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1. Vergunningaanvraag 

 

CRI Residence Amstelveen B.V. heeft een aanvraag ingediend om het leegstaande deel van 

het kantoorpand aan de Burg. Rijnderslaan 10-30 te herontwikkelen naar woningbouw. Het 

pand was tot 2010 verhuurd aan KPMG. Het gebouw bestaat uit ca. 50.000 m2 bruto 

vloeroppervlak, waarvan 47.200 m2 netto verhuurbaar vloeroppervlak, 848 

garageparkeerplaatsen en 311 maaiveldparkeerplaatsen. De eigenaar is Commerz Real 

Investmentgesellschaf mbH (CRI) uit Wiesbaden, Sinds 2010 heeft CRI slechts één nieuwe 

huurder kunnen aantrekken. Het betreft Atos, zij huren sinds 2015 ca. 9.000 m2 bvo in 

het meest oostelijke deel van het gebouw. Dit gebouwdeel maakt geen onderdeel uit van 

het onderhavige plan tot herontwikkeling en herbestemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leegstand van het kantoor is al jaren een doorn in het oog van de gemeente, bewoners 

en passanten. Regelmatig heeft de gemeente bij de eigenaar aangedrongen op 

herbestemming. Na 6 jaar leegstand is er nu eindelijk een plan ingediend. Dat is een 

goede zaak. Het is eigenaar CRI ook duidelijk dat de kans om het pand volledig als kantoor 

te verhuren nagenoeg nihil is. Daar komt bij dat het door de aantrekkende woningmarkt, 

in het bijzonder in Amstelveen, volgens CRI qua marktpotentie en kosten/baten haalbaar is 

om het kantoorgebouw te herontwikkelen naar woningen. Vandaar dat CRI Residence 

Amstelveen B.V. een aanvraag heeft ingediend voor een omgevingsvergunning in afwijking 

van het bestemmingsplan om het leegstaande deel van het kantoorpand aan de Burg. 

Rijnderslaan 10-30 te herontwikkelen naar (ruim 300) woningen. 

 

Het college van b&w heeft op 1 september 2015 op basis van een vertrouwelijke quick 

scan groen licht gegeven om deze procedure voor te bereiden. Dat heeft geleid tot het 

besluit op 15 december 2015, waarbij het college van b&w heeft ingestemd met het sluiten 

van een voorovereenkomst en het bekend maken van de voorgenomen 

afwijkingsprocedure. 

 

2.  Aanleiding Startnotitie 

 

De aangevraagde omgevingsvergunning past niet in het vigerende bestemmingsplan. 

Daarom is een omgevingsvergunning in afwijking op het bestemmingsplan nodig. Daarvoor 

is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad nodig. Door deze 

startnotitie vast te stellen valt deze omgevingsvergunningaanvraag in de lijst van 

categorieën waarvoor de gemeenteraad een vvgb niet noodzakelijk acht en is B&W 

bevoegd de omgevingsvergunning voor dit plan te verlenen.  
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3. Toetsingskader 

 

3.1 Gemeentelijk beleid (door gemeenteraad vastgesteld) 

  

Bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan is “Amstelveen Midden West”. Volgens dit 

bestemmingsplan geldt voor het gebouw de bestemming kantoren. Op de onderstaande 

kaart staan de bestemmingen, bouwgrenzen en bouwhoogten aangegeven, evenals de 

overbouwing ten behoeve van een langzaam verkeersverbinding. Tussen het gebouw en de 

woningen aan de Ouderkerkerlaan ligt een groenbestemming (eigen terrein CRI). In het 

voorliggende initiatief vormen de bestaande bouwgrenzen en bouwhoogten het 

uitgangspunt voor het ontwerp. Wel worden de dakopbouwen voor de technische ruimtes 

en schoorstenen e.d., die 5 meter mogen uitsteken boven de in het bestemmingsplan 

aangegeven bouwhoogtes, vervangen door een terugliggende extra bouwlaag en worden 

de strakke bebouwingsgrenzen losgelaten. 

 

 

Afbeelding: vigerend bestemmingsplan 

 

Structuurvisie Amstelveen 2025+  

De Structuurvisie Amstelveen 2025+, vastgesteld in 2011, is op de eerste plaats een 

ruimtelijke visie, maar ondersteunt ook maatschappelijke ontwikkelingen. Herbestemmen 

van bestaand vastgoed in plaats van nieuwbouw plegen past in de visie op de stad, draagt 

bij aan efficiënt ruimtegebruik en aan het beperken van de mobiliteitsbehoefte.  

 

Parkeernota 

In de Parkeernota 2005 is vastgelegd dat nieuwe ontwikkelingen zelf moeten voorzien in 

de parkeerbehoefte. Daarbij gaat de voorkeur uit naar gebouwde voorzieningen (minder 

blik in het zicht). De gemeenteraad heeft in december 2015 nieuwe parkeernormen 

vastgesteld die uitgangspunt vormen voor bestemmingswijzigingen en nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen. De parkeernorm voor de woningen in het onderhavige project bedraagt 

1,7 parkeerplaats per woning. 

 

Ruimtelijk kwaliteitskader 

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader Amstelveen biedt het kader om de ruimtelijke kwaliteit van 

Amstelveen te behouden en te versterken. Het is een zacht instrument bij het opstellen 

van bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, uitvoering en begeleiding van 

ruimtelijke projecten en inrichting van openbare ruimte. Het ruimtelijk kwaliteitskader 

vormt ook een basis voor vrijheid en deregulering op het gebied van ruimtelijke ordening, 

waar dit in de gemeente toelaatbaar is. Uitgangspunt is dat ontwikkelingen passen in de 

structuur en uitstraling van de wijk, zodat de karakteristieken en herkenbaarheid van de 
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diverse Amstelveense wijken behouden blijven. Naast de bescherming van waarden moet, 

mede in het kader van de deregulering, ook ruimte worden geboden voor particulier 

initiatief op plaatsen waar dit kan. Daarom zijn de meer strikte randvoorwaarden alleen in 

die gevallen gehanteerd waar dit noodzakelijk is gelet op de aard van de 

stedenbouwkundige omgeving. Waar mogelijk wordt flexibiliteit in (bestemmings)plannen 

dan ook op voorhand meegenomen.  

 

Welstandsnota 

De Welstandsnota beschrijft de werkwijze en het beoordelingskader van de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit in relatie tot het ruimtelijke kwaliteitsbeleid van de gemeente. 

Bij een welstandsbeoordeling wordt vastgesteld of een bouwplan op zichzelf, in relatie met 

de omgeving en in relatie met ontwikkelingen in de omgeving voldoet aan de eisen van 

welstand. De bedoeling van de welstandszorg is te voorkomen dat bij nieuwbouw of 

wijziging van gebouwen (qua plaats, omvang, vormgeving en materialisering) sterk 

afwijkende bouwvormen in een bestaande samenhang komen. Dit kan leiden tot 

disharmonie en verstoring van de gewenste beeldkwaliteit. Een bouw- of wijzigingsplan 

voor een object kan echter ook verrassen met een onverwachte aard overtuigende 

vormgeving, waardoor de omgeving een positieve impuls krijgt. In zo’n geval kan er – 

ondanks strijdigheid met (een deel van) de welstandscriteria – een positief 

welstandsadvies worden uitgebracht. Dit moet dan wel goed gemotiveerd zijn.  

Amstelveen gaat het welstandsbeleid moderniseren en vereenvoudigen. De commissie 

ruimtelijke kwaliteit wordt opgeheven. In sommige gebieden zal een minder zwaar 

welstandsregime gaan gelden. De Bovenlanden blijft deel uitmaken van het reguliere 

welstandsregime. De nieuwe welstandsnota ligt momenteel ter visie en wordt naar 

verwachting in het voorjaar van 2016 vastgesteld en ingevoerd.  

 

Woonvisie  

In 2011 is de vigerende woonvisie Amstelveen vastgesteld. In het beleid ligt de nadruk op 

doorstroming. Eén van de onderscheiden doelgroepen is de groep huishoudens van 45 – 

65 jaar; de kwaliteitsvragers. Een belangrijk deel van de Amstelveense huishoudens heeft 

een leeftijd boven de 45 jaar en een goed inkomen. Deze groep zal de komende jaren in 

omvang toenemen. Een deel van deze huishoudens zal een slag naar ruimere, luxere of 

een aangepaste woning willen maken. Om deze reden wordt deze groep woningzoekenden 

ook wel kwaliteitsvragers genoemd. Kijkend naar de huidige verhuisgeneigden, dan blijkt 

dat de vraag van deze groep uitgaat naaruiteenlopende producten: grondgebonden huur- 

en koopwoningen, koop- en huurappartementen. Ook gaat voor deze doelgroep de 

aandacht uit naar verschillende woonconcepten, zoals woonwerkwoningen en maisonettes. 

Het doel is om voor deze doelgroep uiteenlopende woonmilieus te ontwikkelen, van 

landelijk tot stedelijk. 

Een andere onderscheiden doelgroep is de groep senioren boven de 65 jaar. Ook deze 

groep zal in omvang toenemen. Een groter aandeel ouderen zal in de toekomst in een 

koopwoning wonen en hier ook langer in blijven wonen dan de huidige generatie senioren. 

De behoefte aan koopwoningen onder deze doelgroep neemt dan ook toe. Het gaat om 

zowel grondgebonden woningen als appartementen. De huidige verhuisgeneigden zijn 

vooral op zoek naar een huurappartement met een ruim terras of balkon. Ouderen willen 

niet verhuizen naar kleine woningen (1 of 2 kamer woningen) maar naar een 3 of 4 

kamerflat.  

Volgens de woonvisie kan op basis van woningbehoefte-onderzoeken worden 

geconstateerd dat op midddellange termijn (2020-2025) de vraag naar meer comfort en 

kwaliteit in het wonen blijft toenemen. Van belang is dan ook dat Amstelveen niet alleen 
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kwaliteiten toevoegt met grotere nieuwbouwprojecten, maar dat ook de bestaande 

voorrraad aangepast wordt aan de wensen van woningzoekenden. Hiervoor ontstaan 

mogelijkheden bij herstructureringsprojecten in de bestaande stad. 

Amstelveen wil het stedelijke woonmilieu versterken in en rond het Stadshart en de A9. De 

Bovenlanden ligt aan het Stadshart en is uitermate geschikt om een woonmilieu te 

ontwikkelen voor uiteenlopende doelgroepen als expats, ouderen, stedelingen en 

studenten. Voor expats kunnen ruime appartementen en stadswoningen worden 

ontwikkeld. De maatschappelijke trend “verzorgd wonen” is bij uitstek van toepassing op 

deze doelgroep. Voor de woning en woonomgeving wordt dan ook een hoog service- en 

veiligheidsniveau nagestreefd. Hierbij wordt gedacht aan dienstverlening nabij de woning 

zoals conciërges, hondenuitlaatservice, schoonmaak- en wasservice en kinderopvang.  

 

Woonagenda 

Op 24 november 2015 heeft het college van b&w ingestemd met de nieuwe concept 

woonagenda Amstelveen 2015-2018. Behandeling door de raad is gepland op 9 maart 

2016. De grootste opgave die in de nieuwe woonagenda wordt geformuleerd is te zorgen 

voor voldoende woningen in het dure en middeldure segment als voorwaarde om de 

doorstroming te stimuleren. Onderkend wordt dat, gezien de kosten die aan transformatie 

zijn verbonden, dit een uitbreiding van de voorraad zal meebrengen in het middeldure en 

dure segment, vooral in de huursector.  

 

Groenstructuurplan  

Het Groenstructuurplan 'Ruimte voor Groen' is vastgesteld in 2008. Amstelveen is naast 

een stad met een rijke groentraditie een stad in ontwikkeling. Juist door het bijzonder 

groene karakter raken veranderingen in de stad al snel de stedelijke groenstructuur. De 

hoofdgroenstructuur geeft Amstelveen zijn karakteristiek groene parkachtige uitstraling en 

zorgt voor een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving. Binnen de stad ligt het accent van 

de kwaliteit van de hoofdgroenstructuur op fraaie lanen en rijk beplante parkstroken.  

 

Verordening Bodemenergie Amstelveen 2014 en interferentiegebied 

Bodemenergie is een duurzame vorm van energie die bijdraagt aan besparing van fossiele 

brandstoffen en op de uitstoot van CO2. Een aantal kantoren in en rond het Stadshart past 

de techniek van bodemenergiesystemen al toe. Omdat bestaande fossiele energiebronnen 

niet onuitputtelijk zijn, zal deze techniek bij nieuwbouw of renovatie alleen maar 

toenemen, zo is ook toepassing van Bodemenergie bij dit project voorzien. Toepassing van 

bodemenergie leidt tot een ondergrondse ruimteclaim. Omdat de druk op de beschikbare 

ruimte in dit deel van Amstelveen groot is, wil de gemeente het gebruik sturen. Door het 

opstellen van regels en het in kaart brengen van de koude- en warmtebronnen en de 

systemen in de ondergrond wordt de ondergrondse ruimte zo efficiënt mogelijk verdeeld. 

Hiertoe heeft de gemeenteraad op 1 oktober 2014 de Verordening Bodemenergie 

Amstelveen 2014 vastgesteld. 

Dit geeft de Provincie als bevoegd orgaan voor het afgeven van vergunningen voor open 

bodemenergiesystemen ook meer houvast. Voor open bodemenergiesystemen in 

Amstelveen is het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het 

bevoegd gezag. Voor open bodemenergiesystemen is namelijk een vergunning vereist op 

grond van de Waterwet, omdat in een dergelijk systeem grondwater wordt onttrokken aan 

de bodem. Met vaststelling van de Verordening Bodemenergie Amstelveen 2014 heeft de 

gemeente het Stadshart en omgeving als interferentiegebied aangewezen. Bij de realisatie 

van voorgenomen WKO dienen daarom de regels van de verordening te worden gevolgd. 
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Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat herbestemmen en transformeren van het pand van een 

kantoorfunctie naar een woonfunctie past binnen het vigerend gemeentelijke beleid.  

 

3.2 Rijks-, provinciaal- en regionaal beleid en beleid van het 

Hoogheemraadschap / waterschap 

 

SVIR (Rijk) 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht 

geworden. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het kabinet hoe Nederland 

er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en 

mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. De Rijksoverheid 

richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet 

en waterveiligheid. 

 

LIB Schiphol (Rijk) 

Voor de ruimtelijke ordening in de omgeving van Schiphol is het 

Luchthavenindelingsbesluit (LIB) van kracht. In het LIB zijn regels en beperkingen 

opgenomen voor de bebouwing rond Schiphol (vanuit externe veiligheid en geluid). Het 

plangebied ligt niet in het beperkingengebied (zone 4). 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking (Rijk) (BRO 3.1.6 lid 2 en 4) 

De ladder is bedoeld om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. Met betrekking tot 

onderdeel a van dit artikel vermeldt de Nota van toelichting dat het provinciale en 

gemeentelijke overheden verplicht zijn nieuwe stedelijke ontwikkelingen regionaal af te 

stemmen op de geconstateerde actuele behoefte en de wijze waarop in deze behoefte 

wordt voorzien. Op deze wijze moet over- en ondercapaciteit in stedelijke ontwikkeling 

zoveel mogelijk worden voorkomen. Inzichtelijk moet worden gemaakt dat een plan niet 

tot onnodig nieuw ruimtebeslag leidt en geen zodanige leegstand tot gevolg zal hebben dat 

dit tot een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onaanvaardbare situatie in 

de betrokken regio zal leiden. Voorts is in de Nota van toelichting opgenomen dat bij de 

beoordeling of sprake is van een actuele regionale behoefte, de behoefte dient te worden 

afgewogen tegen het bestaande aanbod en in dat aanbod ook de leegstaande woningen, 

kantoren, winkelpanden en bedrijventerreinen moeten worden betrokken. Samengevat 

strekt artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro tot bevordering van zorgvuldig ruimtegebruik, 

waaronder het voorkomen van onnodig ruimtebeslag, en het voorkomen van 

onaanvaardbare leegstand. In het onderhavige project is sprake van een (geringe) 

toename van bouwmogelijkheden, extra verdieping en deels sloop/nieuwbouw, waardoor 

er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er hoeft alleen getoetst te worden aan 

de eerste trede aangezien het gebouw binnen bestaand stedelijk gebied is gelegen.  

 

Structuurvisie (provincie Noord-Holland) 

De Provinciale structuurvisie is op 21 juni 2010 vastgesteld. In de structuurvisie geeft de 

provincie aan welke provinciale belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in 

Noord-Holland. Daarmee is het een leidraad voor de manier waarop de ruimte in Noord-

Holland moet worden ontwikkeld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is dit 

uitgewerkt in concrete activiteiten om de visie te realiseren. Via de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie is de doorwerking naar gemeentelijke bestemmingsplannen 

geregeld.  
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De drie hoofdbelangen die Noord-Holland met de structuurvisie heeft vastgelegd zijn: 

ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Zo wordt de 

komende dertig jaar het bestaand bebouwd gebied verder verdicht, onder meer door zo’n 

200.000 woningen in de provincie bij te bouwen, en zet de provincie in op de ruimtelijke 

ontwikkeling van knooppunten van het openbaar vervoer. Op die manier blijft volgens de 

provincie meer ruimte over om het buitengebied te behoeden en zijn er voldoende 

mogelijkheden voor duurzame economische ontwikkelingen, recreatie en natuur.  

Het onderhavige project past bij uitstek binnen deze provinciale visie.  

 

Provinciale verordening (provincie Noord-Holland) 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 hebben 

provincies de bevoegdheid gekregen een ruimtelijke verordening vast te stellen. In deze 

verordening kan de provincie regels stellen met betrekking tot de inhoud van 

gemeentelijke bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen. Bij het 

stellen van deze regels moeten provinciale belangen in het geding zijn. In een verordening 

kunnen regels worden opgenomen ter bescherming van specifieke waarden (zoals natuur-, 

landschappelijke of cultuurhistorische waarden) of ten behoeve van bepaalde ruimtelijke 

ontwikkelingen (bijvoorbeeld vestigingsregels voor detailhandelsvoorzieningen). De 

gemeente heeft de plicht bestemmingsplannen aan te passen aan de provinciale 

verordening. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de Provinciale ruimtelijke 

verordening structuurvisie op 21 juni 2010 vastgesteld. De verordening wordt regelmatig 

aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid. Voort het 

onderhavige project zijn er geen bijzonderheden. 

 

Regionaal woonbeleid 

De Stadsregio Amsterdam heeft in september 2014 onderzoek laten doen naar de 

potentiële vraag naar vrije sector huurwoningen in de Stadsregio. Uit het onderzoek blijkt 

dat de potentiële vraag naar vrije sector huurwoningen sterk toeneemt en groter is dan 

het jaarlijks vrijkomende aanbod. Niet alleen in Amsterdam maar ook in alle 16 andere 

regiogemeenten. Vrije sector huur voorziet in een behoefte van een groter wordende 

doelgroep en draagt bij aan doorstroming van de bestaande woningvoorraad. Zo levert het 

een gerichte bijdrage aan de versterking van de regionale woningmarkt. De belangrijkste 

doelgroepen voor de regio zuid zijn de bovenmodale huishoudens van 55 – 75 jaar, de 

bovenmodale doorstroomgezinnen en de bovenmodalen van 35 – 55 jaar zonder kinderen. 

De jaarlijkse potentiële vraag voor Amstelveen wordt gesteld op 550. Het jaarlijks tekort is 

berekend op 150 a 250 woningen. Naar verwachting komen er in februari 2016 nieuwe 

gegevens beschikbaar. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat herbestemming en transformatie van het pand van een 

kantoorfunctie naar een woonfunctie uitstekend past binnen het vigerend landelijke en 

provinciale beleid.  
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4. Ruimtelijke analyse 

4.1 Analyse eigendommen 

 

 
Afbeelding: eigendomskaart perceel van CRI, groot 49.136 m2 

 

Het rode deel op deze kaart geeft aan welk perceel eigendom is van CRI. Dat eigendom 

omvat dus ook de buiten het gebouw gelegen parkeerterreinen en de groen- en waterzone 

ten zuiden van het pand. Er bestaat geen aanleiding de eigendomssituatie op voorhand te 

wijzigen. In samenhang met de uitwerking van het bouwplan en het plan voor inrichting 

van de openbare ruimte kan het zinvol zijn om de grens marginaal aan te passen, voor 

zover dat doelmatig is om een heldere scheiding tussen privé- en openbaar gebied te 

markeren. 

 

4.2 Stedenbouwkundige analyse 

 

     
Afbeelding: impressie noordgevel en zuidgevel 
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Beschrijving van het plan  

Het gebouw vormt nu nog een enorm 400 meter lang ondoordringbaar complex van vier 

laagbouwhoven die door middel van drie hoogbouwblokken aan elkaar zijn geschakeld. In 

het voorliggend plan wordt deze massaliteit doorbroken. De bouwblokken worden 

weliswaar gehandhaafd, maar zij worden losgekoppeld. Op de onderste laag komen 

doorgangen voor bewoners en bezoekers. Er komen veel meer toegangen vanaf het 

maaiveld dan de twee die er nu zijn. Op drie plekken komen er hofjes met een overdekte 

voorrijmogelijkheid. Tussen de schakels worden bescheiden bouwblokken toegevoegd. Het 

totaal geeft een beeld van een aaneenschakeling van woonhoven. Niet meer één massaal 

gebouw maar een verzameling van individuele bouwblokken. De binnenhoven en de 

groenzone aan de zuidzijde kunnen gedurende de nachtelijke uren worden afgesloten. De 

eigenaar/ontwikkelaar zet in op huurwoningen met een hoog serviceniveau en 

veiligheidsniveau. Een en ander is nog in een conceptuele fase en kan nog worden 

aangepast aan de vraag van de markt.  

De contouren van het nieuwe gebouwencomplex volgen niet meer de strakke, formele  

contouren van het vigerende bestemmingsplan. Het wordt een meer speels en gevarieerd 

geheel. De bouwhoogte van de hoogbouw bedraagt ca. 30 meter en dat is vergelijkbaar 

met de maximum bouwhoogte van het vigerende bestemmingsplan (26 meter plus 5 

meter technische installaties en schoorstenen = 31 meter) De bouwhoogte van de 

laagbouw bedraagt ca. 19 meter en dat is vergelijkbaar met de maximum bouwhoogte van 

het vigerende bestemmingsplan (16 meter plus 5 meter technische installaties en 

schoorstenen = 21 meter). 

 

Beschrijving van het programma  

De intenties van de eigenaar/ontwikkelaar sluiten aan bij het beoogde stedelijke 

woonmilieu en de beoogde doelgroepen dat de gemeente voor ogen heeft in de zone A9-

Stadshart. Men zal een variëteit aan woninggroottes aanbieden in de middeldure en dure 

huur. De prijzen zullen marktconform worden vastgesteld, passend bij het aangeboden 

product. Een afsluitbaar appartementencomplex met een portier/bewaking, wordt 

gekenschetst als een gated community. Dat begrip slaat uitsluitend op de wijze van 

beveiliging en niet op de uitstraling. Het gebouw sluit zich namelijk niet af van de 

omgeving. In tegendeel. De toegankelijkheid en transparantie worden juist sterk 

verbeterd. 

 

Architectuur 

De karakteristieke architectuur die bureau Alberts en Van Huut op diverse plekken heeft 

toegepast, wordt verlaten. De gevels worden compleet gerestyled. Aan niets zal het 

gebouw meer geassocieerd worden met het leegstaande KPMG-gebouw en de originele 

architectuur. Dat is een verstandige zet; nodig om het gebouw een nieuw leven te geven 

als aantrekkelijk woongebouw in de stad. De kleurstelling van de gevels is overigens nog 

niet vastgesteld. Het is denkbaar dat de verschillende gebouwen verschillende kleurtinten 

krijgen. Het plan is begin januari 2016 collegiaal besproken met de commissie ruimtelijke 

kwaliteit en daarbij zeer positief ontvangen. 

4.3 Analyse openbare ruimte 

 

Terreininrichting noordzijde 

De parkeerhofjes aan de noordzijde worden verkleind ten gunste van voortuinen voor de 

woningen die op de begane grond zijn gesitueerd. Dit vraagt wel zorgvuldige regie, want 

de allure van het complex is niet gebaat bij al te veel individualiteit bij de inrichting van de 
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buitenruimte. Vandaar dat er tussen de tuinen en de openbare weg een groenzone komt 

met bomen. 

Op drie plaatsen komen er opritten naar de entreegebieden van de woningen. De twee 

toegangen naar de parkeergarage blijven in stand, evenals het fietspad langs de Burg. 

Rijnderslaan. Het voetpad wordt verbreed, voor zover mogelijk. Bezien zal worden of dit 

consequenties heef voor de eigendomsgrenzen. Eventuele herinrichtingskosten in het 

gemeentelijk terrein worden meegenomen in het kostenverhaal.  

 

 
 

Afbeelding: terreininrichting noordzijde NB. De bovenkant is de zuidzijde 

 

 
Afbeelding: impressie onderdoorgang noordzijde 
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Afbeelding: impressie onderdoorgang zuidzijde 

 

Afscherming A9 noordzijde 

Volgens het in februari 2016 te verschijnen gewijzigde Ontwerp Tracébesluit voor de 

verdiepte ligging van de A9 komt er aan de zuidzijde van de bak een geluidsscherm van 4 

meter hoog. Dit scherm wordt voorzien van een winterharde beplanting. 

 

 
Afbeelding: verdiepte ligging en afscherming A9 (bron: concept Esthetisch programma van 

eisen A9) 

 

Groenzone zuidzijde 

Ten zuiden van het gebouw ligt een groenzone met een breedte van 20 a 25 meter. De 

groenzone ligt op grond die eigendom is van CRI, maar is van oorsprong openbaar 

toegankelijk. Er ligt een sprokkelpad dat niet alleen toegankelijk is vanuit het 

gebouwcomplex; ook de omwonenden kunnen er gebruik van maken. In de 

oorspronkelijke grondverkoopovereenkomst werd de eigenaar opgelegd deze 

groenvoorzieningen aan te leggen en te onderhouden. Het voornemen bestaat om de 

woningen op de begane grond een terras en een tuin van 5 meter te geven met een totale 

diepte van 10 meter. Dat verkleind de breedte van de groenzone, maar het gedeelte 

waarin het sprokkelpad ligt, blijft in stand. De intentie van de eigenaar is om het 

sprokkelpad af te sluiten gedurende de nachtelijke uren.  
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Afbeelding: huidige situatie groenzone, fietspad en speelplaats 

 

Voor wat betreft de beoogde bestemmingswijziging wordt het volgende opgemerkt. De 

openbare, op eigen grond gelegen groenzone behoudt de bestemming groen. Voor de 

bestemming van de achtertuinen (evenals de voortuinen) kan gekozen worden uit twee 

mogelijkheden: een tuinbestemming of een woonbestemming gelegen buiten het 

bouwvlak. Volgens de gemeentelijke systematiek van bestemmingsplannen is een 

woonbestemming buiten het bouwvlak een logische keus. Echter, een tuinbestemming ligt 

in dit geval meer voor de hand omdat vanuit ruimtelijke kwaliteit bebouwing in de vorm 

van tuinhuisjes niet wenselijk is.  

 

 
Afbeelding: groenbestemming in huidig bestemmingsplan 

 

4.4 Analyse Verkeer 

 

Ontsluiting 

Het pand ligt direct ten zuiden van de A9 en wordt ontsloten vanaf de Burg. Rijnderslaan. 

In het kader van de plannen voor de A9 wordt de Burg. Rijnderslaan rechtstreeks 

aangesloten op de op- en afritten van de A9, afrit 5. Via een tunnel voor langzaam verkeer 

is het gebouw nu nog verbonden met het Stadshart en het Keizer Karelpark. In het kader 

van de A9 wordt dit tunneltje omgevormd tot een langzaam verkeersverbinding over een 

overkapping (het zogenoemde Bovenlandpad). Dit pad vormt een belangrijke openbare 

verbinding tussen het Stadshart en het Keizer Karelpark. De verbinding is zowel 

functioneel als visueel van belang. Bij de herbestemming moet de verbinding via 

onderdoorgang onder het gebouw dan ook in stand blijven. Volgens het voorliggend 

bouwplan is dit ook het geval.  
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NB. De overkapping van de A9 waarover het Bovenlandpad komt te liggen wordt 17 meter 

breed. Dat is contractueel afgesproken met RWS. Technisch is het mogelijk om de brug te 

verbreden tot een groene overkapping met een breedte van maximaal 80 m. Dat vergt wel 

een extra investering door derden van € 8 miljoen. Als derden bereid zijn dit te financieren 

en dit tijdig wordt overeen gekomen, dan is Rijkswaterstaat genegen dit nog meenemen in 

het gewijzigde Tracébesluit voor verbreding van de A9. Het gewijzigde Tracébesluit wordt 

naar verwachting eind 2016/begin 2017 genomen. Een bredere overkapping zou niet 

alleen gunstig zijn voor de groene uitstraling van de omgeving, maar ook het geluid van de 

snelweg extra afschermen.  

 

 
 

Afbeelding: ligging en mogelijke inrichting Bovenlandpad A9 (bron: schetsen van bureau 

Wurck t.b.v. het concept Esthetisch programma van eisen A9) 

 

In studie is een voorstel van de architect van Residence Amstelveen is om de routing van 

het pad te verbeteren door deze vrijwel rechtdoor te trekken naar de Ouderkerkerlaan. 

Hier ligt op dit moment een speelplaats. Deze zou dan verschoven moeten worden. Op zich 

is het rechttrekken gunstig voor de extra groenvoorzieningen en voor de sociale veiligheid. 

De speelplaats moet worden heringericht. Het verplaatsen van de aansluiting van het 

fietspad op de Ouderkerkerklaan vereenvoudigt de beoogde reconstructie van het 

kruispunt Ouderkerkerlaan-Lindenlaan. 

 

Het gebouwcomplex ligt tussen twee belangrijke overstaphaltes voor openbaar vervoer. 

Het busstation Stadshart aan de noordwestzijde en de bus/tramhalte Ouderkerkerlaan aan 

de zuidoostzijde. Om de loopafstanden te verkorten is het zinvol om te bezien of een 

gelijkvloerse oversteek voor voetgangers toegevoegd kan worden aan de plannen voor de 

kruising Burg. Rijnderslaan op- en afritten A9. 
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Afbeelding: voorstel architect voor rechttrekken Bovenlandpad richting Ouderkerkerlaan 

 

 

Parkeren 

Het huidige kantoorgebouw voorziet momenteel in een parkeerkelder met 848 

parkeerplaatsen en een voorterrein met 311 parkeerplaatsen. In het nieuwe plan is sprake 

van 725 plaatsen binnen en ca. 275 plaatsen buiten. Atos heeft 321 parkeerplaatsen 

binnen en 79 parkeerplaatsen buiten in gebruik. Voor de woningen zijn er nog 404 

garageplaatsen en ca. 200 buitenplaatsen beschikbaar. In totaal zijn er ca. 600 

parkeerplaatsen beschikbaar voor de nieuwe appartementen. Uitgaande van een 

parkeernorm van 1,7 per woning zijn dat voldoende parkeerplaatsen voor ca. 350 

appartementen. Dat is ruim voldoende. Naar verwachting zullen er tussen de 300 en 330 

woningen worden gerealiseerd.  

Bij de oprichting van het gebouw is contractueel tussen eigenaar en gemeente afgesproken 

dat de 300 maaiveldparkeerplaatsen buiten kantoortijden op koopavonden en zaterdagen 

gratis beschikbaar moeten worden gesteld voor het winkelend publiek. Dit dubbelgebruik 

kan niet meer in stand blijven zodra het gebouw geen kantoorfunctie meer heeft. De vraag 

is welk parkeerregime en welk toegangssysteem van toepassing moet zijn op het 

buitenparkeerterrein. Wellicht zal het terrein afgesloten worden door middel van 

slagbomen in combinatie met een intercom naar een conciërge. Eventueel kan ook 

overwogen worden aan te sluiten op het bestaande fiscale/vergunningensysteem van het 

Stadshart. Omdat het terrein op privégrond ligt, ligt dit echter niet voor de hand.  

 

Huisvuil 

Het ophalen van huisvuil vindt plaats bij de drie inritten. Er wordt rekening gehouden met 

6 opstelplaatsen van drie ondergrondse containers voor huisvuil en papier. Dat is ruim 

voldoende. 
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Riolering 

Momenteel ligt er een hoofdriool (PVC diameter 300) strak langs de noordgevel. Boven de 

riolering is een uitbouw gepland die kan worden gefundeerd voorbij de riolering. Tevens is 

hier een hoge kruipruimte aanwezig. Verwacht wordt dat de riolering kan worden 

gehandhaafd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: ligging riolering noordgevel (paarse lijn) 

 

4.5 Analyse programma 

 

Woningbouwprogramma / woningbehoefteonderzoek 

Dat in het onderhavige project wordt ingezet op het middeldure en hogere segment is niet 

onlogisch gelet op de opgave om dit grotendeels leegstaande kantoor aan de rand van het 

Stadshart door een grondige herontwikkeling een nieuwe toekomst te geven en financieel 

haalbaar te maken. Hergebruik van het bestaande pand in de goedkope sector is voor de 

eigenaar geen haalbare kaart. Daarvoor zijn elders in de stad overigens wel 

mogelijkheden.  

Op basis van het BRO moeten tegenwoordig ruimtelijke plannen worden onderbouwen met 

recent onderzoek (niet ouder dan twee jaar) naar de woningbehoefte. Het aangehaalde 

onderzoek onder het kopje ‘regionaal woonbeleid’ in hoofdstuk 3.2 is uit 2013 en is aan 

vernieuwing toe. Naar verwachting komen er in februari 2016 nieuwe gegevens 

beschikbaar en kan een beter gefundeerd oordeel worden gegeven over de 

woningbehoefte en de afzetmarkt. Voor een goed oordeel moeten overigens ook de andere 

projecten in Amstelveen en omgeving in beschouwing worden genomen die binnenkort op 

de markt komen. Naar verwachting volgt uit het onderzoek dat er veel meer behoefte is 

aan het beoogde stedelijk woonmilieu in de koopsector dan in de huursector. De 

huurappartementen markt is een kritische markt. De ontwikkelaar van het voorliggend 

plan beseft dit ook en sluit nog niet uit dat marktoverwegingen aanleiding vormen om het 

project geheel of gedeeltelijk te realiseren in de koopsector. 

 

Voorzieningen 

De eigenaar overweegt om enige ruimtes te bestemmen voor sociaal- medische 

voorzieningen en een ontmoetingsruimte annex café. Gedacht wordt aan ca. 100 a 200 

m2. Deze functies staan primair ten dienste aan de hoofdfunctie wonen en vormen geen 
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bezwaar. Het uitgangspunt is om deze ruimten te situeren aan de noordzijde van het 

gebouw en niet aan de geluidluwe zuidzijde. 

5. Kansen, belemmeringen en aandachtspunten 

 

5.1 Milieutechnisch 

 

Gevaarlijke stoffen 

Het pand ligt binnen het invloed gebied van de A9, waarover gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd. Dit betekent dat bekeken moet worden of het groepsrisico toeneemt en zo ja, of 

die toename verantwoord wordt gevonden of niet. Uit een verkennend onderzoek van 

Arcadis uit 2013 bleek dat herbestemming naar wonen haalbaar is. Het aantal aanwezige 

personen is bij een woonfunctie namelijk geringer dan bij een kantoor (berekend op 2000 

personen). Het advies van Arcadis is recent geactualiseerd. Aanbevolen wordt om een 

betonnen (geluids)scherm te plaatsen langs de A9. Het gewijzigde Ontwerptracébesluit 

voor de A9 voorziet hierin.  

 

Luchthavenindelingsbesluit (LIB).  

De locatie ligt buiten het beperkingengebied waarvoor beperkingen gelden voor gevoelige 

functies met het oog op geluidhinder en externe veiligheid (zone 4). Er zijn dus op dit 

moment geen beperkingen voor deze locatie voor transformatie naar woningbouw. Er is 

een aanpassing van het LIB geluid en externe veiligheid in voorbereiding die naar 

verwachting in de loop van 207 zijn beslag zal krijgen. Het is de bedoeling om hierbij ook 

het beleid voor de 20 Ke-contour te borgen in het LIB. Vooralsnog wordt er van uitgegaan 

dat het beleid ongewijzigd blijft en overeenkomstig het gestelde in de Nota Ruimte van 

2006 enkel het verbod op nieuwe uitleglocaties buiten bestaand bebouwd gebied in het 

nieuwe LIB wordt overgenomen. 

 

Geluidhinder 

Het pand ligt op ca. 60 meter van de A9. Het huidige geluidniveau bedraagt ca. 72 dB. 

Door het verdiepen van de A9 en het plaatsen van een geluidsscherm van 4 meter wordt 

de geluidbelasting op het gebouw De Bovenlanden weliswaar beperkt tot ca. 63 dB, maar 

dat is nog altijd te hoog ten opzichte van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, 

respectievelijk de maximale ontheffingswaarde van 53 dB die van toepassing is voor een 

woonbestemming lans een snelweg. Daarnaast moet worden voldaan aan de norm voor 

het binnenniveau van maximaal 33 dB. Uit onderzoek is gebleken dat het zinloos is om de 

geluidsschermen langs de A9 verder te verhogen. Er zullen altijd extra voorzieningen 

moeten worden getroffen in de vorm van dove gevels en/of extra gebouwgebonden 

geluidsschermen om de gevelbelasting te beperken tot 48/53 dB.  

Het verkeer over de Burg. Rijnderslaan veroorzaakt ook geluidhinder. De maximale 

ontheffingswaarde voor deze binnenstedelijke weg ligt hoger dan voor de A9 en bedraagt 

63 dB. De grenswaarde voor het binnenniveau ligt ook hier op 33 dB. 

Zoals gezegd zorgt de verdiepte ligging van de A9 voor een betere afscherming van het 

geluid. De Crisis- en Herstelwet bepaalt dat, nadat een Tracébesluit is genomen, er op de 

nieuwe situatie geanticipeerd mag worden. In formele zin is op dit moment nog een 

Tracébesluit voor een tunnel van kracht. Maar logischerwijs wordt daar niet op 

geanticipeerd, maar wel op het in februari 2016 te nemen gewijzigde Ontwerptracébesluit.  

Naar verwachting zullen hogere waarden moeten worden aangevraagd en verleend. Bij een 

hogere waardenbesluit wordt getoetst aan de Regionale deelnota hogere waarden uit 

2007. Daarin staan voorwaarden vermeld die van toepassing zijn om een hogere waarde te 
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verlenen. De nota kan gezien worden als een soort richtlijn voor de initiatiefnemer en de 

gemeente. Of de gestelde doelstellingen haalbaar zijn, is afhankelijk van een 

kostenafweging. De kosten moeten tegen het nut worden afgezet.  

 

Luchtkwaliteit 

Uit de zogenoemde monitoringstool van de rijksoverheid blijkt dat in 2020 ter plaatse 

voldaan wordt aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Uit het gewijzigde 

Ontwerptracébesluit voor de A9 zal blijken dat hieraan ook wordt voldaan bij de verdiepte 

ligging van de A9.  

 

Flora en fauna 

Eind 2015 heeft een verkennend flora en fauna onderzoek plaatsgevonden. Daaruit bleek 

dat er op dit vlak geen belemmeringen zijn om het voorliggende bouwplan ten uitvoer te 

brengen.  

 

Archeologie, water, bodem 

Aangezien het bestaande pand nagenoeg wordt gehandhaafd, hoeven archeologie, water 

en bodem niet verder in ogenschouw te worden genomen. De toevoeging van voor- en 

achtertuinen ligt op eigen terrein. 

 

Energie en duurzaamheid 

De eigenaar en ontwikkelaar hebben een vergaande ambitie in het kader van 

duurzaamheid. Om enkele voorzieningen te noemen: Er worden zeer hoge isolatiewaarden 

gerealiseerd doordat de bestaande gevel wordt uitgebreid met een extra isolatielaag aan 

de buitenzijde. Er wordt een vraaggestuurd ventilatiesysteem toegepast voor elke woning 

waarmee energie wordt bespaart. Naast de directe hoogrendement warmteterugwinning 

op de ventilatielucht wordt ook alle verdere overtollige warmte teruggewonnen en 

opgeslagen in de bodem ten behoeve van de warmtelevering in de winter. Op de WKO-

installatie wordt ook de kantoorlocatie van Atos aangesloten, zodat een eventueel 

overschot aan warmte kan worden gebruikt voor de verwarming van de woningen. Voor 

het opwekken van elektriciteit worden PV-panelen opgesteld op de diverse daken. 

 

5.2 Economische haalbaarheid 

 

CRI heeft een haalbaarheidsstudie verricht naar de ombouw van het leegstaande 

kantoorruimte in woonappartementen. Op grond van deze marktanalyse heeft men 

geoordeeld dat de herbestemming kansrijk en financieel haalbaar is. Dit uitgaande van 

vrije sector huurwoningen. Men is voornemens het plan in uitvoering te nemen zonder dat 

een substantieel verhuurpercentage is bereikt. Dat is niet ongebruikelijk in de huursector. 

De ontwikkelaar van het voorliggend plan sluit nog niet uit dat marktoverwegingen 

aanleiding vormen om het project geheel of gedeeltelijk te realiseren in de koopsector.  

 

De A9 wordt in de periode 2019-2025 verbreed en verdiept. Tijdens de werkzaamheden zal 

sprake zijn van een verslechtering van de bereikbaarheid en van overlast van 

bouwactiviteiten. Deze voorziene overlast zal mogelijk een negatief effect hebben op de 

afzetbaarheid van de woningen. Een ander negatief aspect kan zijn dat het snelweggeluid 

pas in 2024 a 2025 gedempt zal zijn door de verdiepte ligging en de 4 meter hoge 

geluidsschermen.  
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5.3 Maatschappelijke haalbaarheid 

 

Op 15 december 2015 zijn de bewoners/gebruikers van de Ouderkerkerlaan 50 t/m 140 als 

eerste geïnformeerd over de voorgenomen plannen, voorafgaand aan de perspublicaties, 

en daarbij uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Deze is in samenwerking tussen 

gemeente, eigenaar en ontwikkelaar georganiseerd op 22 december 2015. Daarbij is het 

voornemen tot herbestemming en transformatie nader toegelicht. De meest relevante 

opmerkingen die de bewoners hebben gemaakt zijn puntsgewijs als volgt. 

- Belangrijkste punt van zorg van de bewoners is het verlies van groen in de groenzone 

tussen de woningen langs de Ouderkerkerlaan en het gebouwcomplex. Dit enerzijds 

vanwege het feit dat de nieuwe woningen op de begane grond een privétuin krijgen en 

anderzijds omdat er naar verwachting bomen zullen worden gekapt omdat die het 

zonlicht wegnemen voor de nieuwe bewoners. Overigens betreft het privégebied van 

CRI en geen gemeentelijk groen.  

- Door de aantasting van het groen en door het toepassen van balkons vreest men 

verlies aan privacy en weerkaatsing van zonlicht via de ramen. De architect heeft 

toegezegd in overleg te treden met een aantal bewoners om de consequenties 

inzichtelijk te maken. 

- De bewoners hechten zeer aan het in stand houden van het semi openbare wandelpad 

door de groenstrook, evenals de langzaam verkeersroute tussen de 

Ouderkerkerlaan/Lindenlaan en het Stadshart via de onderdoorgang richting Burg. 

Rijnderslaan, A9 en Meander (het Bovenlandpad). Dit vormt overigens onderdeel van 

het plan. 

- Het vervangen van de karakteristieke bakstenen uitstraling door een moderne, witte 

gevel wordt niet door iedereen gewaardeerd, alhoewel men snapt dat het gebouw van 

buiten geen antroposofisch monument is. 

- Men heeft een voorkeur voor koopwoningen omdat men verwacht dat het verloop bij 

huurwoningen groter zal zijn. 

- Er bestaat vrees dat bezoekers van het Stadshart voortaan gaan parkeren langs de 

Ouderkerkerlaan omdat deze straks niet meer in het weekend terecht kunnen bij het 

complex aan de zijde van de Burg. Rijnderslaan. Men sluit niet uit dat een verzoek 

wordt ingediend om parkeerregulerende maatregelen te treffen. 

- De bewoners willen niet dat het gebouw hoger wordt dan nu het geval is. NB. Er komt 

een extra bouwlaag, maar die komt in de plaats van de dakopbouwen. 

- Men sluit niet uit dat er sprake is van planschade en dat een beroep zal worden gedaan 

op het wettelijke instrumentarium voor planschade. NB. In de anterieure 

overeenkomst met de ontwikkelaar worden – zoals te doen gebruikelijk – de eventuele 

kosten voor planschade verhaald op de ontwikkelaar. 

 

Op 15 januari 2016 heeft de architect ter plaatse overleg gevoerd met woordvoerders van 

de bewoners. Er is wederzijds begrip getoond. De bewoners hebben een positieve 

grondhouding, maar wel een aantal wensen. De bewoners zijn voorstander van het 

afsluiten van de groenzone gedurende de nachtelijke uren. Ook zijn zij voorstander van 

het rechttrekken van het fietspad naar de Ouderkerkerlaan. Hierdoor ontstaat meer groen. 

Men wil geen verblindende witte gevels. Men wil betrokken worden bij het opstellen van de 

huisregels (lees geen waslijnen of zichtbare schotelantennes). Afgesproken is om op 10 

februari 2016 een tweede gezamenlijke informatieavond te beleggen. Dan kan 

onderhavige door b&w vastgestelde startnotitie worden overgelegd en toegelicht. De 

architect zal daarbij de bewoners kennis laten nemen van de ontwerpen middels een 3D 

bril (virtual reality). 

Afgesproken is om ook voorafgaand aan de wettelijke inspraak (tervisielegging 

omgevingsvergunning) een informatieavond te organiseren. 
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6. Beoordeling plan 

 

Het overaanbod aan kantoorruimte heeft een structureel karakter gekregen. De kans dat 

het pand volledig als kantoor verhuurd kan worden is naar de kennis van vandaag 

uitgesloten, terwijl anderzijds vanuit de woningmarkt alle seinen voor herontwikkeling naar 

woningbouw op groen staan. Het aangeboden product zal aansluiten bij de lokale, 

regionale en internationale woonvraag. 

Het plan past uitstekend bij de gemeentelijke aanpak van de kantorenleegstand, het 

gemeentelijk woonbeleid voor de zone A9/Stadshart en de gemeentelijke ambities voor 

versterking van het Stadshart. De locatie is perfect qua bereikbaarheid en qua ligging nabij 

het Stadshart. De geluidhinder en nabijheid van de A9 is de belangrijkste hindernis die 

genomen moet worden, maar de ontwikkelaar is voornemens om via toepassing van dove 

gevels en/of extra geluidafscherming aan de gevel te zorgen dat het binnen niveau ruim 

zal voldoen aan het wettelijk vereiste niveau van 33 dB. Qua energie en duurzaamheid 

voldoet het plan uitstekend aan de gemeentelijke ambities. Over de inpassing in de 

omgeving is goed nagedacht. De groenstrook op het grondeigendom van CRI tussen het 

gebouw en de woningen aan de Ouderkerkerlaan blijft grotendeels in stand. Tot slot wordt 

het belang dat de gemeente hecht aan de opwaardering van de langzaam 

verkeersverbinding tussen het Keizer Karelpark en het Stadshart (het Bovenlandpad) 

onderschreven en wordt de verbinding op een goede wijze ingepast in het plan.  

De bewoners zijn bevreesd dat de privacy wordt aangetast door een ander gebruik van het 

gebouw, het toepassen van balkons en het versmallen van de groenstrook, maar op zich is 

de afstand tussen het gebouw en de woningen aan de Ouderkerkerlaan voldoende groot en 

niet ongebruikelijk in stedelijk gebied.   

 

6.1 Advies 

 

Wil de gemeente meewerken aan een omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan voor deze activiteit? Het antwoord is ja. Het initiatief past in het 

gemeentelijk beleid om leegstaande kantoren te herbestemmen. Er kan een aantrekkelijk 

woonmilieu gaan ontstaan waardoor het gebied aan kwaliteit wint, de levendigheid in het 

Stadshart wordt bevorderd en de structuur en samenhang van de stad wordt versterkt. 

Goed dat externe partijen bereid zijn om te investeren in onze stad. Een positief oordeel 

voorkomt dat leegstand en verpaupering blijft bestaan en dat er geen zicht op een nieuw 

toekomstperspectief op dit prominent gelegen stukje Amstelveen. Ook goed dat het 

gebouw niet gesloopt wordt en dat de geluidafschermende werking van het gebouw naar 

de achterliggende woonbuurt in stand blijf. 

 

6.2 Verdere procedure 

 

Voor het vergunnen van een woonfunctie aan het pand Burgemeester Rijnderslaan 10-30 

is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk, of een afwijkingsbesluit om in 

afwijking van het vigerende bestemmingsplan een vergunning te verlenen. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om door middel van instemming met deze startnotitie 

uit te spreken in beginsel bereid te zijn de bestemming van het pand en bijbehorende 

perceel “de Bovenlanden” te verruimen naar de bestemming wonen en mandaat te geven 

aan het college van b&w om te komen tot een omgevingsvergunning, met inachtneming 

van de aandachtspunten zoals in deze startnotitie zijn benoemd. 

Hoewel de crisis en herstelwet de mogelijkheden voor afwijkingsbesluiten een stuk 

soepeler heeft gemaakt, moet voor het voorliggende plan nog steeds een uitgebreide 
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procedure doorlopen worden omdat het aantal woningen toeneemt. Een 

omgevingsvergunning kan in één keer alle onderdelen bevatten waarvoor vergunning 

nodig is; zowel het afwijken van het bestemmingsplan als het (ver)bouwen. De vergunning 

kan ook in twee fasen worden aangevraagd. De eerste fase voorziet dan in de afwijking 

van de bestemming, terwijl de tweede fase de welstands- en technische toets van het 

bouwwerk omvat. Voor het onderhavige plan wordt een aanvraag in twee fasen gevolgd. 

In de eerste fase hoeven nog niet alle technische details te worden overlegd, zij het dat er 

wel voor moet worden gewaakt dat de tweede fase niet afwijkt van de eerste fase, want 

dan moet de eerste fase opnieuw worden doorlopen.  

De termijn van de eerste fase bedraagt maximaal 26 weken + 6 weken verdaging = 32 

weken. Dan volgt een beroepstermijn van 6 weken. De termijn van de tweede fase 

bedraagt maximaal 14 weken + 6 weken verdaging = 20 weken. De vergunning voor de 2e 

fase kan uiteraard uitsluitend worden afgegeven als de vergunning voor de 1e fase is 

verleend. Er wordt naar gestreefd om de vergunningen gelijktijdig af te geven en ter visie 

te leggen. Beroep is in eerste instantie mogelijk bij de Rechtbank; in tweede instantie bij 

de Raad van State.  

De eerste fase is aangevraagd op 11 december 2015. De termijn eindigt dan op 10 juni 

(zonder), respectievelijk 22 juli 2016 (met verdaging). Er wordt naar gestreefd om de 

vergunningverlening niet te verdagen omdat de tervisielegging dan middenin de 

zomervakantie valt. 

 

6.3 Kostenverhaal 

 

Sinds 1 juli 2008 is de gemeente op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 

verordening verplicht om bij het mogelijk maken van een bouwplan als bedoeld in artikel 

6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, een exploitatieplan vast te stellen ten behoeve 

van het verhalen van de door de gemeente te maken kosten, tenzij voorafgaand aan de 

vaststelling van de bestemmingswijziging een overeenkomst tot stand is gekomen waarin 

dit kostenverhaal is verzekerd.  

De voorbereidingskosten om te komen tot deze startnotitie zijn al in rekening gebracht. De 

verdere kosten bestaan uit plankosten en uit civieltechnische kosten. De civieltechnische 

kosten hebben betrekking op de kosten van de aanschaf en aanleg van de ondergrondse 

afvalcontainers, de aansluiting op en eventuele aanpassingen van het riool en het 

verleggen van kabels en leidingen, aanpassingen aan de openbare ruimte ten gevolge van 

het plan en herstelwerkzaamheden aan de directe omgeving ten gevolge van 

bouwwerkzaamheden. Al deze kosten zullen nog worden berekend. Het kostenverhaal 

wordt opgenomen in een met CRI Residence Amstelveen B.V. te sluiten overeenkomst. In 

deze anterieure overeenkomst zullen ook bepalingen worden opgenomen over het 

kostenverhaal van eventuele uitkeringen die de gemeente zal moeten verrichten in het 

kader van planschade. De anterieure overeenkomst moet zijn gesloten voordat de 

Omgevingsvergunning kan worden verleend.  

 


