezige archeologische verwachting in de vorm van een 
bureauonderzoek. Dit bureauonderzoek behelst een specificatie van eventuele archeologische waarden 
binnen een specifiek plangebied en een advies met betrekking tot het daarbij behorende beleid.

In het kader van het bestemmingsplan zal onderzoek moeten plaatsvinden of archeologische en 
cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed zal ook via de 
bestemmingsregeling beschermd moeten worden. Door middel van bureau- en/of inventariserend 
veldonderzoek dient aan te worden gegeven of er archeologische waarden in het geding zijn. Daarbij 
dienen inhoudelijke maatregelen voor de uitvoering van het onderzoek te worden geformuleerd. De 
bescherming van (verwachte) archeologische waarden kan (onder andere) worden geregeld middels een 
aanlegvergunningenstelsel.

Archeologisch veldonderzoek kan bestaan uit een IVO (inventariserend veldonderzoek) en/of een AO 
(Archeologische Opgraving). Het IVO is een kortlopende ingreep om de resultaten van het 
bureauonderzoek te toetsen. Het geeft inzicht in de aanwezigheid en toestand van de archeologische 
overblijfselen in de bodem. Aan het IVO kan een AO worden gekoppeld. Een AO is bedoeld om de 
archeologische resten nauwkeurig te documenteren en te bergen. De duur van onderzoek is afhankelijk 
van de omvang en de ligging van de bouwlocatie. Voor alle veldonderzoeken is een Programma van 
Eisen (PvE) vereist. Hierin zijn de kwalitatieve randvoorwaarden voor het werk vastgelegd. Dit vormt de 
basis voor verdere planning en kostenraming. In het PvE wordt tevens beschreven of archeologische 
overblijfselen in de bodem bewaard kunnen blijven of dat opgraven van deze resten noodzakelijk is 
(selectiebesluit). Het PvE is onderdeel van de bouwprocedure. Het opstellen ervan behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van het bouwplan.

16.3  Cultuurhistorische effectrapportage

Het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) van de gemeente Amsterdam heeft in oktober 2004 een 
cultuurhistorische effectrapportage opgesteld (zie als bijlage 13), waarin de aanwezige historische 
waarden en kwaliteiten worden geïnventariseerd. 

Geschiedenis van het plangebied
Het Hamerstraatgebied maakt onderdeel uit van de noordelijke IJ-oever van Amsterdam, die voor een 
belangrijk deel in de 19e eeuw tot stand kwam als gevolg van inpolderingen ter weerszijden van de 
landtong de Volewijk. Een groot gedeelte van deze oever, die dicht bij de oude stad  gelegen was, werd 
aan het eind van de 19e en aan het begin van de 20e eeuw als industrieterrein in gebruik genomen 
vanwege de goede ligging ten opzichte van de belangrijke scheepvaartroute die het Noordzeekanaal 
vormde voor (inter)nationaal goederentransport.

Aan de noordoostelijke oever kwamen overwegend kleinschaliger bedrijven, vooral omdat de oostelijke 
kant voor de verbinding met de Noordzee minder goed bereikbaar was als gevolg van de smalle  
doorvaarroute in het IJ ter hoogte van Centraal Station. Evengoed kwamen er aan de noordoostoever 
enkele grootschalige, toonaangevende bedrijven zoals de Amsterdamse Droogdokmaatschappij (ADM), 
Akzo Nobel, DRAKA, Kromhout en Stork.

Het Hamerstraatgebied omvatte vooral kleinschalige en middelgrote bedrijven, die voor een deel ook de 
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lokale markt voorzagen van voedsel- of brandstofproducten. Daarnaast waren er verschillende bedrijven 
die overwegend indirect gericht waren op de scheepsbouw, bijvoorbeeld in de vorm van machinebouw.

Pand van de voormalige Noordergasfabriek

Tegenwoordig is er van de hierboven geschetste situatie niet veel meer over; in de tweede helft van de 
20e eeuw nam het binnenlandse scheepvaarttransport af ten gunste van wegvervoer. De kleine bedrijven 
in het Hamerstraatgebied maakten gaandeweg plaats voor andersoortige bedrijven en ook het karakter 
van het gebied wijzigde sterk toen de insteekkanalen in de jaren ’80 en ’90 grotendeels werden 
gedempt, zodat de scheepvaartgeschiedenis van het gebied vervaagde.

Betekenisvolle gebouwen
In het plangebied bevinden zich enkele betekenisvolle bouwwerken, zoals de Kromhouthal, de 
hijsinstallaties ter hoogte van Gedempt Hamerkanaal 86 en 92-98, Noordergasfabriek, De Ponthaven, 
Pand Noord en Voorwaarts. Het begrip ‘betekenisvol’ geeft in principe aan dat het hier om een gebouw 
of comlex gaat aan de hand waarvan de ontstaangeschiedenis van het gebied nog altijd afleesbaar is. 
Daarmee heeft het betreffende gebouw of complex een cultuurhistorische betekenis.
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Figuur Situering betekenisvolle gebouwen

Deze gebouwen dienen bij de herontwikkeling van kavels bij voorkeur gehandhaafd blijven vanwege de 
beeldbepalend karakter voor het gebied. 

Stedenbouwkundig en ruimtelijk structuur
Het gebied heeft ondanks de demping van de meeste kanalen haar oorspronkelijke stedenbouwkundige 
structuur behouden. De karakteristieke elementen daarvan, zoals de zichtlijnen, de bijzondere 
straatprofiel van de Meeuwenlaan, de herkenbaarheid van de voormalige kanalenstructuur, worden door 
dit bestemmingsplan intact gelaten. 

16.4  Archeologie

Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) heeft in juli 2010 een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd voor het bestemmingsplangebied Hamerstraatgebied (zie het rapport met kenmerk BO10-083 
als bijlage 14). Dit is bedoeld om het cultuurhistorische verleden van het plangebied in kaart te brengen 
en daarmee een beeld te krijgen van de archeologische sporen die in de bodem aanwezig kunnen zijn. 
Uit het bureauonderzoek blijkt het volgende.

Wat de bodemopbouw van het plangebied betreft kan er vanuit gegaan worden dat in het aangeplempte 
gebied het maaiveld zich ca. 4 m boven de oorspronkelijke IJ-bodem bevindt, wat betekent dat eventuele 
archeologische sporen zich vanaf een diepte van 4 meter onder het huidige maaiveld bevinden. Gelet op 
waarnemingen en/of archeologisch onderzoek op een aantal vergelijkbare locaties gedaan uitgevoerd, 
kunnen archeologische overblijfselen verwacht worden, die samenhangen met de historische 
scheepvaart in het voormalig watergebied, zoals scheepswrakken of afval uit de historische periode 
(13de-20ste eeuw). Ook kunnen er in de diepere ondergrond (dieper dan 12 m ÷ NAP) overblijfselen uit 
prehistorische tijdsvakken voorkomen.

De archeologische verwachting status van het gebied is laag, zoals op de hieronderstaande 
archeologische beleidskaart wordt weergegeven.

Archeologische beleidskaart 

Een archeologisch veldonderzoek wordt derhalve slechts vereist bij bodemingrepen groter dan 10.000 
m2 en dieper dan 4,00 meter NAP. Voor het IJ geldt dat veldonderzoek vereist is bij bodemingrepen 
groter dan 10.000 m2. Omdat er geen werkzaamheden in het IJ worden gepland, is het niet te 
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verwachten dat er bodemingrepen groter dan 10.000 m2 zal plaatsvinden.

In artikel 11 is een dubbelbestemming opgenomen voor het hele plangebied. Indien er 
(bouw)werkzaamheden plaatsvinden die betrekking hebben op een gebied groter dan 10.000 m2 en die 
dieper gaan dan 4 meter, worden aanvullende vereisten gesteld aan die werkzaamheden ter 
bescherming van de archeologische waarden.

Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht. Dit houdt in dat ook in geval geen 
archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan 50 jaar worden 
aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld moet worden zodat in gezamenlijk 
overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen kunnen worden tot documentatie en berging van de 
vondsten.
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Hoofdstuk 17  Duurzaamheid

De gemeente Amsterdam en het stadsdeel Amsterdam-Noord hebben de ambitie om alle ruimtelijke 
projecten duurzaam te ontwikkelen. Onderliggend bestemmingsplan transformeert een vervuilde 
industriële locatie naar een gevarieerd werk-woongebied. De ontwikkeling omvat een hoge stedelijke 
dichtheid. Het hergebruiken van de industriële monumentale gebouwen wordt verder uitgebouwd en 
ondersteund. 

Na een beschrijving van de huidige (wettelijke) verplichtingen inzake duurzaam bouwen wordt hieronder 
ingegaan op mogelijke duurzaamheidoplossingen voor het Hamerstraatgebied.

17.1  Wettelijke verplichtingen

EPC
Het Bouwbesluit bevat normen voor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) bij nieuwbouw. De EPC voor 
woningen wordt aangescherpt van de 0,6 in 2011 naar 0,4 in 2015. Een EPC van 0,4 komt in de buurt 
van klimaatneutrale bouw. Ook voor andere functies wordt de EPC verscherpt als in bijgaande tabel. 

Stadswarmte
Op 21 januari 2008 heeft de Gemeenteraad een wijziging van de Bouwverordening Amsterdam 2003 
vastgesteld, waarin de verplichting om aan te sluiten op stadsverwarming is geregeld. Een nieuw te 
bouwen bouwwerk moet worden aangesloten op de stadsverwarming: 
• indien het bouwwerk is gelegen op max. 40 m afstand van de dichtstbijzijnde leiding; 
• of indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen, maar de kosten van aansluiting 
voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 40 m. 

De hoofdleiding van het stadswarmtenet is ruim anderhalve kilometer van het plangebied verwijderd. 

17.2  Ontwikkelingen in de openbare ruimte

Stadsdeel Amsterdam-Noord beoogt de uitvoeringskwaliteit en de duurzaamheid van openbare ruimte te 
verbeteren door een eenduidige materiaalkeuzen en uitvoeringskwaliteit. Hierbij wordt de stad ingedeeld 
in standaardzones en bijzondere plekken. Een deel van het Hamerstraatgebied, omgeving ponthaven en 
eind Johan van Hasseltkanaal, vallen binnen deze bijzondere plekken. Bij de herinrichting van deze 
gebied wordt rekening gehouden met deze eisen.
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17.3  Ontwikkelingen op de bouwkavels

De gemeente heeft slechts een faciliterende rol bij de transformatie van het Hamerstraatgebied. Naast 
de wettelijke eisen die gelden voor nieuwbouw heeft de gemeente slechts een informatieve rol en 
stimulerende rol die in het kader van vooroverleg met ontwikkelaars wordt aangewend. Door 
verschillende overheden (het Rijk, provincie en gemeente) zijn (of worden) meerdere subsidieregelingen 
van kracht die ontwikkelaars kunnen verleiden duurzaam te bouwen. Daarnaast zal een goede informatie 
van de gemeente ook ontwikkelaars kunnen helpen om de goede duurzaamheidkeuzes te maken. 
Hierbij wordt gedacht aan advisering met betrekking tot de volgende mogelijkheden.

IFD bouwen
De voorkeur voor specifieke werk-woonvormen geeft de mogelijkheid om het systeem van IFD 
(industrieel, flexibel en demontabel) bouwen toe te passen. IFD bouwen heeft als voordeel dat de 
gebouwen (of gedeeltes daarvan) tegen minimale kosten en materialen na verloop van tijd een andere 
functie kunnen krijgen. Omdat het productieproces van IFD bouwen in de fabriek plaatsvindt zijn er 
beduidend minder afvalstoffen. Daarnaast zijn ook minder vervoersbewegingen nodig. Met IFD bouwen 
kan tot 30% op de bouwkosten worden bespaard. 

Groene daken
Het groene dak heeft een warmte-isolerend effect waardoor het binnenshuis in de zomer koeler en in de 
winter warmer blijft. Door de verdamping hebben groendaken een gunstig effect op de 
omgevingstemperatuur en op de temperatuur in het gebouw in het bijzonder. Groene daken zorgen voor 
een tempering van de temperatuurschommelingen op en ook onder het dak. Bij daken zonder groen dak 
kunnen die sterk oplopen. De hoogste temperaturen op daken gemeten in de binnenstad liggen boven 
de 80°C. Bovendien heeft het ook een geluidsdempende werking binnens- en buitenshuis. Naast dit 
alles heeft een groen dak ook een duurzame uitstraling.

Warmtekoudeopslag (WKO) 
Er zijn drie mogelijkheden om hierin te voorzien. Als eerst door middel van het oppompen van 
grondwater in de zomer en in de winter wordt het grondwater weer opgepompt om aan de buitenlucht te 
koelen om de temperatuurbalans van het grondwater te corrigeren. Daarnaast biedt de nabijheid van het 
IJ ook mogelijkheden voor duurzame koude. Als laatst zou het mogelijk zijn om een gemeenschappelijk 
warmte koude opslag systeem te realiseren.
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Hoofdstuk 18  Juridische planbeschrijving

18.1  Algemeen

Het bestemmingsplan is door particulieren te raadplegen op internet. Daarnaast is zoals gebruikelijk 
een 'papieren plan' beschikbaar dat geraadpleegd kan worden.

Globaal bestemmingsplan 
Zoals in hoofdstuk 4 reeds werd aangegeven, heeft de gemeente geen gedetailleerd toekomstbeeld 
vastgesteld. De Richtlijnenkaart van het Investeringsbesluit bevat een globale visie voor de transformatie 
van het plangebied. Hierbij worden de ontwikkelmogelijkheden zo weinig mogelijk beperkt; er worden 
slechts de noodzakelijke randvoorwaarden geregeld.

Gelet op deze uitgangspunten geeft het bestemmingsplan ook een globale regeling. Naast een zo 
flexibel mogelijke regeling voor de verschillende functies kent het bestemmingsplan zoveel mogelijk ook 
een flexibele regeling ten aanzien van de toegestane bouwvolumes en bouwhoogtes. Verder wordt 
getracht om zo veel mogelijk met eindbestemmingen te werken, waarbij nieuwe wenselijke 
ontwikkelingen rechtstreeks worden toegestaan. Initiatieven die in het bestemmingsplan passen, 
behoeven slechts een regulier omgevingsvergunning voor het bouwen. 

Wijzigingsbevoegdheid voor gevoelige functies 
Hoewel onderliggend bestemmingsplan als globaal eindplan kan omschreven worden, is het voor de 
gevoelige functies als wonen onderwijs, niet mogelijk om de randvoorwaarden in een eindbestemming op 
te nemen en de milieugevolgen nu reeds concreet te beoordelen. Woningen en overige gevoelige 
functies, zoals onderwijs, kunnen daarom slechts na wijziging van het bestemmingsplan gerealiseerd 
worden. Hiervoor is in de artikelen 4.7 en 5.7 de wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waardoor het 
bestemmingsplan met een relatief eenvoudige procedure gewijzigd kan worden. 

Het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid past bij de ontwikkelstrategie van de gemeente. Het 
Hamerstraatgebied blijft immers de komende 10 jaar als bedrijventrerrein functioneren, waar het primaat 
bij "werkfuncties" ligt (bedrijven, kantoorachtingen en voorzieningen). Woningbouwproductie zal met 
name pas na 2020 plaats vinden. Het is de bedoeling om aansluitend bij de omliggende woonbuurten 
aan de noord- en noordwestelijke kant alvast op zeer kleine schaal enkele nieuwe woningen (maximaal 
150) toe te staan, daar waar nu ook veel woningen (circa 50) aanwezig zijn. Doel is om de levendigheid 
in het plangebied te verhogen. 

In grote delen van de bestemming Gemengd-1 is woningbouw op dit moment niet mogelijk vanwege de 
milieuhinder van gevestigde bedrijven. Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen realiseren 
zouden bedrijven maatregelen moeten treffen. Omdat het uitgangspunt van de transformatie is dat 
bestaande bedrijven in hun bedrijfsvoering niet belemmerd worden, moet woningbouw in een groot deel 
van de bestemming Gemengd-1 (voorlopig) uitgesloten worden. Het leek niet opportuun om de 
benodigde milieuruimte van hinderveroorzakende bedrijven in het bestemmingsplan vast te leggen; die 
kunnen immers veranderen (bv. vanwege vertrek van bedrijven of wijziging van bedrijfsvoering). Daarom 
werd besloten om op het moment dat een woningbouwinitiatief zich voordoet een maatwerkbeoordeling 
te maken waarbij de op dat moment bestaande feitelijke situatie afgewogen kan worden. 

Het gebruik van wijzigingsbevoegdheid bleek ook wenselijk vanuit de Wet geluidhinder gezien. Het is 
immers lastig om een akoestische beoordeling te maken indien de exacte woningbouw- of schoollocatie 
nog niet bekend is. Voor de vestiging van een school is op grond van stedenbouwkundige en 
planologische overwegingen in principe het hele plangebied ruimtelijk gezien geschikt. Het zou echter 
ondoenlijk zijn om voor alle kavels het hele gebied een hogere waarde besluit te nemen. De afweging 

  Gemeente Amsterdam



blz. 86

om ontheffing van voorkeursgrenswaarde te geven kan immers niet goed gemaakt worden als de 
concrete invulling van de locatie niet bekend is. E.e.a geldt ook woningbouw. Bij het wijzigingsplan is de 
locatie, het programma en bouwvolume van de locatie bekend en ook hoe de omgeving wordt gevuld. Bij 
het wijzigingsplan kan aldus een betere beoordeling gemaakt worden. 

Het dagelijks bestuur zal overwegen gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid indien een 
initiatiefnemer concrete plannen heeft voor de ontwikkeling van een gevoelige functie. Wijzigingsplannen 
moeten - net als bestemmingsplannen - voldoen aan de vereisten van goede ruimtelijke ordening, de 
wet- en regelgeving (zoals Wet geluidhinder) en het ruimtelijke beleid van de gemeente (centrale stad en 
stadsdeel Amsterdam-Noord). Het is aan de initiatiefnemer om (voortbordurend op de reeds aanwezige 
gegevens) een akoestisch onderzoek te laten doen ter naleving van de Wet geluidhinder. Tevens dient 
initiatiefnemer nader aan te tonen dat ter plaatse van de gevoelige functies een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat bestaat zonder dat omliggende bedrijven in hun bedrijfsvoering belemmerd worden. Of een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt geborgd, wordt door het dagelijks bestuur per concreet geval 
beoordeeld. Hierbij is het uitgangspunt dat in het gebied hogere geluidniveaus acceptabel zijn dan in 
een rustige woonwijk. Conform de normering van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer 
(het Activiteitenbesluit) en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening zijn in overwegend 
werkgebieden geluidniveaus van 55 dB(A) acceptabel. In bepaalde situaties kan het dagelijks bestuur 
zelfs hogere niveaus acceptabel vinden, maar in dat geval dient het besluit tot wijziging van het 
bestemmingsplan extra zorgvuldig gemotiveerd te worden. Het dagelijks bestuur kan ook voorafgaand 
aan het vaststellen van het wijzigingsplan een maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit 
nemen waarbij de algemene geluidgrenswaarden verhoogd worden (tot bv. 56 dB(A) op de gevel van 
woningen). Met deze werkwijze worden de (geluid)rechten van bedrijven volledig gerespecteerd.

18.2  Artikelgewijze toelichting

Waar de overige paragrafen van deze bestemmingsplantoelichting de achtergronden van het 
bestemmingsplan belichten, geeft deze paragraaf een toelichting op de bestemmingsplanregeling, te 
weten de bestemmingsplanregels en de verbeelding. Uitgelegd wordt wat de bedoeling en strekking is 
van de verschillende onderdelen van de regels en de verbeelding. Daartoe worden in deze paragraaf de 
regels per artikel toegelicht. Aangezien alle onderdelen van de (digitale) verbeelding verbonden zijn met 
één of meer regels, wordt daarbij ook de verbeelding toegelicht.

Het (juridisch deel van het) bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels, vergezeld van een 
toelichting. De verbeelding heeft een functie van visualisering van de bestemmingen. De (digitale) 
verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende deel van het bestemmingsplan. De 
regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, 
bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op 
te richten bouwwerken. De regels zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken.

De toelichting heeft geen bindende werking; de toelichting maakt juridisch ook geen onderdeel uit van 
het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van het 
plan en ook bij de uitleg van de bestemming en overige regels. 

Artikel 1 Begrippen

Artikel 1 geeft, in alfabetische volgorde, een omschrijving van een aantal begrippen dat in de regels 
wordt gebruikt. Hiermee wordt formeel vastgelegd wat wel en niet onder het betreffende begrip moet 
worden verstaan. Dit artikel is dus primair bedoeld om begrippen duidelijk te begrenzen en niet om de 
gedachten achter de gebruikte termen uit te leggen. Daarvoor is juist deze toelichting bedoeld. In deze 
toelichting worden gehanteerde begrippen waar nodig uitgelegd.
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De gehanteerde omschrijving van de begrippen komt grotendeels overeen met de wijze waarop deze in 
andere actuele Amsterdamse (grootstedelijke) bestemmingsplannen wordt omschreven. 

Opvallend is de definitie voor "bedrijfsruimte", waaronder het traditionele bedrijfsgedeelte van de 
kantoorachtige bedrijf wordt bedoeld. Kantoorachtige functies (met name afkomstig uit de creatieve 
branche) betreffen een mengvorm tussen 'kantoor' en 'bedrijf' waarbij de kantoorfunctie dominanter is dan 
de bedrijfsfunctie. Hierbij gaat het om functies, die voorheen bedrijfsachtige activiteiten verrichtten, maar 
met de komst van nieuwe technologieën inmiddels grotendeels geautomatiseerd (met computers) 
werken. Hierbij kan worden gedacht aan architectenbureau's en dergelijke waar voorheen nog grote 
maquettes werden gebouwd die tegenwoordig grotendeels met computers worden gemaakt. 
Kenmerkend voor deze kantoorachtige functies is echter dat ze in tegenstelling tot "gewone" kantoren 
nog steeds - zij het in meer beperkte mate dan voorheen - bedrijfsachtige activiteiten verrichten (denk 
aan opnamestudio's, grote drukapparaten en dergelijke), waardoor deze functies in traditionele 
kantoorpanden niet terecht kunnen komen. Hoewel aan de vestiging van kantoorachtige bedrijvigheid 
beperkingen zijn opgenomen vanwege de stedelijke afspraken ter beperking van het overaanbod van 
kantoren, is het niet de bedoeling om ook aan het bedrijfsgedeelte van deze functies beperkingen op te 
leggen. 

Met betrekking tot het begrip "zakelijke dienstverlening" wordt - wellicht ten overvloede - opgemerkt dat 
hieronder functies vallen die overwegend rechtstreeks contact hebben met publiek (een reisbureau), 
waarbij het kantoorgedeelte slechts ondergeschikt is. Kantoorgebouwen van banken of overheden, 
waarbij in de plint tevens een (ondergeschikte) baliefunctie aanwezig is, worden als kantoren 
aangemerkt. 

Artikel 2 Wijze van meten

Met dit artikel wordt aangegeven op welke wijze moet worden beoordeeld in hoeverre een initiatief past 
binnen de maxima die door de overige regels worden aangegeven. 

Artikel 3 Bedrijf

Conform het verzoek van Gasunie wordt het in het plangebied gelegen gasontvangstation (GOS) als 
Bedrijf bestemd. Verder wordt de standaardregeling van Gasunie overgenomen die conform haar beleid 
een eenduidige en uniforme regeling in het hele land wenst. Aangezien er geen (ruimtelijk) bezwaar 
bestaat tegen het gebruik van de voorstelregeling van Gasunie, wordt die overgenomen in het 
bestemmingsplan. Het betreft een conserverende bestemming van de bestaande functie, waarbij - 
anders dan in het overige gedeelte van het plangebied - geen functieverruimingsmogelijkheden worden 
geboden. 

Artikel 4 Gemengd - 1

Artikel 4 vormt samen met artikel 5 de kern van dit bestemmingsplan. Het verschil tussen de twee 
bestemmingen is dat in Gemengd-1 ook de functie wonen is toegestaan via wijzigingsbevoegdheid. 

Expliciet wordt bestuurlijk gekozen voor een bescheiden toevoeging van wonen in de kleinschaliger, 
noordelijke kavels. Hier kan functioneel een overgang tussen het wonen in de Vogelbuurt en de 
bedrijvigheid gemaakt worden. Qua positief effect op de sociale veiligheid is in deze zone het meest te 
winnen. De variatie in schaal en eigendom maakt een hoge dynamiek en variatie in programmatische 
invulling van transformatie en intensivering aannemelijk en toevoeging van wonen kansrijk. 
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Het eerste lid geeft aan welke functies binnen deze bestemming mogelijk zijn. Zoals in het algemene 
deel van dit hoofdstuk reeds is aangegeven, wordt hier globaal een breed scala van functies toegestaan 
zonder exacte aanduiding waar wat hoort te komen.

De bouwregels zijn opgenomen in lid 2 van dit artikel. Belangrijke beperking voor bouwplannen is de 
floorspace-index (fsi) die per (kadastraal) perceel aangeeft hoe groot het brutovloeroppervlak van de 
gebouwen mag zijn. Een maximum 1 betekent bijvoorbeeld dat het totale brutovloeroppervlak per 
perceel net zo groot mag zijn als het oppervlak van het perceel. Als bijvoorbeeld 1/3 van het perceel 
wordt bebouwd, zijn maximaal 3 bouwlagen toegestaan.

In lid 3 is een regeling opgenomen die afwijking van het maximum fsi mogelijk maakt. Door het verlenen 
van een omgevingsvergunning kan het dagelijks bestuur hoger fsi toestaan op een perceel mits op een 
ander perceel (of op andere betrokken percelen) evenredig minder programma wordt gerealiseerd. De 
gemiddelde fsi over de betrokken percelen samen moet dus overeenkomen met de fsi die voor die 
percelen is gegeven. Van deze afwijkingsmogelijkheid kan gebruikt worden gemaakt indien meerdere 
percelen in eigendom zijn van één eigenaar. In andere gevallen zouden de bebouwingsmogelijkheden 
van een naburige eigenaar onevenredig worden geschaad. 

In Gemengd-1 geldt in het algemeen een maximale bouwhoogte van 30 meter; een inmiddels 
gebruikelijke en veel voorkomende bouwhoogte aan zowel de noordelijke als zuidelijke IJ-oever. Bij 
smalle straten en grenzend aan de achtertuinen van bestaande woningen ligt de bouwhoogte in de 
eerste linie lager met het oog op optimale bezonning. Er wordt gerekend met een bezonningshoek van 
45 graden.

Conform de Structuurvisie en het Investeringsbesluit zijn op enkele plekken hoogbouwaccenten 
mogelijk. Voor het toestaan van accenten boven de basishoogte van 30 meter is nadere beoordeling 
noodzakelijk ten aanzien van de situering, vormgeving en volume van het hoogbouwplan vanwege de 
mogelijke visuele, wind- en schaduwhinder. Gelet hierop zijn de hoogbouwaccenten slechts door een 
afwijkingsvergunning mogelijk. Het verlenen van een reguliere omgevingsvergunning voor het afwijken van 
het bestemmingsplan is mogelijk gemaakt. Voorwaarde voor het verlenen van de afwijkingsvergunning is 
dat het past binnen de hoogbouwvisie zoals opgenomen in het Investeringsbesluit, geen visuele hinder 
veroorzaakt en dat het geen nadelig effect heeft voor de uitstraling naar het openbare ruimte en tevens 
dat door initiatiefnemer aangetoond wordt dat het hoogbouwplan geen onaanvaardbare wind- en 
schaduwhinder geeft. Met betrekking tot windhinder dienen tevens de mogelijke effecten op de 
passerende scheepvaart onderzocht te worden. Voor meer informatie over hoogbouw zie paragraaf 4.2 
en Hoofdstuk 15. Bij hoogbouw is het maximum fsi niet van toepassing. 

Een belangrijk onderdeel van dit artikel is de regeling voor milieuhinderlijke functies. In hoofdstuk 7 is de 
regeling al beschreven. Gelet op de transformatieopgave zijn in het gebied voortaan slechts functies 
toegestaan die conform de VNG-methode zoals opgenomen in de brochure 'Bedrijven en milieuzonering' 
mengbaar zijn met wonen. Hierbij gaat het om functies die in Staat van Inrichtingen, die onderdeel 
uitmaakt van de regels van dit bestemmingsplan, vallen in de milieuhindercategorieën 1 of 2. Onder 
voorwaarden zijn categorie 3.1 functies ook mengbaar met wonen. Het bedrijf Schöne Edelmetaal dat 
edelmetalen verwerkt op het adres Meeuwenlaan 88 (SBI-code 382.A2), valt in categorie 3.2. Het bedrijf 
Exclusiva, een groothandel in chemische producten op het adres Schaafstraat 21 (SBI-code 46751), valt 
tevens in categorie 3.2. Deze functies krijgen een maatwerkbestemming. De bedrijven mogen hiermee 
hun activiteit voortzetten. Als die genoemde functie verdwijnt worden slechts functies toegestaan die 
geen belemmering opleveren voor de transformatie naar een gemengd werk-woongebied.

De aanwezigheid van het LPG-tankstation aan de Meeuwenlaan beperkt de ontwikkelmogelijkheden 
binnen de op de verbeelding aangegeven risicocontour. Op grond van het Besluit externe veiligheid 
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inrichtingen mogen binnen de zogenaamde plaatsgebonden risicocontour van een risicobedrijf geen 
kwetsbare objecten gevestigd worden. Beperkt kwetsbare objecten mogen slechts bij uitzondering 
toegestaan worden. Voor meer uitleg over deze aspecten zie hoofdstuk 9 van de toelichting. Hierbij gaat 
het om slechts tijdelijke beperkingen. Er is immers een convenant gesloten met de exploitant van het 
LPG-tankstation op grond waarvan de verkoop van LPG per 31 december 2015 wordt beëindigd. In 
artikel 16 wordt de mogelijkheid geboden om het plan hierna te wijzigen met dien verstande dat de 
beperkingen voor de vestiging van (beperkt) kwetsbare objecten niet meer zullen gelden. 

Zoals in paragraaf 18.1 reeds werd aangegeven zijn in bestemming Gemengd-1 woningen en scholen 
toegestaan via wijzigingsplan. Hierbij gaat het om gevallen wanneer een hinderveroorzakend bedrijf 
vertrekt of zijn bedrijfsvoering zodanig wijzigt dat woningbouw op kortere afstand verantwoord is. 
Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het met milieuonderzoek aangetoond is dat woningbouw geen 
belemmering betekent voor de bedrijfsuitvoering van bestaande bedrijven.

In het bestemmingsplan zijn enkele randvoorwaarden gegeven waaraan de wijzigingsplannen getoetst 
moeten worden. Conform de Structuurvisie en het Investeringsbesluit is er een bovengrens van 25.000 
m2 bvo wonen (oftewel 200 woningen) in dit bestemmingsplan opgenomen, hetgeen een toevoeging van 
150 woningen betekent op de huidige 50 woningen in het plangebied. Hoewel in het Investeringsbesluit 
een aantal van 200 woningen zijn genoemd, wordt het aantal woningen in dit bestemmingsplan beperkt 
door een maximum m2 bvo. Hierbij wordt (conform de grondexploitatie en het exploitatieplan) gerekend 
met 125 m2 bvo per woning. (Het netto gebruiksoppervlak van een woning is uiteraard kleiner dan 125 
m2 waarbij ook trappenhuizen, bergingen en dergelijke meetellen.) Het gebruik van m2 bvo ook voor 
woningen sluit aan bij de systematiek van het exploitatieplan. Hiernaast wordt met deze methode meer 
ruimte gegeven aan kleinschalige woonvormen, zoals studentenhuisvesting en dergelijke. 

Om in het Investeringsbesluit voorgestelde functiemening op kavel- en gebouwniveau te kunnen bereiken 
is de voorwaarde opgenomen dat maximum 30% van het totale brutovloeroppervlakte van een perceel 
mag gebruikt worden voor wonen. Hierop kan uitzondering gemaakt worden als meerdere percelen 
onderdeel zijn van hetzelfde bouwplan en gemiddeld over meerdere perceel de 30% niet wordt 
overschreden. Met betrekking tot bebouwing zijn de bouwregels van artikel 4.2 van toepassing. Uiteraard 
zijn de relevante bepalingen van de dubbelbestemming(en) en de algemene regels ook van toepassing.

Naast dit artikel bevatten de artikelen 13 en 14 ook belangrijke algemeen van toepassing zijnde bouw- 
en gebruiksregels, bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren. Er wordt ook een bovengrens gesteld aan het 
maximaal programma dat in het hele plangebied wordt mogelijk gemaakt. 

Artikel 5 Gemengd - 2

Artikel 5 geldt voor het grootste gedeelte van het Hamerstraatgebied, waar wonen de komende 10 jaar 
niet is toegestaan (ook niet via wijzigingsplannen). Gelet op de toekomstige menging met woonfuncties 
en de reeds lopende "verkleuring" van het bedrijventerrein wordt in dit artikel de vestiging van "zware" 
milieuhinderlijke bedrijven uitgesloten. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid geboden om de transformatie 
naar een gemengd gebied met kantoren, kantoorachtigen en voorzieningen voort te zetten. 

Meeste regels tonen overeenkomst met de regels van artikel 4. Hieronder wordt een aanvullende 
toelichting gegeven op de afwijkende regels, voor het overige wordt verwezen naar de artikelsgewijze 
toelichting van artikel 4.

Zoals in 4.1 reeds aangegeven is detailhandel in het plangebied niet toegestaan, met uitzondering van 
de Versmarkt op de Overkant (het voormalig Stork-terrein), waarvoor reeds een projectbesluit op grond 
van artikel 3.10 Wro (oud) is verleend. " De versmarkt is onderdeel van het unieke en integrale concept 
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voor de (tijdelijke) invulling van De Overkant, waarbij de hele keten van "leren, bedenken, maken, 
verkopen" op het terrein aanwezig is. De versmarkt is daarmee aanjager van de herontwikkeling van De 
Overkant en het Hamerstraatgebied. In het concept zijn ambachtelijkheid, vakmanschap en publieke 
activiteiten kernbegrippen. Horeca, versmarkt en (multi-)culturele events maken het tot een 'place to be'. 
Rondom het thema 'voedsel' worden educatieve programma's ontwikkeld waarbij wordt samengewerkt 
met het ROC; de leerlingen krijgen de kans om in de versmarkt te werken. Zo ontstaat er een 
kruisbestuiving tussen toekomstige (ROC-leerlingen) en bestaande ondernemers, tussen ontwikkelaars 
en klanten. Een versmarkt is detailhandel in agrarische producten zoals vlees, vis, brood, jam etc. Op 
maximaal 30% van het verkoopvloeroppervlak is detailhandel in niet agrarische producten toegestaan. 
Een reguliere supermarkt is dus niet toegestaan.

Conform de Structuurvisie en het Investeringsbesluit zijn op enkele plekken hoogbouwaccenten 
mogelijk. Voor het toestaan van accenten boven de basishoogte van 30 meter is nadere beoordeling 
noodzakelijk ten aanzien van de situering, vormgeving en volume van het hoogbouwplan. Gelet hierop 
zijn de hoogbouwaccenten slechts door een afwijkingsvergunning mogelijk. Het verlenen van een 
reguliere omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk gemaakt. 
Voorwaarde voor het verlenen van de afwijkingsvergunning is dat het past binnen de hoogbouwvisie zoals 
opgenomen in het Investeringsbesluit, geen visuele hinder veroorzaakt en dat het geen nadelig effect 
heeft voor de uitstraling naar het openbare ruimte en tevens dat door initiatiefnemer aangetoond wordt 
dat het hoogbouwplan geen onaanvaardbare wind- en schaduwhinder geeft. Met betrekking tot 
windhinder dienen tevens de mogelijke effecten op de passerende scheepvaart onderzocht te worden. 
Voor meer informatie over hoogbouw zie paragraaf 4.2 en hoofdstuk 15. Bij hoogbouw is het maximum 
fsi niet van toepassing. 

In het Investeringsbesluit is de wens geformuleerd dat het IJ en het Motorkanaal zo veel mogelijk 
openbaar toegankelijk moet zijn. Met de erfpachters en gebruikers van de kavels langs het IJ en het 
Motorkanaal worden (privaatrechtelijke) afspraken gemaakt om de oevers openbaar toegankelijk te 
maken voor langzaam verkeer. Om de toegankelijkheid publiekrechtelijk te waarborgen wordt nieuwe 
bebouwing langs het water uitgesloten; bebouwing dient op de verbeelding aangegeven bouwvlakken 
gerealiseerd te worden. Hierbij wordt nog opgemerkt dat langs het IJ ook beperkende voorwaarden 
gelden vanuit nautische veiligheid (zie hieronder). Indien de toegankelijkheid van het water niet ernstig 
wordt belemmerd kan de omgevingsvergunning voor het afwijken verleend worden van het 
bebouwingsverbod buiten de bouwvlakken. 

Voor de bestemmingsvlakken langs het IJ geldt een regel die er voor moet zorgen dat een uit de koers 
geraakt schip geen gevaar vormt voor de bebouwing. Dit is tevens van belang in het kader van de 
nautische veiligheid. Daarbij kan gekozen worden voor een aanvaarbescherming in het water of voor het 
20 meter terugliggend bouwen van de gebouwen. Er is in beginsel gekozen voor de regel dat nieuwe 
bebouwing niet binnen 20 meter vanaf de oever wordt gerealiseerd. Ontheffing van deze regel (via 
omgevingsvergunning) is mogelijk indien het bevoegd gezag voor nautische veiligheid (het Centraal 
Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, met de Haven Amsterdam als uitvoerend orgaan) instemt met 
het bouwplan dichterbij de oever, bijvoorbeeld omdat maatregelen zijn getroffen om voldoende 
bescherming te bieden (aanvaringsbescherming).

Naast de beperkingen voor de vestiging van (beperkt) kwetsbare objecten binnen van de veiligheidszone 
van het LPG-tankstation is er ook een beperking gesteld ten aanzien van de vestiging van kwetsbare 
objecten binnen de veiligheidszone van het gasontvangstation. Deze beperking vloeit voort uit de 
veiligheidsafstand die geldt op grond van artikel 3.12, zesde lid, van het Besluit algemene regels 
inrichtingen milieubeheer (Activeitetenbesluit).

Hoewel op korte termijn (binnen 10 jaar) geen woningbouw wordt gepland in dit gedeelte van het 
Hamerstraatgebied en derhalve geen concrete noodzaak is om "zware" milieuhinderlijke bedrijven uit te 
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sluiten, wordt dit toch wenselijk geacht. Omdat ook dit gedeelte in de visie van de gemeente niet meer 
als traditioneel bedrijventerrein blijft functioneren, maar een gemengd gebied wordt met voorzieningen en 
kantoorachtigen is het niet te verwachten dat hier milieuhinderlijke bedrijven zullen gaan vestigen. De 
komst van dergelijke bedrijven zou de (midden)lange termijn visie van de gemeente in gevaar kunnen 
brengen. Tot slot wordt opgemerkt dat er slechts weinig zwaardere bedrijven in het plangebied aanwezig 
zijn. De vestigings- en uitbreidingsklimaat voor bedrijven wordt aldus met dit bestemmingsplan niet 
substantieel gewijzigd ten opzichte van de feitelijke situatie.

De reeds aanwezige functies die in een zwaardere milieuhindercategorie vallen dan in dit 
bestemmingsplan wordt toegestaan krijgen een maatbestemming. Voor deze bedrijven wordt een 
uitzondering gemaakt, die niet geldt voor de opvolgende bedrijven. Concreet gaat het om de volgende 
bedrijven:

de havenwerkplaats van GVB Veren op het adres Ambeeldstraat 8; SBI-code 301,3315.3, valt in 
milieuhindercategorie 4.1;
kabelbedrijf Draka op het adres Hamerstraat 2; SBI-code 273, valt in milieuhindercategorie 4.1;
vleeswarenfabriek Canter op het adres Johan van Hasseltweg 51; SBI-code 101.4, valt in 
milieuhindercategorie 3.2;
autowerkplaats en spuiterij Auto Rio op het adres Meeuwenlaan 112; SBI-code 45204.C, valt in 
milieuhindercategorie 3.1, waarbij geurhinder bepalend is.

Hoewel in bestemming Gemengd-2 (geluids)gevoelige bestemmingen niet zijn toegestaan, is in dit 
bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een eventueel initiatief voor het realiseren 
van een school alsnog toe te staan. Hierbij wordt met name gedacht aan (middelbaar) beroepsonderwijs 
zodat leerlingen dichtbij school bij bedrijven werkervaring op kunnen doen. Onderwijs is in het algemeen 
(geluid)gevoelige functie, met uitzondering van praktijklocalen e.d. Voor het toestaan van de 
onderwijsfunctie is aldus grote zorgvuldigheid vereist. Er dient voldaan te worden aan de wettelijke 
verplichtingen, die met name door de Wet geluidhinder worden gesteld. Het wijzigingsplan wordt aan de 
Wet geluidhinder getoetst en er dient - indien noodzakelijk - een hogere waarde besluit genomen te 
worden. Verder aandachspunt is dat bestaande bedrijven in de omgeving van de beoogde locatie niet 
mogen worden belemmerd in hun bedrijfsvoering. Gelet hierop is in de regel de voorwaarde gesteld aan 
het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid dat de benodigde milieuruimte van bedrijven voldoende 
gerespecteerd dient te worden. Over het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid zie verder paragraaf 18.1.

Artikel 6 Groen

De smalle groenstrook aan de noordoostelijke hoek van het plangebied krijgt de bestemming Groen. 
Hierin worden slechts zeer beperkte bouwmogelijkheden geboden om deze groenstrook als zodanig te 
behouden. 

Artikel 7 Tuin

Enkele bestaande woningen hebben een achtertuin. Deze achter- of binnentuinen worden als waardevol 
gezien en daarom worden ze conserverend bestemd. De bebouwingsmogelijkheden zijn dan ook erg 
beperkt om de tuinkarakter te behouden.

Artikel 8 Verkeer

De in het plangebied aanwezige wegen krijgen de bestemming verkeer. Zoals in paragraaf 4.2 en in 
hoofdstuk 5 reeds aangegeven is, wordt de openbare ruimte niet ingrijpend gewijzigd en wordt de 
huidige wegenstructuur intact gelaten. Behalve de eventuele aanpassing van de rotonde aan de 
Meeuwenlaan tot een kruising (die overigens grotendeels buiten het plangebied valt), wordt het 
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wegverkeer niet gewijzigd. 

Artikel 9 Water

De in het plangebied aanwezige wateren krijgen ook een conserverende bestemming. Er wordt de 
mogelijkheid gegeven om in het water steigers te bouwen om (naast de reeds aanwezige jacht- en 
ponthaven) tevens een boardwalk langs de oever te realiseren. Hiermee kan de belevingswaarde van het 
IJ vergroot worden. De bouw van steigers in het IJ (anders dan in de beschermde havens) is slechts 
toegestaan indien hiertegen geen nautische belangen zich verzetten. 

Verder biedt dit artikel de mogelijkheid om een brug over het Motorkanaal te realiseren. Doel hiervan is 
om het plangebied en met name het voormalige Stork-terrein beter te ontsluiten voor langzaam verkeer. 
Belangrijke randvoorwaarde voor het aanleggen van de brug is dat de aanwezige jachthaven Aeolus 
toegankelijk moet blijven. De brug zal dan ook als een beweegbare brug worden uitgevoerd. De 
verbinding tussen de twee kades zal zodanig worden uitgevoerd dat de doorgang voor schepen met 
staande mast gegarandeerd is. De wijze van openen en de momenten op de dag/nacht dat dit zal 
gebeuren wordt nader onderzocht en in overleg met Aeolus bepaald. Ook voor passanten zal zowel 
visueel als functioneel duidelijk moeten zijn dat het een beweegbare brug betreft, zodat de aanwezigheid 
van de brug geen beletsel vormt voor een bezoek aan de verenigingsjachthaven. De exacte positie van 
de beweegbare fiets- voetbrug moet nader bepaald worden; de functieaanduiding op de verbeelding biedt 
op een flexibele wijze ruimte voor een optimale situering van de brug. Duidelijk is dat ten zuiden van de 
fiets- voetbrug, in het Motorkanaal voldoende ruimte vrij moet blijven voor wachtende schepen.

Artikel 10 Leiding-Gas

Er is een dubbelbestemming opgenomen ter bescherming van de aardgasleiding die door het plangebied 
loopt. Een dubbelbestemming legt beperkingen op aan de onderliggende (hoofd)bestemmingen. Zij gaat 
vóór de onderliggende bestemming, wat betekent dat de bepalingen van de bestemming uitsluitend van 
toepassing zijn, voor zover zij niet strijdig zijn met de bepalingen van de dubbelbestemming. Deze 
dubbelbestemming is primair ten opzichte van de overigens geldende bestemmingen.

Zoals in paragraaf 9.3 reeds is beschreven, stelt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
algemene regels voor de inhoud van bestemmingsplannen. Zo is het verplicht om in 
bestemmingsplannen de ligging van buisleidingen weer te geven. Hierbij wordt ook een 
belemmeringsstrook (strekkende tot 5 meter aan weerszijden) meegenomen.

Conform het Bevb geldt een geclausuleerd bouwverbod binnen de belemmeringstrook. Er kan alsnog 
toestemming verleend worden voor het bouwen als de veiligheid met betrekking tot de buisleiding niet 
wordt geschaad. Verder is een omgevingsvergunning (voorheen: aanlegvergunning) verplicht gesteld voor 
de uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, die de buisleiding kunnen 
beschadigen. 

Artikel 11 Waarde-Archeologie

Daar waar mogelijk sprake is van archeologische waarden is een dubbelbestemming met daarin een 
regeling ter bescherming van mogelijke archeologische waarden voor enerzijds het bouwen en 
anderzijds het roeren van grond zonder dat sprake is van bouwen. Dit laatste in de vorm van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
(voorheen: aanlegvergunning). Een dubbelbestemming legt beperkingen op aan de onderliggende 
(hoofd)bestemmingen. Zij gaat vóór de onderliggende bestemming, wat betekent dat de bepalingen van 
de bestemming uitsluitend van toepassing zijn, voor zover zij niet strijdig zijn met de bepalingen van de 
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dubbelbestemming. Dit artikel vloeit voort uit de verplichting die de in 2007 in werking getreden Wet op 
de Archeologische Monumentenzorg oplegt ten aanzien van de bescherming van archeologische 
waarden. Dit stelsel beoogt te voorkomen dat de te beschermen archeologische waarden teloor gaan. 
Conserveren in de bodem staat hierbij voorop, maar ook het doen van opgravingen is een mogelijkheid 
om archeologische waarden zeker te stellen. Het dagelijks bestuur verleent de vereiste 
omgevingsvergunning indien dit zich verdraagt met de mogelijk aanwezige te beschermen waarden. In 
de praktijk komt het er veelal op neer dat de aanlegvergunning kan worden verleend indien het 
noodzakelijke archeologisch onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden is afgerond. 

Artikel 12 Anti-dubbeltelregel

Deze bepaling vormt evenals de overgangsbepaling een van de "standaardregels" die het Bro als 
verplicht op te nemen bepaling in een bestemmingsplan voorschrijft en komt dus geheel overeen met de 
tekst uit het Bro. Het moet verhinderen dat bouwpercelen, die slechts voor een bepaald deel mogen 
worden bebouwd, later alsnog kunnen worden volgebouwd. Nadat een eerste bouwwerk is gerealiseerd, 
moet deze bepaling voorkomen dat het overgebleven open terrein opnieuw als het totale bouwperceel 
kan worden beschouwd. 

Artikel 13 Algemene bouwregels

Dit artikel maakt een marginale overschrijding van de op de verbeelding aangegeven 
bestemmingsgrenzen of bouwgrenzen mogelijk, voor zover het gaat om de in het voorschrift aangegeven 
ondergeschikte delen van een bouwwerk. Het betreft een direct recht. Een nadere omgevingsvergunning 
met bijbehorende afweging is dus niet meer nodig.

Verder worden ondergrondse gebouwen uitgesloten in dit artikel. Reden hiervoor is de hoge 
grondwaterstand zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 12. Ontheffing (door middel van 
omgevingsvergunning) is mogelijk mits de aanvrager van het ondergrondse gebouw met een 
grondwaterstandberekening aantoont dat er wordt voldaan aan de grondwaternorm en dat in omliggende 
gebieden met bestaande bouw er geen of slechts verwaarloosbare verslechtering van de 
grondwatersituatie optreedt. 

Artikel 14 Algemene gebruiksregels

In dit artikel worden regels gesteld die voor meerdere bestemmingen gelden. Primair gaat het hierbij om 
de twee gemengde bestemmingen, maar is sommige gevallen over alle bestemmingen. 

In lid a wordt een aanvulling gemaakt op de algemene verbodsbepaling van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Het wordt tevens verboden om gronden in strijd met het bestemmingsplan laten 
gebruiken. Deze aanvulling geeft het bevoegd gezag mogelijkheid om niet alleen de concrete overtreder 
van het bestemmingsplan aan te spreken, maar ook de eigenaar of erfpachter van de grond, die deze 
situatie toelaat.

In lid b wordt het algemeen gebruiksverbod nader ingevuld. Belangrijk hierbij is de zogenaamde grote 
lawaaimakers worden uitgesloten. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt dan ook de 
gezoneerd industrieterrein status van het gebied opgeheven. De noodzaak hiervoor en de gevolgen 
hiervan zijn beschreven in hoofdstuk 8 Geluid.

In lid c en d zijn regels gesteld ten aanzien van parkeren. Ten aanzien van de betreffende functies 
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worden verschillende normen gesteld conform het Locatiebeleid en het parkeerbeleid van het stadsdeel. 
De normen gelden zowel als minimum- als maximumnorm. Een minimumnorm is noodzakelijk om 
parkeeroverlast in het gebied te voorkomen, terwijl een maximum nodig is om de verkeersaantrekkende 
werking voor auto's te beperken. Onder voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 15 is het mogelijk om 
van de minimumnorm af te wijken. Voor voorzieningen, die zeer verschillend kunnen zijn, valt geen 
eenduidige parkeernorm te geven. Hiervoor worden in de bijlage van de regels specifieke minimum en 
maximum normen gesteld per type voorziening. Parkeren dient op eigen terrein opgelost te worden. Op 
grond van de bepaling in artikel 15 kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden indien parkeren op 
een andere terrein wordt opgelost. Veel kavels zijn immers klein, waardoor parkeeroplossingen op eigen 
terrein niet voor de hand liggen vanwege de hoge kosten en relatief hoge ruimtebezet. In dergelijke 
gevallen kan de ontwikkelaar afspraken maken met overige partijen in het plangebied waar 
parkeerplaatsen nog beschikbaar zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat op een kavel een centrale 
parkeervoorziening wordt gerealiseerd, waar overige partijen de benodigde parkeerplaatsen kunnen 
huren. 

De leden e tot en met l geven beperkingen aan het totaal programma in het plangebied, aan het 
programma per functie en in sommige gevallen aan de grootte van vestigingen. Deze bovengrens van de 
toegestane ontwikkeling is ook het uitgangspunt geweest voor de verschillende onderzoeken, zoals het 
verkeers-, luchtkwaliteit- en verkeerslawaai onderzoek. 

De belangrijkste beperkingen gelden voor de functies kantoren en kantoorachtige functies. Gezien het 
overaanbod aan kantoorruimte in Amsterdam en omgeving, zijn in PlaBeKa-verband (zie paragraaf 3.3) 
afspraken gemaakt over het terugdringen van het kantooraanbod. Derhalve is er ook een maximum 
bovengrens opgenomen van 30.000 m2 bvo, waarvan inmiddels ca. 20.000 m2 bvo reeds aanwezig dan 
wel inmiddels vergund is. Dit betekent dat nog 10.000 m2 bvo aan kantoorruimte in het plangebied 
beschikbaar is. Vanwege de stedelijke afspraken zijn slechts kleine kantoren in het plangebied welkom 
(maximum 500 m2 bvo per vestiging). Deze beperkingen (zowel het maximum van totaal programma als 
het maximumgrootte per vestiging) zijn van toepassing op zowel "gewone" kantoren als op 
kantoorachtige functies die een mengvorm zijn tussen kantoren en bedrijven, maar het kantoorgedeelte 
dominant is. Indien bij een functie het bedrijfsgedeelte groter en overwegend is, wordt die hele functie 
als bedrijf aangemerkt. Voor de maximale grootte van een bedrijf gelden geen beperkingen, maar het 
kantoorgedeelte mag hierbij ook niet groter zijn dan 500 m2 bvo. Indien bij een "mengfunctie" (bv. bij een 
uitgever) het kantoorgedeelte groter is dan het bedrijfsgedeelte, wordt die functie in het kader van de 
Kantorenstrategie als kantoor gezien, waarvoor dus de eerder genoemde beperkingen gelden. Voor 
kantoorachtige functies wordt echter een nuancering gemaakt dat hun bedrijfsgedeelte (bv. de 
opnamestudio van een mediabedrijf, de eigen drukkerij van een kleine uitgever o.i.d.) niet meetelt in de 
beperkingen voor kantoren. 

Artikel 15 Algemene afwijkingsregels

In dit artikel wordt de mogelijkheid geboden om van enkele algemene bouw- of gebruiksbepalingen, die 
voor meerdere bestemmingen gelden, af te wijken voor zover strenge toepassing van die regels 
onredelijk zou zijn. 

Zo is het dagelijks bestuur bevoegd om de minimum parkeernorm te verlagen. Deze parkeernormen 
geven de gemiddelde parkeerbehoefte van enkele hoofdfuncties weer. Hoewel deze parkeernormen 
geschikt zijn om een algemene inschatting te maken ten aanzien van parkeerbehoefte, blijkt uit ervaring 
dat in enkele bijzondere gevallen afwijking in de rede ligt. Een opslagloods zou bijvoorbeeld vanwege de 
grote oppervlakte relatief veel parkeerplaatsen moeten realiseren, terwijl daaraan - vanwege de geringe 
aantal medewerkers en bezoekers - geen behoefte is. In dergelijke gevallen is het onredelijk om 
ontwikkelaars te verplichten het volledig aantal parkeerplaatsen te realiseren. Daarom wordt in deze 
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herziening de mogelijkheid toegevoegd om ontheffing (inmiddels omgevingsvergunning) te verlenen 
indien blijkt dat voor een bepaalde functie minder parkeerplaatsen volstaat. De ontheffing wordt slechts 
verleend indien realisatie van het voorgeschreven aantal parkeerplaatsen vanwege de bijzondere 
specifieke kenmerken van het bouwplan in redelijkheid niet te vergen is. Hierbij gaat het om bijzondere 
gevallen, zoals bijvoorbeeld wanneer in het betreffende gebouw - in verhouding tot de oppervlakte van het 
gebouw - slechts zeer weinig mensen werken, de functie geen bezoekers trekt en het is - vanwege het 
ontwerp en inrichting van het gebouw - onaannemelijk is dat het gebouw in de toekomst voor andere 
functies gebruikt kan worden. 

Hiernaast wordt ook de mogelijkheid geboden om ontheffing te verlenen van de verplichting om parkeren 
op eigen terrein op te lossen. Voorwaarde hiervoor is dat parkeren op een andere terrein wordt opgelost. 
Veel kavels zijn klein, waardoor parkeeroplossingen op eigen terrein niet voor de hand liggen vanwege 
de hoge kosten en relatief hoge ruimtebezet. In dergelijke gevallen kan de ontwikkelaar afspraken 
maken met overige partijen in het plangebied waar parkeerplaatsen nog beschikbaar zijn. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk dat op een kavel een centrale parkeervoorziening wordt gerealiseerd, waar overige 
partijen de benodigde parkeerplaatsen kunnen huren. 

Verder wordt een regeling opgenomen voor functies die niet in de limitatieve lijst van de Staat van 
Inrichtingen voorkomen. Tot slot is het mogelijk om een uitzondering te maken voor functies die in een 
hogere milieuhindercategorie vallen dan in de algemene regels toegestaan, maar waarvan de 
milieueffecten - gelet op de concrete bedrijfsvoering - vergelijkbaar zijn met die van de toegestane 
functies.

Tot slot kan dit artikel uitkomst bieden voor niet ongewenste initiatieven biedt dit artikel uitkomst, voor 
zover het gaat om relatief kleine afwijkingen. Omdat het gaat om omgevingsvergunning moet, anders 
dan bij de in artikel 13 toegelaten overschrijdingen, per geval een afweging worden gemaakt of met het 
verlenen van de omgevingsvergunning geen ongewenste situatie ontstaat.

Artikel 16 Algemene wijzigingsregels

Anders dan de afwijkingsbevoegdheid voor concrete gevallen op grond van artikel 15, lid c, geldt de 
wijziging van de Staat van Inrichtingen die in dit artikel wordt mogelijk gemaakt, voor alle toekomstige 
gevallen.

Verder is er ook een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de beperkingen die voortvloeien uit de 
regelgeving voor externe veiligheid op te heffen op het moment dat het betreffende tankstation aan de 
Meeuwenlaan conform het convenant stopt met de verkoop van LPG. Het bestemmingsplan wordt ook 
zodanig gewijzigd dat de verkoop van LPG (niet alleen op grond van de Wet milieubeheer), maar ook op 
grond van het bestemmingsplan verboden wordt.

Artikel 17 Algemene procedureregels

In aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht wordt in dit artikel de procedure voor het stellen van 
nadere eisen voorgeschreven. Met deze regels wordt aan belanghebbenden de mogelijkheid gegeven om 
voorafgaand het stellen van een nadere eis zienswijze in te dienen bij het bevoegd gezag. 

Artikel 18 Overige regels

Lid 1
Op de plankaart is de ligging van de geluidzone van het gezoneerd industrieterrein Johan van 
Hasseltkanaal Oost weergegeven, voor zover die in het plangebied valt. Met deze bepaling wordt ook in 
de regels vastgelegd dat de betreffende gronden in de geluidzone vallen. De betekenis en gevolgen van 
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de geluidzone is reeds behandeld in hoofdstuk 8 Geluid. 

Lid 2
In de regels wordt een enkele keer verwezen naar andere wettelijke regelingen. Landelijke wettelijke 
regelgeving kan gedurende de looptijd van het bestemmingsplan veranderen. Om die reden wordt in dit 
artikel aangegeven dat daar waar wordt verwezen naar landelijke wettelijke regelingen, die regelingen 
zijn bedoeld zoals deze luidden op het moment waarop het ontwerp bestemmingsplan ter visie is 
gelegd. 

Artikel 19 Overgangsrecht

In dit artikel zijn overgangsregels opgenomen, die evenals de anti-dubbeltelregel behoren tot de 
standaardregels uit het Bro.

Artikel 20 Slotregel

Het laatste artikel regelt - conform de landelijke standaarden - de naam van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 19  Economische uitvoerbaarheid

19.1  Algemeen

Onderdeel van het Investeringsbesluit is de (gemeentelijke) grondexploitatie van het plangebied. In die 
financiële paragraaf worden de benodigde uitgaven en de te verwachten kosten in beeld gebracht 
volgens de binnen de gemeente geldende systematiek. 

De benodigde investeringen vanwege de gemeente zijn relatief beperkt. Dit houdt enerzijds verband met 
de opgave van het plan; er wordt relatief kleinschalige functieverruiming toegestaan in bestaand 
bebouwd gebied. Het toegestane programma kan gerealiseerd worden zonder forse ingrepen in de 
openbare ruimte cq. aanpassing van de infrastructuur (behoudens eventuele aanpassingen van de 
rotonde aan de Meeuwenlaan). Zie meer hierover in paragraaf 4.2. 

De noodzaak voor gemeentelijke investeringen wordt ook ingeperkt door de faciliterende-passieve rol van 
de gemeente. De gemeente zal, behoudens een eventuele anticiperende aankoop in het kader van de 
gevestigde voorkeursrechten, geen verwervingen doen ten behoeve van het produceren van bouwrijpe 
grond. De programmatische transformatie zal geheel door grondeigenaren dan wel erfpachters worden 
gerealiseerd. 

De mogelijke dekkingsbronnen voor gemeentelijke investeringen zijn eventuele subsidiebijdragen (zoals 
de subsidie Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen, kortweg HIRB van de 
provincie Noord-Holland) en opbrengsten uit bestemmingswijzigingen (erfpachtconversie of 
kostenverhaal op grond van het exploitatieplan of anterieure overeenkomst). Conform het hiertoe 
genomen gemeenteraadbesluit (nr. 54/109 van 11 maart 2009) komen deze opbrengsten uit 
bestemmingswijziging (zowel uit erfpachtconversie als uit kostenverhaal op grond van de 
grondexploitatiewetgeving) volledig ten gunste van de grondexploitatie van het gebied. 

Belangrijke uitgangspunt bij de planvorming is dat er pas geïnvesteerd wordt wanneer er voldoende 
opbrengsten tegenover staan. Deze fasering in uitgaven is verantwoord; de openbare ruimte behoeft 
immers alleen aanpassingen nadat het meer intensieve gebruik van gronden hiertoe aanleiding geeft. 

Het plangebied heeft hierdoor een sluitende exploitatie (de opbrengsten zijn minimaal even hoog als de 
geplande uitgaven), waardoor de uitvoering van het plan geborgd is. 

19.2  Exploitatieplan

Conform de eisen en procedure van de nieuwe Wro is de gemeente verplicht om tegelijkertijd met het 
bestemmingsplan voor de transformatie van het Hamerstraatgebied een exploitatieplan vast te stellen. 
Deze verplichting geldt niet als het kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het plan begrepen 
gronden anderszins verzekerd is (zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro). Dat is hier niet volledig het 
geval. Om die reden stelt de gemeente een exploitatieplan vast.

Het exploitatieplan vormt de juridische basis voor het verhaal van de door de gemeente gemaakte en te 
maken kosten in het kader van de transformatie van het Hamerstraatgebied op grondeigenaren. Het 
exploitatieplan heeft alleen gevolgen voor diegenen die een bouwplan gaan realiseren en hiervoor een 
omgevingsvergunning aanvragen. Onder een bouwplan wordt in dit kader verstaan:

de bouw van 1 of meer woningen of hoofdgebouwen;
de uitbreiding van een gebouw met minimaal 1000 m2 of één of meer woningen;
de verbouwing van één of meer gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, 
voor woondoeleinden mits tenminste 10 woningen worden gerealiseerd; voor detailhandel, 
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dienstverlening, kantoor of horeca mits de cumulatieve oppervlakte minimaal 1000 m2 bedraagt.

In het exploitatieplan is een raming van de kosten en opbrengsten van het plan opgenomen. Deze 
kosten worden naar rato van de verwachte opbrengsten verdeeld over de verschillende eigenaren in het 
exploitatiegebied. Het exploitatieplan vormt een onderdeel van de onderbouwing van de economische 
uitvoerbaarheid.

Het exploitatieplan is een zelfstandig besluit van de deelraad van Amsterdam-Noord. De procedure is 
wel gekoppeld aan die van het bestemmingsplan; de twee besluiten worden tegelijkertijd ter inzage 
gelegd. Voor meer informatie over het exploitatieplan zie de toelichting van dat besluit. Het 
exploitatieplan is tevens als bijlage opgenomen bij de toelichting van dit bestemmingsplan, zie bijlage 
17. 
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Hoofdstuk 20  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

20.1  Overleg met betrokken overheden (art. 3.1.1. Bro)

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het 
concept ontwerp bestemmingsplan verzonden aan:

1. Provincie Noord-Holland;
2. Vrom-Inspectie, Regio Noord-West;
3. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Noord-West;
4. Burgemeester en Wethouders van gemeente Amsterdam / Dienst Ruimtelijke Ordening;
5. Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam;
6. Stadsregio Amsterdam;
7. Brandweer Amsterdam-Amstelland;
8. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
9. Kamer van Koophandel Amsterdam;
10. Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied;
11. Gasunie.

Van de instanties genoemd onder 1,2, 4, 5, 6 en 9 is geen reactie ontvangen. De reacties van de 
overige instanties zijn hieronder weergegeven.

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) 

CNB verzoekt om bij toestaan van hoogbouw (gebouw hoger dan 30 meter) tevens de mogelijke 
windeffecten op passerende scheepvaart te laten onderzoeken. De huidige regeling behoeft geen 
aanpassing naar aanleiding van dit verzoek. Hoogbouw wordt alleen toegestaan indien met nader 
onderzoek aangetoond wordt dat het bouwplan - onder meer - geen onaanvaardbare windhinder 
veroorzaakt. In de toelichting wordt verduidelijkt dat bij windhinder tevens mogelijke effecten op 
passerende scheepvaart betrokken dient te worden mits relevant. 

CNB verzoekt dat bij de realisatie van ingrepen in de openbare ruimte een nautische toets wordt 
uitgevoerd en dat het CNB om advies wordt gevraagd. Dit verzoek heeft betrekking op de uitvoering 
van het bestemmingsplan. Uitvoering van het bestemmingsplan vindt in goed overleg plaats met de 
betrokken gemeentelijke diensten en andere overheden. De gemeente zal voorafgaand de realisatie 
van genoemde maatregelen nader overleg voeren met CNB.

CNB verzoekt om de opname van enkele passages over het Basisnet in de toelichting van het 
bestemmingsplan. Hoewel de invoering van het Basisnet in de landelijke regelgeving nog niet is 
geregeld, wordt de verzochte passage in de toelichting opgenomen, zie hoofdstuk 9.2.2 
Toetsingskader. 

CNB verzoekt om nader onderzoek van bebouwing langs het IJ op de walradar. Uit nader overleg 
met CNB is gebleken dat gelet op de situering van de walradars en het feit dat nieuwe bebouwing 
binnen 20 meter vanaf het IJ uitgesloten is, kan mogelijke verstoring van de walradars uitgesloten te 
worden. Nader onderzoek van deze effecten is derhalve niet nodig. 
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Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat verzoekt om nader aandacht naar het belang van water als vaarroute en 
hoofdtransportas voor de zeehavens en naar de beleidsinzet om vervoer van weg naar water te 
bewegen (modal shift). Dit bestemmingsplan heeft een conserverende bestemming en heeft aldus 
geen effect voor genoemde functies van het IJ of voor de genoemde beleidsinzet. Met enkele 
tekstuele aanpassingen en het noemen van het Rijksbeleid in de toelichting wordt het belang van IJ 
wel uitvoeriger benadrukt conform het verzoek van Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat benadrukt dat het vrijhouden van "neven"vaarwater voor recreatievaart belangrijk is 
om deze groep te kunnen scheiden van beroepsvaart. Het bestemmingsplan belemmert het 
"neven"vaarwater niet. Verder betreft het aspecten die niet in bestemmingsplannen worden 
geregeld. 

Rijkswaterstaat merkt op dat initiatieven die de rijks(waterstaat)functies kunnen beïnvloeden, meld- 
of vergunningplichtig zijn. De deelraad neemt deze opmerking ter kennisname aan. Zoals bij de 
reactie van CNB reeds aangegeven is, worden maatregelen die de (rijks)functies kunnen 
beïnvloeden in goed overleg met betrokken overheden uitgevoerd en indien nodig worden de 
benodigde meldingen gedaan dan wel (water)vergunningen aangevraagd. 

Rijkswaterstaat stelt enkele tekstuele aanpassingen voor, die worden overgenomen. 

Rijkswaterstaat merkt op dat het functioneren van het hoofdtransportas niet mag worden 
belemmerd, dat het waterbeleid ongehinderd vorm moet blijven krijgen en dat aanpassing van de 
geluidruimte geen beperking mag betekenen voor de scheepvaart. Dit bestemmingsplan heeft geen 
effect op het hierboven genoemde belangen. 

Rijkswaterstaat geeft aan dat er dient uitgegaan worden van het Basisnet water en dat er rekening 
dient gehouden worden met de toename van vervoer gevaarlijke stoffen. Bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan wordt uitgegaan van de vigerende regelgeving. Bij de berekening van risico's 
vanwege vervoer gevaarlijke stoffen wordt uitgegaan van de vervoerscijfers die in de Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen verplicht zijn voorgeschreven. 

Rijkswaterstaat geeft aan dat hoogbouw langs de vaarweg geen nadelige effect op de scheepvaart 
en radars mag hebben. Bebouwing direct langs de vaarweg (binnen 20 meter afstand) is niet 
toegestaan. Hoogbouw zal hoofdzakelijk ook slechts in de tweede lijn plaats vinden. Zoals in het 
antwoord op de reactie van CNB is aangegeven, wordt hoogbouw alleen toegestaan indien met 
nader onderzoek aangetoond wordt dat het bouwplan - onder meer - geen onaanvaardbare 
windhinder veroorzaakt. In de toelichting wordt verduidelijkt dat bij windhinder tevens mogelijke 
effecten op passerende scheepvaart betrokken dient te worden mits relevant. Met betrekking tot 
radars is uit nader onderzoek met CNB gebleken dat er geen kans op verstoring bestaat. Zie de 
beantwoording van de reactie van CNB hierboven, laatste aandachtspunt. 

Gasunie 

Gasunie verzoekt om het in het plangebied gelegen gasontvangstation (GOS) conform haar beleid 
op een standaard manier te bestemmen. Aan dit verzoek wordt voldaan. 

Gasunie verzoekt om het gebouw een bouwvlak aan te geven om te borgen dat aan de 
veiligheidsafstanden van het Activiteitenbesluit voldaan kan worden. Ook aan dit verzoek wordt 
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voldaan. Tevens wordt een veiligheidszone op de plankaart aangegeven waarbinnen kwetsbare 
objecten uitgesloten worden. 

Gasunie verzoekt om in de regels van de dubbelbestemming Leiding-Gas toe te voegen dat een 
omgevingsvergunning voor bouwen dichtbij de leiding slechts afgegeven kan worden indien Gasunie 
voorafgaand advies heeft uitgebracht over de veilige ligging van de leiding en het voorkomen van 
schade aan de leiding. Ook aan dit verzoek wordt voldaan.

Brandweer Amsterdam-Amstelland
In het kader van 3.1.1 overleg heeft de Brandweer Amsterdam-Amstelland de effecten van rampen en 
ongevallen beschreven die in het Hamerstraatgebied als gevolg van opslag en vervoer van gevaarlijke 
stoffen kunnen voorkomen. Voorts heeft de Brandweer advies uitgebracht over de mogelijke maatregelen 
waarmee de beschreven effecten van rampen en ongevallen beperkt kunnen worden en over de 
mogelijke maatregelen om de zelfredzaamheid van mensen in het plangebied te verhogen. Het advies 
van de Brandweer wordt in hoofdstuk 9 nader beschreven.  

20.2  Maatschappelijk overleg

Het bestemmingsplan is gebaseerd op het Investeringsbesluit Hamerstraatgebied. Bij de voorbereiding 
van het Investeringsbesluit is een begeleidingscommissie, waarin de VEBAN, de Kamer van 
Koophandel en een aantal bedrijven zijn vertegenwoordigd, betrokken geweest. Verder heeft over het 
Investeringsbesluit inspraak plaatsgevonden, waarbij tevens een informatie- / inspraakbijeenkomst werd 
georganiseerd.
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