
 

 
 

 
 
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE 
VRIJE KADE DISTELWEG 
behorende bij ontwerp omgevingsvergunning voor 
planologisch afwijkend gebruik op de kavels 43 en 44 
aan de Distelweg te Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 juli 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Inhoud 
 
1. INLEIDING          1 

1.1 Aanleiding en doelstelling        1 

1.2 Ligging van het project       1 
 

2. HET PROJECT         3 

2.1 Beschrijving bestaande situatie      3 

2.2 Planbeschrijving        5 

 

3. PLANOLOGISCH KADER        8 

3.1 Geldend bestemmingsplan       8 

3.2 Afwijking van het bestemmingsplan      12 

3.3 Procedure         13 

 
4. BELEIDSKADER         14 

4.1 Rijkbeleid         14 

4.2 Provinciaal beleid        14 

4.3 Gemeentelijk beleid        15 

4.4 Stadsdeelbeleid        19 

 
5. OMGEVINGSASPECTEN        21 

5.1 Verkeer en parkeren        21 

5.2 Bodem          23 

5.3 Geluidhinder         23 

5.4 Luchtkwaliteit         25 

5.5 Externe veiligheid         26 

5.6 Water          27 

5.7 Archeologie         28 

5.8 Flora en Fauna         28 

5.9 Milieu effect rapportage       28 

5.10 Luchthavenindelingbesluit       29 

5.11 Regionale behoefte        29 

 

6. UITVOERBAARHEID        31 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid      31 

6.2 Eigendomsverhoudingen       31 

6.3 Economische uitvoerbaarheid      31 

 
7. RUIMTELIJKE MOTIVERING AFWJKINGEN     32 

 

 
Bijlagen 

1. Bouwenvelop projectgebied; 

2. Beschikking evaluatie bodem (behandelnummer AM0363/04803/B51, d.d. 20 juni 

2014); 

3. Akoestisch onderzoek industrie- en verkeerslawaai (kenmerk R073220aa.00001.ema, 

d.d. 18 juni 2015); 

4. Notitie milieuzoneoverlap met De Vrije Kade (kenmerk V073220aa.00001.ema. d.d. 

21 mei 2015) 

5. Kwalitatieve beoordeling (142819, d.d. 7 januari 2015); 

6. Quick scan archeologie (QS 14-129, d.d. 8 december 2014); 

7. Flora- en faunascan kavel 43 (P14225, d.d. 3 november 2014);  

8. Flora- en faunascan kavel 44 (P14253, d.d. 22 december 2014; 



 

 

9. Eerste resultaten nader onderzoek (P15147, d.d. 22 juli 2015); 

10. Schaduwstudie blokdeel B2; 

11. Zichtbaarheid blokdeel B2 vanuit beschermd stadsgezicht. 



Ruimtelijke Onderbouwing De Vrije Kade Distelweg 
 

 

 
Pagina 1 

1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding en doelstelling  
 
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de voorgenomen 
herontwikkeling van de kavels 43 en 44 aan de Distelweg te Amsterdam Noord. Op deze 
voormalige bedrijfskavels in Buiksloterham zullen meerdere blokken met woningen en 
bedrijfsruimtes worden gerealiseerd en in het aangrenzende water van het Johan van 
Hasseltkanaal-West komt een ligplaats voor een (bestaand) lichtschip.  
 
De herontwikkeling van de kavels bestaat uit enkele plandelen, waarvoor afzonderlijke 
omgevingsvergunningen voor het bouwen zullen worden aangevraagd. Alhoewel het 
geldende bestemmingsplan ‘Buiksloterham’ ruimte biedt voor  herontwikkeling van dit 
bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied past de beoogde herontwikkeling niet 
volledig in het geldende bestemmingsplan vanwege een gewijzigde configuratie en een 
andere verdeling van het programma. De gemeente Amsterdam is voornemens om de 
omgevingsvergunningen te verlenen in afwijking van het geldende bestemmingsplan. De 
vergunningaanvragen betreffen een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 onder c 
van de Wabo (afwijkend gebruik) voor het gehele projectgebied en een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 onder a van de Wabo (bouwen) voor het 
eerste plandeel (blok C). In een later stadium, als de overige bouwplannen volledig 
uitgekristalliseerd en uitgedetailleerd zijn, worden de overige omgevingsvergunningen voor 
de activiteit bouwen aangevraagd.  
 
Het voorliggende document vormt de ruimtelijke onderbouwing voor de 
omgevingsvergunning voor het afwijkend gebruik van het gehele project.  
 
1.2 Ligging van het project 
 
Het projectgebied ligt in Buiksloterham in Amsterdam Noord. Het aan de Noordelijke IJ-oever 
gelegen Buiksloterham is een bedrijventerrein dat zich tussen het NDSM-terrein (aan de 
noordwestzijde) en de woonwijken Disteldorp, Van der Pekbuurt en Overhoeks bevindt.  
 
De kavels 43 en 44 bevinden zich aan de oostkant van Buiksloterham en zijn gelegen tussen 
het Johan van Hasseltkanaal-West en de Distelweg. De kavels grenzen aan de oostzijde aan 
het Buiksloterkanaal en de woonbuurt Disteldorp. De Distelweg verbindt de woonbuurt 
Disteldorp en Buiksloterham via een beweegbare brug over het Buiksloterkanaal. Door de 
ligging van het projectgebied naast deze brug zijn de kavels onderdeel van de oostelijke 
entree van Buiksloterham.  
 
In de navolgende afbeelding is de ligging van het projectgebied weergegeven.  
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Afbeelding: ligging van het projectgebied in Amsterdam-Noord 
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2. HET PROJECT 
 
2.1 Beschrijving bestaande situatie 
 
Bedrijventerrein Buiksloterham  
 
Buiksloterham beslaat circa 100 hectare en is door haar ligging aan het IJ en vanwege de 
diverse kanalen en insteekhavens een waterrijk bedrijventerrein. De bedrijven op het 
bedrijventerrein waren in het verleden dan ook vooral gericht op watergebonden activiteiten 
(afval, energie en bulkproducten). In de loop van de tijd zijn de meest vervuilende industrieën 
verplaatst. De resterende bedrijven zijn van het water afgekeerd en voornamelijk gericht op 
aan- en afvoer over de weg. Omdat Buiksloterham op enige afstand van de doorgaande 
hoofdwegen in Amsterdam-Noord is gelegen kwam het bedrijventerrein daardoor enigszins 
geïsoleerd te liggen. Dit heeft er de laatste decennia mede toe geleid dat veel bedrijven zijn 
vertrokken naar andere gebieden. Het bedrijventerrein wordt extensief gebruikt en meerdere 
delen liggen braak. De laatste jaren is een herontwikkeling in gang gezet waarbij het 
bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een gemengd werk-woongebied (zie ook 
paragrafen 2.2, 4.3 en 4.4). De samenstelling van de overgebleven bedrijven in 
Buiksloterham is gevarieerd: van grootschalig industrieel tot kleinschalig bedrijven in allerlei 
sectoren (o.a. perifere detailhandel, dienstverlenend, kunstzinnig, informatietechnologie).  
 
Projectgebied 
 
Het projectgebied bestaat uit de kavels 43 en 44. Op deze kavels was voorheen de 
Hollandse Beton Groep (HBG) gevestigd. Kavel 44 is het meest oostelijke kavel, op de hoek 
van het Johan van Hasseltkanaal-West en het Buiksloterkanaal. Kavel 43 ligt direct ten 
westen van kavel 44.  
 
Kavel 43 is onbebouwd en begroeid met gras en andere vegetatie. Wel bevindt zich langs de 
Distelweg een gasverdeelstation met een bouwhoogte van circa 3 meter. Kavel 43 wordt aan 
de zuidzijde begrensd door een hekwerk.  
 

Afbeelding: het onbebouwde en met vegetatie begroeide kavel 43 
 
Kavel 44 is deels bebouwd met een voormalige loods van HBG. De loods heeft een 
bouwhoogte van circa 11 meter en is momenteel in gebruik voor opslag. De richting de 
Distelweg gelegen kopgevel van de loods is een blinde gevel.   
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Afbeelding: de voormalige loods van HBG op kavel 44  
 
De gronden rondom de loods zijn deels verhard en voor het overige begroeid met gras 
vegetatie. Langs de Distelweg vindt bij de loods enige buitenopslag plaats. De kavel wordt 
aan de zuidzijde begrensd door een hekwerk en het perceel Distelweg 64-66. 
 
Omgeving projectgebied 
 
Direct ten zuiden van kavel 44, bij de brug over het Buiksloterkanaal, bevindt zich de 
voormalige directiewoning van HBG. Deze voormalige directiewoning bevat twee woningen 
(Distelweg 64-66) en bestaat uit twee bouwlagen met een kap. De woningen en de 
bijbehorende tuinen zijn bereikbaar via een ventweg langs de Distelweg. De woning behoort 
samen met de loods op kavel 44 tot de laatste restanten van de vooroorlogse bebouwing in 
Buiklsoterham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: de voormalige directiewoning direct ten zuiden van kavel 44 (bron: https://www.google.nl/maps) 
 
De Distelweg is binnen Buiksloterham een belangrijke verbindingsweg doordat deze in 
verbinding staat met de hoofdverkeersroute S118 (Johan van Hasseltweg-Klaprozenweg) en 
het pontveer naar de Houthaven (Tasmanstraat). Ter hoogte van het projectgebied heeft de 
Distelweg twee zijwegen richting het zuidwesten van Buiksloterham: de Chrysantenstraat en 
de Asterdwarsweg. Naast deze twee zijwegen bevinden zich aan de zuidzijde van de 
Distelweg enkele bedrijfskavels. Het meest oostelijke kavel wordt gebruikt door twee tijdelijke 
basisscholen. De ten westen gelegen zone tussen de Ridderspoorweg en het projectgebied 
is eveneens in gebruik als bedrijfskavel(s).   
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Afbeelding: een deel van de bedrijfskavels aan de overzijde van de Distelweg (links) en de bedrijfskavels ten 
westen van het projectgebied (rechts) 
 
Het projectgebied wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door het water van 
respectievelijk het Johan van Hasseltkanaal-West en het Buiksloterkanaal. Het Johan van 
Hasseltkanaal-West heeft ter hoogte van het projectgebied een breedte van circa 100 meter, 
het Buiksloterkanaal een breedte van circa 35 meter. Aan de overzijde van het Johan van 
Hasseltkanaal-West bevinden zich de bedrijfskavels van het noordelijk deel van 
Buiksloterham. Bij het Buiksloterkanaal bevinden zich aan de overzijde eenlaagse 
woonblokken met een ruime kap (woonbuurt Disteldorp). Langs de oostoever van het 
Buiksloterkanaal liggen woonboten (Ranonkelkade).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: de aan de overzijde van het Buiksloterkanaal gelegen woonboten langs de Ranonkelkade met 
daarachter de eenlaagse woonblokken van Disteldorp  
 
2.2 Planbeschrijving 
 
Context 
 
De Noordelijke IJ-oever is met de transformatie van Overhoeks en de NDSM werf en de 
realisatie van het filmmuseum EYE volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen zijn de 
aanjagers voor de transformatie van Buiksloterham. Conform de gemeentelijke Structuurvisie 
(2011) zal Buiksloterham de komende jaren transformeren naar een gemengd werk-woon-
gebied waarbij wonen wordt gemengd met bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Het streven is 
om in Buiksloterham circa 4.000 woningen toe te voegen, zodanig dat de uiteindelijke 
verdeling 50-50 is en zonder dat dit ten koste gaat van bestaande bedrijvigheid.  
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Stedenbouwkundige opzet 
 
Door Heren 5 architecten is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor De Vrije Kade dat 
uitgaat van maximaal 6 blokken die haaks op de Distelweg worden gerealiseerd (blok A t/m 
F). Door deze blokstructuur ontstaan er mogelijkheden om diverse visuele verbindingen 
tussen de Distelweg en het Johan van Hasseltkanaal-West te realiseren zodat het water in 
Buiksloterham meer zichtbaar wordt. Langs een deel van het Johan van Hasseltkanaal-West 
zal een openbare kade worden aangelegd met een pleinachtige allure. Aan deze kade is ook 
een nieuwe plek voor het lichtschip voorzien, dat momenteel elders in Buiksloterham is 
afgemeerd. 
 
Op blok A na is het de bedoeling dat elk blok uit twee of meer blokdelen zal bestaan. De 
blokdelen zullen in vier tot acht bouwlagen worden gerealiseerd (circa 13,5 tot 25 meter), 
met uitzondering van blok B. Dit blok wordt namelijk voor een groot deel gevormd door de 
huidige loods (blokdeel1, 11 meter), welke behouden blijft. Op de noordelijke kop van deze 
loods komt een blok met elf bouwlagen (blokdeel B2, circa 35 meter). 
 
Blok E wordt in verband met het bestaande gasverdeelstation op enige afstand van de 
Distelweg gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een pleinachtige ruimte tussen de Distelweg en 
blok E.  
 

Afbeelding: stedenbouwkundig hoofdopzet met blokken A t/m F haaks op de Distelweg 
 
Het totale oppervlak van kavel 43 en 44 is circa 2 hectare. In het stedenbouwkundig plan is 
vooralsnog uitgegaan van een bruto vloeroppervlak van circa 39.500 m² bruto vloeroppervlak 
(bvo).   
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Als gevolg van het slaan van de nieuwe damwand schuift de kade van het Johan van 
Hasseltkanaal-West ter plaatse van het projectgebied circa 1,5 meter op in noordelijke 
richting.  
 
Blok A is langs het Buiksloterkanaal gesitueerd. Aan de kade van het kanaal zullen vlonders 
en steigers komen, met een maximale diepte van 5 meter vanaf de oever.  
 
Fasering 
 
Voor blok C is inmiddels een uitgewerkt bouwplan gereed en ingediend. Voor de overige 
blokken volgt de uitwerking en indiening in een later stadium.  
 
Voor het gehele projectgebied wordt in eerste instantie een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan (vergunning zoals bedoeld in 
artikel 2.1 onder c van de Wabo). Aan de hand van deze omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden 
verleend. De eerste vergunning heeft de vorm van een soort bouwenvelop, waarbinnen een 
vergunning voor bouwen (de tweede vergunning) kan worden verleend. De bouwenvelop die 
voor het projectgebied wordt aangehouden is opgenomen in de bijlage van de ruimtelijke 
onderbouwing. De bouwenvelop is gebaseerd op het geldende bestemmingsplan, alsmede 
op de afwijkingen als gevolg van het project (zie paragraaf 3.2).  
 
Programma  
 
Het exacte programma is nog niet bekend en wordt nog nader uitgewerkt in het kader van de 
bouwplannen. Vooralsnog wordt voor het gehele projectgebied uitgegaan van circa 220 
woningen (waarvan circa 30% sociale huurwoningen), circa 1.900 m² bvo bedrijfsruimtes en 
een lichtschip (wonen/werken). De bedrijfsruimtes zijn vooral voorzien in de koppen van de 
blokken C, D en F, aan de zijde van de Distelweg.  
 
Met het project wordt beoogd om de bedrijfsruimtes zoveel mogelijk te integreren met 
woonbebouwing om zo een geleidelijke overgang te vormen tussen enerzijds de 
naastgelegen woonbuurten en anderzijds de bedrijfskavels op Buiksloterham. Dat betekent 
concreet dat er (vooralsnog) geen separate bedrijfsgebouwen zijn voorzien maar dat plinten 
van woongebouwen als bedrijfsruimte kunnen worden gebruikt.  
 
In het bouwplan voor blok C is uitgegaan van 66 woningen en 175 tot 329 m² bvo 
bedrijfsruimtes.  
 
Parkeren 
 
In het projectgebied zullen zowel binnen de blokken als in de openbare ruimte diverse 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor de bewoners, personeel en bezoekers. Bij het 
realiseren van de parkeerplaatsen worden zoveel als mogelijk de parkeernormen gehanteerd 
die gebruikelijk zijn in Buiksloterham. De huidige loods (blokdeel B1) zal worden gebruikt als 
parkeergarage voor bewoners (circa 165 parkeerplaatsen). Bezoekers parkeren overwegend 
langs de Distelweg.  
 
In paragraaf 5.1 wordt nader ingegaan op het aspect parkeren.  
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3. PLANOLOGISCH KADER 
 
3.1 Geldend bestemmingsplan  
 
Ter plaatse van het projectgebied geldt het bestemmingsplan ‘Buiksloterham’ dat op 16 
december 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam. Vervolgens zijn op 29 
november 2012, 29 mei 2013 en 30 oktober 2013 partiële herzieningen vastgesteld (1e t/m 3e 
partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: uitsnede plankaart bestemmingsplan ‘Buiksloterham’, het projectgebied is met indicatief met een rode 
stippellijn weergegeven.  
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Het projectgebied is bestemd als ‘Gemengd’ (GD), met uitzondering van de gronden in het 
verlengde van de Chrysantenstraat en de beoogde ligplaats van het lichtschip. Deze 
gronden zijn bestemd als respectievelijk ‘Verkeer-2’ (V-2) en ‘Water-1’ (WA-1).  
 
Gemengd (GD) 
 
Toegestaan gebruik 
 
Gronden met de bestemming ‘Gemengd’ (GD) mogen ter plaatse van het projectgebied 
worden gebruikt voor wonen, bedrijven, kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, 
horeca I (fastfood), III (café), IV (restaurant) en V (hotel), ontspanning en vermaak, 
maatschappelijke dienstverlening, creatieve functies, tuinen en erven, gebouwde en 
ongebouwde parkeervoorzieningen, wegen ten behoeve van de ontsluiting van gebouwen, 
groenvoorzieningen en infrastructurele voorzieningen.  
 
Voor diverse functies zijn specifieke gebruiksregels gesteld. Voor het project zoals 
beschreven in paragraaf 2.2 zijn de volgende gebruiksregels relevant: 

a. Bedrijfsachtige functies zijn in beginsel uitsluitend toegestaan voor zover deze in 
milieuhindercategorie 1, 2 of 3.1 van de bij de regels behorende ‘Staat van 
Inrichtingen’ vallen en voor zover de functies niet tot teveel vrachtverkeer en 
personenverkeer leiden.  

b. Voor wonen geldt een maximum percentage van 60% van het bruto vloeroppervlak 
(bvo) van een perceel. Hiervan kan door middel van toepassing van een 
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden afgeweken, mits het percentage wonen 
gerekend over meerdere percelen niet wordt overschreden. Volgens artikel 1 wordt 
met een perceel de kadastrale eenheid bedoeld zoals is aangegeven op blad B van 
de plankaart. Het projectgebied is op dit blad in twee kadastrale eenheden verdeeld: 
perceel 6199 ter plaatse van de blokken E en F en perceel 6319 ter plaatse van de 
blokken A t/m D. Het bvo is de totale oppervlakte van de bouwlagen, met inbegrip 
van bouwconstructies, magazijnen, dienstruimten, bergingen, etc.  

c. Woningen en andere milieugevoelige functies zijn niet toegestaan binnen de 
gebiedsaanduiding ‘zone wet milieubeheer’. Deze gebiedsaanduiding komt voor in 
het zuidwestelijk deel van het projectgebied (in een zone langs de Distelweg). 
Blijkens de toelichting hangt deze gebiedsaanduiding samen met de milieuruimte van 
bestaande bedrijven.  

d. Wonen is niet toegestaan voor zover sprake is van een gemeenschappelijke muur of 
vloer/plafond met een functie uit milieuhindercategorie 3.1. 

e. Voor zover grenzend aan een bestemmingsvlak ‘Verkeer-1’ (V-1) mag op de eerste 
bouwlaag maximaal 50% van het bvo per perceel worden gebruikt voor wonen. De 
Distelweg is bestemd als ‘Verkeer-1’ (V-1) zodat het maximum van 50% van 
toepassing is voor het projectgebied.  

f. Aan de zijde van een bestemmingsvlak met de aanduiding 'aaneengebouwd' [aeg], 
geldt een maximum aantal wooneenheden zoals op de plankaart is aangegeven. 
Diverse zijdes van de bestemmingsvlakken ter plaatse van het projectgebied zijn 
aangeduid als 'aaneengebouwd' [aeg] waarbij de volgende maximum aantal 
wooneenheden zijn aangegeven: 

o 22 wooneenheden in de zone langs de Distelweg, ter hoogte van de blokken 
D, E en F; 

o 29 wooneenheden in een zone ten westen van de bestemming ‘Verkeer-2’ (V-
2), ter hoogte van blok C; 

o 26 wooneenheden in een zone ten oosten van de bestemming ‘Verkeer-2’ (V-
2), ter hoogte van blok C; 

o 11 wooneenheden in de zone langs de Distelweg, ter hoogte van blok B; 
o 26 wooneenheden in de zone langs het Buiksloterkanaal, ter hoogte van blok 

A. 
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Van het maximum aantal wooneenheden kan door middel van toepassing van een 
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden afgeweken voor zover een 
overschrijding van het aangegeven maximum aantal woningen betrekking heeft op 
woningen waarbij de voorkeurgrenswaarde wegverkeerslawaai als bedoeld in de Wet 
geluidhinder niet wordt overschreden dan wel waar dove gevels worden gerealiseerd.  

g. De volgende parkeernormen zijn van toepassing, waarbij de parkeerplaatsen op 
eigen terrein worden gerealiseerd: 

o Wonen: 1,5 parkeerplaatsen per vrije sector woning en 0,5 parkeerplaats per 
sociale huurwoning; 

o Bedrijven en kantoren: 1 parkeerplaats per 125 m² bvo; 
o Detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening, horeca, ontspanning en 

vermaak, maatschappelijke dienstverlening, creatieve functies: 1 
parkeerplaats per 100 m² bvo. 

Van parkeernorm kan door middel van toepassing van een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid worden afgeweken voor wat betreft het minimaal aantal op 
eigen terrein te realiseren parkeerplaatsen door een lager aantal parkeerplaatsen toe 
te staan, indien voor het betreffende bouwplan minder parkeerplaatsen voldoende 
zijn vanwege diens bijzondere specifieke kenmerken, zoals het zeer geringe aantal 
werknemers in verhouding tot het bvo, het slechts verwaarloosbaar aantal te 
verwachten bezoekers en de lage verwachting dat het gebouw in de toekomst voor 
andere doeleinden gebruikt kan worden.  

h. Voor enkele functies is een maximum bvo van toepassing:  
o 40.000 m² horeca V; 
o 15.000 m² sportvoorzieningen; 
o 6.000 m² medische voorzieningen, met een maximum van 1.000 m² per 

vestiging; 
o 4.000 m² culturele voorzieningen; 
o 1.000 m² per vestiging consumentverzorgende dienstverlening en 

ontspanning en vermaak; 
o 500 m² per vestiging horeca I, III en IV.  

 
Toegestane bebouwing 
 
Binnen de bestemming ‘Gemengd’ (GD) zijn de volgende bouwregels relevant voor het 
project: 

a. Voor gebouwen geldt in het algemeen een maximum bouwhoogte van 30 meter, met 
uitzondering van de zones waar een andere maximum bouwhoogte is aangeduid. 
Gelet op de plankaart zijn in het projectgebied de volgende uitzonderingen van 
toepassing: 

o in de zone ten oosten van de bestaande loods geldt een maximale 
bouwhoogte van 20 meter, welke vanaf de bestemming ‘Water-1’ (WA-1) 
onder een hoek van 45 graden mag oplopen tot een maximale bouwhoogte 
van 30 meter; 

o in het bestemmingsvlak ten westen van de bestemming ‘Verkeer-2’ (V-2) geldt 
een maximale bouwhoogte van 60 meter in een zone van 50 meter vanaf het 
Johan van Hasseltkanaal-West.  

b. Lichtmasten mogen tot 10 meter hoog worden gebouwd, overige bouwwerken geen 
gebouwen zijnde tot 4 meter.  

c. In verband met de gewenste bebouwingsdichtheid is een floor space index 
opgenomen. De floor space index wordt berekend door het totale vloeroppervlak van 
de bebouwing te delen door het grondoppervlak. Gebouwde parkeervoorzieningen 
worden bij het bepalen van de floorspace-index niet betrokken. Per perceel of per 
bestemminsvlak (indien een perceel bestaat uit meerdere bestemmingsvlakken) geldt 
ter plaatse van het projectgebied een maximum floorspace-index van 2,3. Dit 
betekent dat het totale bvo per perceel 2,3 keer zo groot mag zijn als het 
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grondoppervlak van het perceel of bestemmingsvlak. Een hoger maximum floor 
space index dan 2,3 is mogelijk door toepassing van een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid, mits de floor space index over meerdere aaneengesloten 
percelen niet wordt overschreden.  
Het grondoppervlak van de binnen de bestemming ‘Gemengd’ (GD) en het 
projectgebied gelegen percelen bedraagt circa 20.760 m². Gelet op het maximum 
floor space index van 2,3 komt dat neer op circa 46.750 m² bvo bebouwing, exclusief 
gebouwde parkeervoorzieningen.  

d. Aan de zijde van een bestemmingsvlak met de aanduiding 'aaneengebouwd' [aeg] 
dient de eerste gevelwand vanaf de bestemming ‘Verkeer-1’ (V-1) aaneengesloten en 
direct grenzend aan de bestemmingsgrens te worden gerealiseerd tot een hoogte 
van tenminste 9 meter. Onderbrekingen van de gevelwand zijn toegestaan met een 
maximum breedte van 12 meter. Door toepassing van een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid kan worden afgeweken van de bepaling dat de gevelwand 
aaneengesloten en direct grenzend aan de bestemmingsgrens dient te worden 
gerealiseerd, mits de voorkeurgrenswaarde wegverkeersgeluid als bedoeld in de Wet 
geluidhinder op de achterliggende gevels niet wordt overschreden.  

e. Voor een bestemmingsvlak met de aanduiding ‘te realiseren doorzichten’ geldt dat 
binnen het betreffende bestemmingsvlak een aantal stroken, ten minste 
overeenkomstig het aantal aanduidingen op de plankaart, tot een bouwhoogte van 
3,5 meter en met een breedte van 10 tot 12 meter onbebouwd moet blijven (inclusief 
de zones die zijn aangeduid als ‘aaneengebouw’ [aeg]. In het bestemmingsvlak ten 
westen van de bestemming ‘Verkeer-2’ (V-2) zijn in totaal 5 aanduidingen ‘te 
realiseren doorzichten’ opgenomen, waarvan één ter plaatse van het projectgebied.  

f. Woningen dienen een geluidsluwe zijde te hebben, met uitzondering van woningen 
boven een bouwhoogte van 30 meter. Door toepassing van een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid kan worden afgeweken van de bepaling dat een woning een 
geluidsluwe zijde dient te hebben voor zover hierdoor een betere stedenbouwkudnige 
situering van de bebouwing mogelijk is.  

g. Per perceel of per bestemminsvlak (indien een perceel bestaat uit meerdere 
bestemmingsvlakken) geldt een maximum van één auto-entree via de gronden met 
de bestemming ‘Verkeer-1’ (V-1). 

h. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor een gebouw hoger dan 30 meter is 
verplicht een rapport te overleggen waaruit de gevolgen van het gebouw op het 
gebied van windhinder en bezonning blijken. 

 
Verkeer-2 
 
De voor ‘Verkeer-2’ (V-2) aangewezen gronden zijn bestemd voor (30 km/u-)wegen, pleinen, 
groenvoorzieningen, water, straatmeubilair, waterstaatkundige werken, bruggen, 
infrastructurele voorzieningen en laden en lossen. Bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn 
toegestaan op maximaal 1% van het bestemmingsvlak tot een hoogte van 4 meter, 
lichtmasten tot maximaal 10 meter.  
 
Water-1 
 
Toegestaan gebruik 
 
De voor ‘Water-1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor water, waterstaatkundige werken, 
infrastructurele voorzieningen, ligplaatsen voor woonschepen, steigers en bruggen. 
Waterstaatkundige werken zijn volgens artikel 1 werken, waaronder begrepen kunstwerken, 
verband houden met de waterstaat, zoals dammen, dijken, sluizen, beschoeiingen, 
pontaanlandingen, remmingswerken, uitgezonderd steigers.  
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Ligplaatsen voor woonschepen zijn volgens de specifieke gebruiksregels uitsluitend 
toegestaan ter plaatse van de aanduidingen ‘woonschepenligplaats’ en ‘specifieke vorm van 
gemengd-3’ (sgd-3). Deze laatste aanduiding bevindt zich ten noorden van blokken A en B1. 
Er is daarbij rekening gehouden met een ligplaats voor een lichtschip doordat aan de 
zuidzijde van het Johan van Hasseltkanaal-West, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van gemengd-3’ (sgd-3), een oorspronkelijk als lichtschip gebouwd schip met een 
maximum masthoogte van 19,1 meter is toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding is het 
gebruik conform de bestemming ‘Gemengd’ (GD) toegestaan, met dien verstande dat de 
gebouwen moeten drijven en dat voor de functies een maximum bvo van 500 m² per 
vestiging geldt, met uitzondering van wonen en horeca IV. Voor het gebruik als ligplaats, 
anders dan voor woonschepen, geldt in het Johan van Hasseltkanaal-West een maximum 
afstand tot de oever van 25 meter, inclusief eventuele steigers.  
 
Toegestane bebouwing 
 
De maximum bouwhoogte voor bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 3 meter. De 
bouwhoogte wordt volgens artikel 1 gemeten vanaf het waterpeil. Steigers zijn toegestaan tot 
maximaal 5 meter uit de oever het Buiksloterkanaal. Bij het Johan van Hasseltkanaal-West 
zijn steigers tot 25 meter uit de zuidoever toegestaan.  
 
3.2 Afwijking van het bestemmingsplan  
 
Op de volgende punten wijkt het project af van het geldende bestemmingsplan: 

1. Het realiseren van woningen waarbij het maximum percentage van 60% van het bvo 
dat per perceel voor wonen mag worden gebruikt met maximaal 35% wordt 
overschreden.  

2. Het realiseren van woningen waarbij het maximum aantal wooneenheden van 22 in 
de zone langs de Distelweg, ter hoogte van de blokken D, E en F, wordt 
overschreden met ten hoogste 22. 

3. Het realiseren van woningen binnen de gebiedsaanduiding ‘zone wet milieubeheer’. 
4.  Het realiseren van woningen waarbij op de eerste bouwlaag meer dan 50% van het 

bvo per perceel wordt gebruikt voor wonen.  
5. Het realiseren van minder dan 1,5 parkeerplaats per vrije sector woning op eigen 

terrein, namelijk 1,0 parkeerplaats op eigen terrein.  
6. Het realiseren van bebouwing waarbij de maximale bouwhoogte van 30 meter met 

maximaal 5 meter wordt overschreden ter plaatse van het noordelijke kopblok bij de 
bestaande loods (blok B2).  

7. Het realiseren van bebouwing ter plaatse van de blokken C, D en E waarbij de eerste 
gevelwand niet direct aan de bestemmingsgrenzen ter plaatse van de aanduidingen 
‘aaneengebouwd’ [aeg] wordt gerealiseerd.  

8. Het realiseren van bebouwing waarbij geen stroken (doorzichten) met een breedte 
van 10 tot 12 meter worden vrijgehouden van bebouwing ten westen van de 
bestemming ‘Verkeer-2’. 

9. Het realiseren van meer dan één auto-entree per perceel via de gronden met de 
bestemming ‘Verkeer-1’ (V-1). 

10. Het realiseren van bebouwing (blok C) ter plaatse van de bestemming ‘Verkeer-2’.  
11. Het realiseren van een kade en bebouwing (blok A, B, E en F) in de bestemming 

‘Water-1’ (WA-1) ten gevolge van de vernieuwing van de damwand. 
12. Het verplaatsen van een ligplaats voor het lichtschip in de bestemming ‘Water-1’ 

(WA-1). 
 
In hoofdstuk 7 is een nadere motivering opgenomen ten aanzien van de afwijkingen van het 
geldende bestemmingsplan.  

                                                
1
 De in het oorspronkelijke bestemmingsplan opgenomen aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd-

1’ (sgd-1) is via de 1
e
 partiële herziening gewijzigd in ‘specifieke vorm van gemengd-3’ (sgd-3). 



Ruimtelijke Onderbouwing De Vrije Kade Distelweg 
 

 

 
Pagina 13 

 
3.3 Procedure  
 
Om het project te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning aangevraagd. De 
voorliggende omgevingsvergunning kan worden gebruikt als het bestemmingsplan een 
ontwikkeling of een project niet toestaat en de gemeente de activiteit toch mogelijk wil 
maken, zonder meteen het bestemmingsplan aan te passen. In deze paragraaf wordt het 
juridische deel van de omgevingsvergunning nader toegelicht. 
 
Procedure afwijking op grond van de Wabo  
 
Wettelijk kader  
 
De vergunningaanvraag betreft een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 onder c 
van de Wabo (afwijkend gebruik) alsmede een omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen voor blok C. In een later stadium, als het bouwplan volledig uitgekristalliseerd en 
uitgedetailleerd is, worden de overige omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen 
aangevraagd. De eerste vergunning (voor het afwijkend gebruik) heeft de vorm van een 
soort bouwenveloppe, waarbinnen een vergunning voor bouwen (de tweede vergunning) kan 
worden verleend.  
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de 
omgevingsvergunningaanvraag voor het afwijkend gebruik voor het gehele project.  
 
Vereisten op grond van de Wabo  
 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat bepalingen omtrent een 
omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan. Aangegeven wordt dat de 
omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. In artikel 
5.20 Besluit omgevingsrecht (Bor) is geregeld waaraan een goede ruimtelijke onderbouwing 
moet voldoen. Voorliggende onderbouwing voldoet aan deze eisen.  
 
De bevoegdheid tot het verlenen van de vergunning ligt bij het algemeen bestuur van de 
bestuurscommissie Noord van de gemeente Amsterdam. Op de voorbereiding van de 
vergunningverlening is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 
toepassing met daarbij vermeld een aantal afwijkende voorwaarden. Het ontwerp van de 
omgevingsvergunning wordt gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegd. Tijdens 
deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. Na verlening van de vergunning staat 
dit besluit open voor beroep.  
De omgevingsvergunning ‘planologisch afwijkend gebruik’ (art 2.1 c Wabo) moet de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen en treedt in werking na de beroepstermijn.  
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4. BELEIDSKADER 
 
4.1 Rijksbeleid 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)  
 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 22 november 2011 onder aanvaarding van 
een aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en deze is op 13 maart 2012 in 
werking getreden. In de structuurvisie is aangegeven dat het Rijk drie hoofddoelen heeft: 
a. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  
b. het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat; 
c. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.  
 
Uit deze drie hoofddoelen komen onderwerpen voort die van nationaal belang zijn. 
Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die 
de visie heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging 
vragen, worden daarom geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 
Deze Amvb is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.  
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
 
Op 30 december 2011 zijn het Barro en Rarro in werking getreden. In het Barro zijn regels 
opgenomen ter bescherming van de nationale ruimtelijke belangen. Deze regels hebben 
onder meer betrekking op Rijksvaarwegen, elektriciteitsvoorzieningen, ecologische 
hoofdstructuur en het IJsselmeergebied. Het projectgebied ligt op geruime afstand van het 
als rijksvaarweg aangewezen IJ en de herontwikkeling is niet van invloed op de vaarweg. 
Overige nationale ruimtelijke belangen spelen niet in de nabijheid van het projectgebied. Het 
project heeft zodoende geen gevolgen voor nationale ruimtelijke belangen.  
 
Nationaal Waterplan 
 
Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die op 22 december 2009 in 
werking is getreden. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale 
waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de 
ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal 
Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het 
IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen. Het 
projectgebied  ligt niet in één van de genoemde gebieden en heeft betrekking op het 
herontwikkelen van voormalige bedrijfskavels. De waterhuishoudkundige aspecten komen in 
hoofdstuk 5 nader aan de orde. 
 
4.2 Provinciaal beleid 
 
Provinciale Structuurvisie / Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 
 
De Structuurvisie Noord-Holland is samen met de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie op 21 juni 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. De Structuurvisie is 
vervolgens op 23 mei 2011 herzien en de Verordening is op 17 december 2012 gewijzigd. 
Op 3 februari 2014 is de verordening opnieuw vastgesteld.  
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Uitgangspunt is dat stedelijke functies worden geconcentreerd in het bestaande bebouwde 
gebied. Conform artikel 9 van de Verordening is ‘bestaand bebouwd gebied’ de bestaande of 
de bij een op het moment van inwerkingtreding van de verordening geldend 
bestemmingsplan toegelaten woon- of bedrijfsbebouwing, uitgezonderd bebouwing op 
agrarische bouwpercelen en kassen. Onder toegelaten woon- of bedrijfsbebouwing wordt 
mede begrepen de daarbij behorende bebouwing ten behoeve van openbare voorzieningen, 
verkeersinfrastructuur alsmede stedelijk water en stedelijk groen van een stad, dorp of kern.’. 
Ter plaatse van het projectgebied is op grond van het geldende bestemmingsplan woon - en 
bedrijfsbebouwing toegestaan waarmee de planlocatie onderdeel is van het ‘bestand 
bebouwd gebied’. De overige regels in de verordening zijn niet aan de orde ter plaatse van 
het projectgebied. De voorliggende omgevingsvergunning is daarmee in overeenstemming 
met de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. 
 
4.3 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam 
 
De structuurvisie ‘Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam’ is op 17 februari 2011 
vastgesteld door de gemeenteraad. In de Structuurvisie zijn keuzes vastgelegd voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. In de structuurvisie is als centrale ambitie verwoord dat 
Amsterdam zich als kernstad verder dient te ontwikkelen binnen een internationaal 
concurrerende duurzame Europese metropool. Deze ambitie wordt in het document verder 
uitgewerkt in onder meer de doelstelling om de bestaande stad intensiever te gebruiken. 
Door de ontwikkelingen langs de IJoevers, IJburg, Amsterdam Noord en de relatie met 
Zaanstad krijgt het IJ een centralere positie in de kernstad.  
 
Amsterdam gaat steeds meer complete stedelijke leefmilieus ontwikkelen waarin het wonen, 
werken en stedelijk recreëren naadloos in elkaar overgaan. Een aantal binnenstedelijke 
bedrijventerreinen wordt hier (deels) naar getransformeerd, zoals Buiksloterham. Voor 
Buiksloterham wordt in de periode tot 2020 uitgegaan van het transformeren van een 
bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied met diverse stedelijke functies. 
Uitgangspunt voor gemengd werk-woongebieden is dat 50 procent van het terreinoppervlak 
bestemd blijft voor bedrijven. De andere helft van het terrein kan worden gebruikt voor 
woningbouw en voor kleinschalige voorzieningen, kantoor- en bedrijfsruimte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Afbeelding: uitsnede visiekaart Structuurvisie Amsterdam 2040 

 
In een zone van 2 kilometer rondom het beschermd stadsgezicht van de binnenstad geldt 
dat bij gebouwen hoger dan 30 meter de effecten op het stedelijk landschap dienen te 
worden beoordeeld om zo de bijzondere kwaliteiten van het UNSESO-gebied te 
beschermen. Gebouwen hoger dan 30 meter zijn hier alleen toegestaan als onder meer is 
voldaan aan het zichtbaarheidcriterium.  



Ruimtelijke Onderbouwing De Vrije Kade Distelweg 
 

 

 
Pagina 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: UNESCO-gebied binnenstad met 2 km-zone (rode lijn) 

 
Het zichtbaarheidcriterium houdt in dat het betreffende gebouw vanuit alle relevante 
zichtlijnen binnen het beschermd stadsgezicht zichtbaar wordt gemaakt waarna beoordeeld 
dient te worden of er sprake is van een acceptabele inpassing in het bestaande 
stadslandschap.  
 
Het project draagt bij aan de transformatie van Buiksloterham doordat ter plaatse van 
voormalige bedrijfskavels woningbouw en enkele nieuwe bedrijfsruimtes worden 
gerealiseerd. Het projectgebied vormt daarmee een geleidelijke overgang tussen de 
woonbuurt Disteldorp en de bestaande bedrijfskavels op Buiksloterham. Het project leidt tot 
een hoger percentage aan wonen maar niet tot een overschrijding van de gewenste 
verhouding 50-50 voor heel Buiksloterham. Daarnaast is het realiseren van een 35 meter 
hoog gebouwdeel (blokdeel B2) goed inpasbaar in het bestaande stadslandschap. Het 
betreffende gebouwdeel is niet zichtbaar vanuit het beschermd stadsgezicht (zie hoofdstuk 
7).  
 
Projectbesluit Buiksloterham 
 
In het Projectbesluit staat het ruimtelijk, programmatisch en financieel kader voor de 
transformatie van Buiksloterham naar stedelijk wonen en werken op hoofdlijnen beschreven. 
Nadat de stadsdeelraad Amsterdam-Noord het Projectbesluit op 8 juni 2005 heeft 
vastgesteld, hebben B&W van Amsterdam op 12 juli 2005 met het plan ingestemd.  
 
Het projectbesluit beschrijft de transformatie van het huidige bedrijventerrein tot een 
gemengd stedelijk woon- werkgebied. De ambitie is om Buiksloterham te ontwikkelen tot een 
stedelijk gebied waar wonen wordt gemengd met bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Eén 
van de belangrijkste uitgangspunten daarbij is dat de bestaande bedrijvigheid zoveel 
mogelijk gehandhaafd blijft. De verdeling tussen wonen en werken in het totale programma is 
ongeveer gelijk. Er worden 4.000 woningen gebouwd, voor werken is 450.000 m² 
gereserveerd en voor voorzieningen 50.000 m². Het streven is om een grote verscheidenheid 
in woon-werkmilieus te ontwikkelen. Er zullen gebieden ontstaan waarin wonen domineert, 
gebieden waarbij een ongeveer gelijke verdeling tussen wonen en werken ontstaat en 
gebieden waar werken de boventoon voert.  
 
Voor de verandering van functies in de loop der tijd wordt gestreefd naar zoveel mogelijk 
flexibiliteit. Daarvoor gelden twee harde randvoorwaarden: 

1. een deel van het plangebied blijft bedrijventerrein, dit is ongeveer 10 hectare, oftewel 
10 % van het totale areaal; 
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2. voor het te realiseren programma geldt een plafond van 1.000.000 m² bvo in verband 
met de capaciteit van infrastructuur. 

 
In het algemeen geldt een bouwhoogte van maximaal 30 meter. Op locaties die niet direct 
aan het IJ maar meer naar binnen liggen, kunnen in de bebouwing hoogteaccenten van 45 
tot 60 meter worden aangebracht.  
 
De Ridderspoorweg en de Distelweg zijn aangewezen als hoofdontsluiting voor autoverkeer 
en hoofdstructuur fietsverkeer.  
 
Het project leidt er toe dat wonen met bestaande en nieuwe bedrijvigheid wordt gemengd 
waarbij het wonen in het projectgebied zal domineren. Het project leidt er niet toe dat er 
minder dan 10 hectare bedrijventerrein komt en het plafond van 1.000.000 m² bvo zal als 
gevolg van het project evenmin worden overschreden. De beoogde bebouwing voldoet aan 
de maximale bouwhoogtes die globaal in het Projectbesluit zijn aangegeven. De noordelijke 
kop van de loods is uiteindelijk wel in afwijking van het geldende bestemmingsplan (zie 
paragraaf 3.2).  
 
Investeringsbesluit Buiksloterham 
 
In het Investeringbesluit zijn de plannen zoals die in het Projectbesluit zijn vastgesteld, 
verder uitgewerkt. Vanwege de kavelstructuur en het versnipperd grondbezit is voor 
Buiksloterham geen eindplan gemaakt. Het Investeringsbesluit Buiksloterham legt geen 
eindbeeld van een proces vast, maar geeft juist de condities om de beoogde transformatie te 
beginnen. 
Nadat de stadsdeelraad Amsterdam-Noord over het Investeringsbesluit op 18 oktober 2006 
positief heeft geadviseerd, heeft de gemeenteraad van Amsterdam op 20 december 2006 
met het Investeringsbesluit en de welstandsnota ingestemd. 
 
Er worden tot 2015 ruim 2.000 woningen gebouwd, op termijn ongeveer 4.000 woningen. 
Door verschil in de mate van menging en dichtheid ontstaat een grote variatie in 
werkwoonmilieus.  
 
De stedenbouwkundige en programmatische ontwikkelingsmogelijkheden van Buiksloterham 
zijn aangegeven in de plankaart en het daarbij behorend overzicht van spelregels. De 
plankaart en spelregels zijn vervolgens vertaald in het bestemmingsplan ‘Buiksloterham’. 
Omdat het project deels van het geldende bestemmingsplan afwijkt zal in het navolgende 
worden ingegaan op de relevante onderdelen van de plankaart en spelregels om zo inzicht 
te krijgen in de uitgangspunten die indertijd zijn gehanteerd bij het opstellen van het 
geldende bestemmingsplan.  
 
Plankaart en spelregels 
 
De plankaart omvat de bouwvelden en het toekomstige netwerk van wegen en openbare 
ruimte. De plankaart is in feite een spelregelkaart voor de uitvoering en biedt de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en condities waarbinnen de bouwontwikkeling 
(herontwikkeling, functiewijziging, uitbreiding of verbouwing) kan plaatsvinden, uitgaande van 
een maximum ontwikkeling per kavel. De bijbehorende verkeersbelasting is de belangrijkste 
graadmeter voor dit maximum. De capaciteit van de wegen is afgestemd op het maximum 
volume in het bouwprogramma. Bij overschrijding van het gestelde maximum programma 
zou de bijbehorende verkeersintensiteit niet meer opgenomen kunnen worden op de aan- en 
afvoerende wegen in Amsterdam-Noord. Zelfs niet als de Klaprozenweg verdubbeld wordt 
en er via de Bongerd een extra verbinding met de A10 wordt gemaakt. Een maximum per 
kavel betekent dat meer op een kavel in principe niet mogelijk is, ook niet als op de 
buurkavel geen volledig gebruik gemaakt wordt van dat maximum.  
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Afbeelding: uitsnede plankaart 
Investeringsbesluit Buiksloterham 

 
Het projectgebied is op de plankaart aangeduid als ‘transformatiegebied wonen-werken’. De 
volgende relevante spelregels zijn daardoor aan de orde:  

 Het programma bevat maximaal 60% wonen en minimaal 40% werken (bedrijvigheid, 
kantoor-kantoorachtige bedrijvigheid, detailhandel en voorzieningen). De aangegeven 
percentages wonen/werken gelden per ontwikkelingseenheid (kavel of samengesteld 
uit meerdere kavels) en zijn onderling niet uitwisselbaar.  

 Huidige bedrijven vormen het uitgangspunt, wonen is alleen mogelijk indien de 
milieusituatie van deze bedrijven dat toestaat, of zodanige maatregelen getroffen 
worden dat aan de vereiste voorwaarden voldaan wordt 
(bronmaatregelen/afscherming).  

 Nieuwe bedrijfsvestigingen dienen verenigbaar te zijn met wonen, maximaal 
milieucategorie 2.  

 De maximale bouwhoogte is 30 meter, tenzij anders aangegeven. Dat is het geval 
voor een zone aan de zuidkant van het Johan van Hasseltkanaal-West waar een 
maximale bouwhoogte van 60 meter mogelijk is omdat buurtkavels geen 
schaduwwerking zullen ondervinden. Voor een zone langs het Buiksloterkanaal geldt 
een bouwhoogte van 20 meter die vanaf het water mag oplopen tot maximaal 30 
meter.  

 De kavel floor space index is maximaal 2,3. 

 De kavelrand langs de Distelweg en de kavelrand langs het Johan van 
Hasseltkanaal-West zijn beide aangewezen als de uiterste rooilijn, oftewel de uiterste 
bebouwingsgrens. Het betreft geen verplichte rooilijn. Geringe afwijking van de 
uiterste bebouwingsgrens is mogelijk voor balkons en erkers (tot maximaal 1,5 
meter).  

 De bestaande loods is aangemerkt als cultuur historisch waardevolle bebouwing, 
welke zoveel mogelijk in de herontwikkeling wordt ingepast.  

 Voor een strook in het verlengde van de Chrysantenstraat is een reservering 
opgenomen voor de aanleg van openbaar groen. In deze strook is geen nieuwe 
bebouwing toegestaan.  

 Vanwege het ontbreken van openbare oevers is een indicatieve visuele doorsteek 
van de weg naar het water opgenomen van minimaal 10 meter breed. Op die manier 
wordt visueel contact gemaakt van de Distelweg naar het water. De doorsteek is 
tevens kavelentree (auto).  
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 Parkeervoorzieningen dienen volledig op eigen terrein gerealiseerd te worden 
volgens de volgende normen: 

o werken 1 parkeerplaats per 125 m² bvo;  
o voorzieningen 1 parkeerplaats per 100 m² bvo; 
o sociale huur 0,5 parkeerplaats per woning; 
o vrije sector 1,5 parkeerplaats per woning. 

 Bezoekersparkeren van 0,25 parkeerplaats per woning kan in de openbare ruimte 
opgenomen worden.  

 Per kavel in principe één auto-entree aan het raamwerk hoofdstraten. 

 In zowel het Johan van Hasseltkanaal-West als het Buiksloterkanaal is watergebruik 
vanaf het eigen kavel toegestaan. Hier kunnen houten aanlegsteigers met nautisch 
oogmerk worden gerealiseerd. De maximale waterbreedte voor steigers en boten 
mag in het Buiksloterkanaal 5 meter bedragen terwijl deze in het Johan van 
Hasseltkanaal tot aan de vrije doorvaartzone zijn toegestaan. Woonboten zijn niet 
mogelijk.  

 
Het project sluit aan op de transformatie van Buiksloterham doordat zowel wonen als 
bedrijfsruimtes worden gerealiseerd. Op een aantal onderdelen wijkt het project af van de 
spelregels vanwege een gewijzigde configuratie en een andere verdeling van het programma 
(zie ook paragraaf 3.2). In hoofdstuk 7 is een nadere motivatie opgenomen van de 
afwijkingen.  
 
4.4 Stadsdeelbeleid 
 
Ontwikkelingsbeeld Amsterdam-Noord 2040 
 
In het Ontwikkelingsbeeld Amsterdam-Noord 2040 dat op 26 mei 2010 door de 
stadsdeelraad is vastgesteld wordt het gewenste ruimtelijk beeld van het stadsdeel in 2040 
beschreven. Conform het Ontwikkelingsbeeld wordt tot 2040 gestreefd naar het verder 
transformeren van zowel de westkant als een deel van de oostkant van de Noordelijke IJ-
oever naar woon-werkgebieden. De transformatie van Buiksloterham naar een gemengde 
stedelijke wijk is aangemerkt als een belangrijke lopende ontwikkeling.  
 
Het realiseren van woningbouw en bedrijfsruimtes op de hoek van het bestaande 
bedrijventerrein past binnen de beoogde functiemenging voor Buiksloterham.  
 
Wonen in Noord 2010  
 
De woonvisie is op 22 april 2009 door de stadsdeelraad vastgesteld. Het algemene beleid 
van de gemeente Amsterdam en ook van de stadsdelen is dat er meer differentiatie in de 
woningvoorraad moet komen. Er zijn nog weinig woningen voor mensen met een 
middeninkomen. In het woonbeleid zijn beleidsuitgangspunten geformuleerd voor de 
huisvesting van bepaalde doelgroepen en percentages sociale huur in geval van nieuwbouw. 
Voor Buiksloterham wordt gestreefd naar een woningproductie van circa 2.000 woningen tot 
het jaar 2015. Het realiseren van woningen in het projectgebied past in dit streven. 
 
Parkeernota 
 
De parkeernota is op 26 maart 2008 door de stadsdeelraad vastgesteld. In de nota Parkeren 
op Maat (2008) is het parkeerbeleid van het stadsdeel weergegeven en zijn voor 
verschillende functies parkeernormen vastgelegd. Door in het parkeerbeleid parkeernormen 
vast te leggen, wordt in de toekomst voorkomen dat er te weinig parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd op eigen terrein. Parkeernormen zijn van toepassing op nieuwbouw, op 
verbouwingen (als een omgevingsvergunning is vereist) en bij het wijzigen van de functie 
van een gebouw (bijvoorbeeld van kantoor naar detailhandel). Het stadsdeel hanteert de 
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maximale CROW-parkeerkencijfers als norm, waarbij de rekening wordt gehouden met de 
diverse stedelijkheidsgraden waar Noord mee te maken heeft. Bij nieuwbouwprojecten wordt 
waar mogelijk gerekend met een parkeernorm, waarbij alle parkeervraag zo mogelijk wordt 
opgevangen op eigen terrein. 
 
Voor Buiksloterham is aangegeven dat parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein 
afgewikkeld zal gaan worden waarbij bezoekers op straat kunnen parkeren. Om de 
parkeervraag vanuit bezoekers te kunnen opvangen in de openbare ruimte zal op termijn 
een regulering worden toegepast.  
 
In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op het aspect parkeren.  
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5. OMGEVINGSASPECTEN 
 
5.1 Verkeer en parkeren 
 
Verkeersaantrekkende werking 
 
Het project leidt tot de realisatie van woningen en bedrijfsruimtes. De realisatie van woningen 
en bedrijfsruimtes is al mogelijk gemaakt in het geldende bestemmingsplan maar het project 
leidt tot een gewijzigde configuratie en een andere verdeling van het programma. Na dient te 
worden gegaan of deze gewijzigde configuratie en een andere verdeling van het programma 
leiden tot een toename van de verkeersaantrekkende werking. Dit is met name van belang 
omdat in het Investeringsbesluit Buiksloterham (zie paragraaf 4.3) is aangegeven dat de 
capaciteit van de wegen is afgestemd op het maximum volume in het bouwprogramma. Dat 
betekent dat de capaciteit van de wegen in het geding kan komen indien de maximum floor 
space index toeneemt of indien er functies worden gerealiseerd met een hogere 
verkeersaantrekkende werking.  
 
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de gewijzigde configuratie niet leidt tot een 
toename van het maximum volume in het bouwprogramma: het project blijft ruim onder de 
maximum floor space index. De gewijzigde configuratie heeft zodoende op voorhand geen 
gevolgen voor de verkeersaantrekkende werking.  
 
De andere verdeling van het programma die door het project aan de orde zal zijn kan wel 
gevolgen hebben voor de verkeersaantrekkende werking. Deze verkeersaantrekkende 
werking kan worden bepaald aan de hand van landelijke kengetallen voor gemotoriseerd 
verkeer (CROW, “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie”, publicatie 317, oktober 2012). 
Uit de landelijke kencijfers blijkt dat de mate van verkeersgeneratie van een functie niet 
alleen afhankelijk is van de functie zelf maar ook van de verstedelijkingsgraad van de 
gemeente en de ligging binnen de gemeente. Amsterdam behoort tot ‘zeer sterk stedelijk 
gebied’ en het projectgebied is gezien de ligging ten opzichte van het centrum gelegen in de 
zone ‘schil centrum’.  
 
Het project leidt tot een toename van woningen ten koste van bedrijfsruimtes. Voor woningen 
in de ‘schil centrum’ van ‘zeer sterk stedelijk gebied’ gaat het CROW per woning uit van o.a. 
5,4 tot 6,2 verkeersbewegingen per etmaal bij grondgebonden koopwoningen en van 2,8 tot 
3,6 verkeersbewegingen per etmaal bij sociale huurwoningen. Voor de mogelijk functies in 
de bedrijfsruimtes ruimtes gaat het CROW per 100 m² bvo uit van o.a. 6,4 tot 8,1 
verkeersbewegingen per etmaal in geval van bedrijf (arbeidsintensief/bezoekersextensief, 
zoals industrie, laboratorium, werkplaats) en 5,1 tot 7,5 verkeersbewegingen per etmaal in 
geval van commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie).  
 
In het geldende bestemmingsplan mag maximaal 60% van het totale bruto vloeroppervlak 
worden gebruikt voor wonen. Het project gaat uit 95% wonen binnen een totaal bruto 
vloeroppervlak van circa 39.500 m². Dat is een toename van 35% wonen, oftewel circa 
13.825 m² wonen ten koste van bedrijfsruimtes. Uitgaande van een gemiddeld bruto 
vloeroppervlak van 100 m² per woning (inclusief algemene ruimtes) leidt de toename met 
35% wonen tot circa 140 extra woningen. Bij toepassing van het hoogste kencijfer voor 
wonen leidt dat tot circa 756 tot 870 verkeersbewegingen per etmaal. Deze 
verkeersbewegingen komen in de plaats van de verkeersbewegingen vanwege circa 13.825 
m² bvo bedrijfsruimtes. Uitgaande van een invulling met commerciële dienstverlening zou in 
dat geval sprake zijn geweest van circa 705 tot 1.035 verkeersbewegingen per etmaal. De 
andere verdeling van het programma als gevolg van het project leidt zodoende tot minder 
verkeersbewegingen per etmaal. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat het hiervoor 
berekende aantal verkeersbewegingen voor woningen worst-case is omdat is uitgegaan van 
uitsluitend grondgebonden koopwoningen terwijl in de praktijk ook appartementen en sociale 
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huurwoningen zullen worden gerealiseerd. Dergelijke woningtypen kennen volgens het 
CROW een lagere verkeersgeneratie dan grondgebonden koopwoningen. In de praktijk zal 
het aantal verkeersbewegingen per etmaal vanwege woningen dus nog lager zijn.  
 
Parkeren 
 
In het Investeringsbesluit en het geldende bestemmingsplan zijn parkeernormen opgenomen 
voor Buiksloterham. Deze parkeernormen luiden als volgt:  

 Werken: 1 parkeerplaats per 125 m² bvo;  

 Voorzieningen: 1 parkeerplaats per 100 m² bvo; 

 Sociale huur: 0,5 parkeerplaats per woning; 

 Vrije sector: 1,5 parkeerplaats per woning; 
 
Daarnaast geld voor bezoekers een parkeernorm van 0,25 parkeerplaats per woning op 
maaiveld. 
 
In de praktijk blijkt de parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per vrije sector woning in een 
gebied als Buiksloterham aan de hoge kant te zijn. Voor de vrije sectorwoningen in het 
project wordt daarom uitgegaan van een parkeernorm van 1,0 parkeerplaats per woning. 
Een dergelijke parkeernorm is aanvaardbaar voor de centrumschil in het stedelijk gebied van 
Amsterdam.  
 
Het programma voor het project is in grote lijnen bekend. Er wordt uitgegaan van circa 220 
woningen (waarvan circa 30% sociale huurwoningen) en circa 1.900 m² bvo bedrijfsruimtes.  
 
Toepassing van de parkeernormen leidt bij het programma waar vooralsnog van uit wordt 
gegaan tot het volgende aantal parkeerplaatsen: 
 

programma parkeernorm aantal parkeerplaatsen 

Ca. 1.900 m² bvo bedrijfsruimtes 1 pp/100 m² bvo 15 

Ca. 62 sociale huurwoningen 0,5 pp/per woning 31 

Ca. 158 overige woningen 1,0 pp/per woning 158 

totaal:                                                                                               204 parkeerplaatsen  

 
Bij het totaal aantal parkeerplaatsen is nog geen rekening gehouden met dubbel gebruik. Zo 
wordt voor bedrijfsruimtes veelal overdag en doordeweeks geparkeerd terwijl bewoners vaak 
’s avonds en in de weekenden parkeren. In de praktijk zal het daadwerkelijk aantal 
benodigde parkeerplaatsen naar verwachting daarom wat lager zijn. Het benodigde aantal 
parkeerplaatsen voor bewoners en bedrijven zal binnen het projectgebied worden 
gerealiseerd. Daarnaast dient in verband met bezoekersparkeren rekening te worden 
gehouden met 55 parkeerplaatsen, in de openbare ruimte, die zowel binnen als buiten het 
projectgebied gelegen kunnen zijn. 
 
Door rekening te houden met de voorgaande parkernormen is zeker gesteld dat er 
voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. De huidige loods (blokdeel B1) zal 
worden gebruikt als parkeergarage voor bewoners (circa 165 parkeerplaatsen). Daarnaast 
zullen er parkeerparkeerplaatsen binnen de te realiseren blokken komen en er komen 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte. In het projectgebied en het aansluitende openbare 
gebied langs de Distelweg is voldoende ruimte beschikbaar om het benodigde aantal 
parkeerplaatsen te realiseren zodat geen sprake zal zijn van parkeeroverlast in de omgeving. 
Ook gedurende de bouw van de diverse blokken zal er sprake zijn van voldoende 
parkeergelegenheid, ook voor de blokken die als eerst zijn gerealiseerd (zoals blok C). 
Kopers en huurders kunnen namelijk tijdens de bouwwerkzaamheden onder andere tijdelijk 
parkeren op het nabijgelegen terrein aan de Distelweg 80. Dit terrein is in eigendom van één 
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van de initiatiefnemers van de herontwikkeling van het projectgebied en zodoende 
beschikbaar.  
 
5.2 Bodem 
 
De bodem ter plaatse van het projectgebied is in de periode 2 november 2011 t/m 4 juni 
2012 gesaneerd door Ballast Nedam, onder milieukundige begeleiding van CSO. Conform 
het deelsaneringplan uit 2011 zijn de mobiele verontreinigingen verwijderd. Uit het 
evaluatierapport blijkt dat ter plaatse van de openbare weg en onder de loods een 
restverontreiniging met minerale olie is achtergebleven. Daarnaast is ter plaatse van de 
gehele locatie een restverontreiniging met immobiele parameters achtergebleven. Bij kavel 
44 is een leeflaag met een dikte van 1,0 meter aangebracht, ter plaatse van 43 is nog geen 
leeflaag aangebracht. Uit de beschikking evaluatie (behandelnummer AM0363/04803/B51, 
d.d. 20 juni 2014, zie bijlage) blijkt dat het bevoegd gezag heeft ingestemd met het 
evaluatieverslag en dat de sanering als afgerond wordt beschouwd. Wel moet er nog een 
leeflaag worden aangebracht bij kavel 43. Voorafgaand aan het aanbrengen van de leeflaag 
zal een BUS-melding opgesteld worden, waar het bevoegd gezag mee moet instemmen. 
 
Bij de in 2011-2012 uitgevoerde sanering is uitgegaan van het gebruik als openbare ruimte 
voor de strook in het verlengde van de Chrystantenstraat. Als gevolg van het project zullen 
de betreffende gronden echter een woonfunctie en bedrijfsfunctie krijgen. Momenteel wordt 
nagegaan of dit deel van de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik als wonen en 
bedrijfsruimte.  
 
Ten behoeve van het project zullen er kabels en leidingen worden aangelegd. Alvorens deze 
kabels en leidingen worden aangelegd zullen enkele oliespots ter plaatse van de Distelweg 
worden gesaneerd.  
 
Gelet op het voorgaande is als gevolg van de sanering de bodem ter plaatse van het 
projectgebied geschikt voor het beoogde gebruik als wonen en bedrijfsruimtes. Alleen voor 
de strook in het verlengde van de Chrysantenstraat wordt momenteel nagegaan of de bodem 
geschikt is voor het beoogde gebruik als wonen en bedrijfsruimte. Daarnaast zal er ten 
behoeve van de aanleg van kabels en leidingen naar het projectgebied een sanering 
plaatsvinden aan de Distelweg.  
 
5.3 Geluidhinder 
 
Voor geluidsgevoelige functies zoals wonen zijn in de Wet geluidhinder voorkeursgrens-
waarden vastgesteld voor de geluidsbelasting op gevels. In de wet is bepaald dat rond of 
langs autowegen (50 km per uur en sneller), tram- en treinspoorwegen en industrieterreinen 
zones in acht genomen moeten worden. Binnen deze zones is akoestisch onderzoek 
verplicht wanneer daar op grond van een planologisch besluit nieuwe geluidsgevoelige 
bebouwing (zoals woningen) geprojecteerd wordt. Uit het akoestisch onderzoek moet blijken 
of wordt voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarden en zo nee, of een hogere 
grenswaarde kan worden vastgesteld. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de 
milieuruimte van (bestaande) bedrijven.  
 
Industrieterrein Johan van Hasseltkanaal West 
 
Het projectgebied ligt, zoals aangegeven in het geldende bestemmingsplan, binnen de 
geluidzone van het industrieterrein ‘Johan van Hasseltkanaal West’. Door LPB Sight is een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd waarin de geluidbelasting vanwege industrielawaai ter 
plaatse van de projectlocatie is berekend (kenmerk R073220aa.00001.ema, d.d. 18 juni 
2015, zie bijlage).  
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Daarbij is gekeken naar zowel de blokverkaveling zoals deze is opgenomen in het 
stedenbouwkundig plan (zie paragraaf 2.2) als naar de bouwenvelop (zie eveneens 
paragraaf 2.2).  
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting in beide situaties nergens hoger is dan de 
maximale ontheffingswaarde (55 dB(A)). Wel is er sprake van een overschrijding van de 
voorkeurgrenswaarde (50 dB(A)). Deze overschrijding vindt alleen plaats op de westelijke 
grens van de projectlocatie, vanaf een hoogte van 21 meter. De geluidsbelasting bedraagt 
hier 53 dB(A). Bij de blokverkaveling zoals deze is opgenomen in het stedenbouwkundig 
plan is overigens geen sprake van een overschrijding van de voorkeurgrenswaarde omdat 
het meest westelijke blok in de blokverkaveling lager dan 21 meter is.  
 
Gelet op het voorgaande is een hogere waarde van 53 dB(A) nodig ter plaatse van de 
westelijke grens van de projectlocatie, vanaf een hoogte van 21 meter. Op 2 september 2014 
is door middel van een reparatiebesluit een hogere waarde van 53 dB(A) voor o.a. de 
projectlocatie verleend. Deze verleende hogere waarde is gelijk aan de geluidsbelasting 
zoals in het akoestisch onderzoek is aangegeven. Voor het project hoeft daarom niet 
opnieuw een hogere waarde van 53 dB(A) te worden vastgesteld.  
 
Wegverkeer 
 
Het projectgebied ligt binnen 200 meter van de Distelweg, de Asterweg, het Mosplein, de 
Papaverweg, de Ranonkelkade en de Ridderspoorweg. Op deze wegen geldt een maximum 
snelheid van 50 km/u. Conform de Wet geluidhinder geldt voor dergelijke wegen een zone 
van 200 meter waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden gedaan.  
 
Door LPB Sight is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarin de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai ter plaatse van de projectlocatie is berekend (kenmerk 
R073220aa.00001.ema, d.d. 18 juni 2015, zie bijlage).  Net als bij industrielawaai is daarbij 
gekeken naar zowel de blokverkaveling zoals deze is opgenomen in het stedenbouwkundig 
plan (zie paragraaf 2.2) als naar de bouwenvelop (zie eveneens paragraaf 2.2).  
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting in beide situaties nergens hoger is dan de 
maximale toelaatbare grenswaarde (63 dB). Wel is er sprake van een aantal 
overschrijdingen van de voorkeurgrenswaarde (48 dB), alle als gevolg van het wegverkeer 
op de Distelweg. De geluidsbelastingen bedragen: 

 50 dB op de noordoostelijke grens van de projectlocatie, vanaf een hoogte van 8 
meter; 

 55 dB op de zuidoostelijke grens van de projectlocatie, vanaf een hoogte van 0 
meter; 

 60 dB op de noordwestelijke grens van de projectlocatie, vanaf een hoogte van 0 
meter; 

 61 dB op de zuidwestelijke grens van de projectlocatie, vanaf een hoogte van 0 
meter.  

 
Gelet op het akoestisch onderzoek zijn hogere grenswaarden nodig voor de grenzen van de 
projectlocatie. In het verleden zijn voor de locatie voor zover bekend geen hogere 
grenswaarden vanwege wegverkeerslawaai verleend. Voor de locatie dienen daarom hogere 
grenswaarden te worden vastgesteld. Het voornemen om hogere grenswaarden vast te 
stellen is behandeld in het TAVGA van 25 juni 2015. Het TAVGA is akkoord gegaan met het 
voornemen om hogere grenswaarden vast te stellen. Op 27 juli 2015 zijn hogere 
grenswaarden vastgesteld door de stadsdeelsecretaris van stadsdeel Noord.  
 
Geluid bedrijven 
 
In het geldende bestemmingsplan is rekening gehouden met de milieuruimte van bestaande 
bedrijven doordat binnen deze milieuruimte in beginsel geen woningen of andere gevoelige 
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functies zijn toegestaan. Gelet op de plankaart van het geldende bestemmingsplan bevindt 
een klein deel van het projectgebied zich binnen de milieuruimte van bestaande bedrijven. 
Het gaat om het zuidwestelijk deel van het projectgebied.  
 
De betreffende zone ter plaatse van het projectgebied hangt samen met het bedrijfsperceel 
Distelweg 89-91. Door LBP Sight is onderzocht welk bedrijf ten tijde van de vaststelling van 
het bestemmingsplan verantwoordelijk was voor de milieuzone en in hoeverre de 
milieuruimte van dit bedrijf mogelijk is gewijzigd ten opzichte van de situatie in het 
bestemmingsplan (kenmerk V073220aa.00001.ema. d.d. 21 mei 2015, zie bijlage). Tot voor 
kort was op het perceel Distelweg 89-91 een assemblagebedrijf gevestigd (CPM Europe, 
categorie 4.1). Voor het bedrijf geldt een nadere eis voor geluid waarin een maximale 
geluidsbelasting is toegestaan van 38/38/31 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond 
en nachtperiode op een afstand van 50 meter vanuit de inrichting. Het bedrijf heeft geen 
substantiële geurhinder, maar wel een geurpotentieel. De vergunde milieuruimte van het 
bedrijf ten aanzien van geluid enerzijds en het geurpotentieel anderzijds zijn in het 
bestemmingsplan vastgelegd in de aanduiding ‘milieuzone - zone wet milieubeheer’.  
Het assemblagebedrijf is inmiddels verhuisd en het pand is verkocht aan een nieuwe 
eigenaar, welke in gesprek is met verschillende partijen voor een nieuwe invulling van het 
gebouw. Een eventueel nieuw te vestigen gelijksoortig bedrijf dat zich wil vestigen op deze 
locatie vormt gezien de situering van het pand, de aard van de daarin aanwezige ruimtes en 
de beperkte productieruimte, geen belemmering voor de projectlocatie. Andersom vormt de 
aanwezigheid van gevoelige bestemmingen op de projectlocatie geen belemmering voor de 
eventuele vestiging van een assemblagebedrijf met een productieoppervlak van niet meer 
dan 2.000 m² ter plaatse van Distelweg 89-91. 
 
Cumulatie 
 
In het geluidbeleid van de gemeente Amsterdam is ten aanzien van de gecumuleerde 
geluidbelasting bepaald dat een gecumuleerde geluidbelasting die maximaal 3 dB hoger is 
dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarden aanvaardbaar is. Uit het 
akoestisch onderzoek blijkt dat de gecumuleerde geluidsbelasting voldoet aan het 
geluidsbeleid van de gemeente Amsterdam (kenmerk R073220aa.00001.ema, d.d. 18 juni 
2015, zie bijlage).  
 
Stille zijde 
 
Conform het Amsterdamse geluidbeleid dient elke woning te worden voorzien van een stille 
zijde, een gevel waar de geluidbelasting lager is dan of gelijk is aan de 
voorkeurgrenswaarde. Aan deze zijde moet(en) bij voorkeur de slaapkamer(s) worden 
gerealiseerd. Uit het akoestisch onderzoek volgt dat alle woningen kunnen worden voorzien 
van een stille zijde (kenmerk R073220aa.00001.ema, d.d. 18 juni 2015, zie bijlage).  
 
5.4 Luchtkwaliteit 
 
Voor luchtkwaliteit is titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), beter bekend 
als de Wet luchtkwaliteit, het kader. Daarin is bepaald dat in ruimtelijke plannen moet worden 
voldaan aan grenswaarden voor onder meer stikstofdioxide en fijn stof. In het ‘Besluit niet in 
betekenende mate bijdragen’ is bepaald dat indien een plan/project kan worden beschouwd 
als ‘niet in betekenende mate’ er geen toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden.  
 
In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen’ is voor een aantal specifieke projecten 
een berekening gemaakt bij welk bouwprogramma er nog sprake is van ‘niet in betekenende 
mate’. Dit is als het project betrekking heeft op maximaal 1.500 woningen of 100.000 m² 
kantoren (bij één ontsluitingsweg) of een combinatie van beide.  
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Het aantal beoogde woningen en het oppervlak aan bedrijfsruimtes is beduidend lager dan 
respectievelijk 1.500 en 100.000 m².  Daarnaast is uit paragraaf 5.1 gebleken dat het project 
leidt tot een lagere verkeersgeneratie dan de op grond van het geldende bestemmingsplan 
mogelijk is. Het project voldoet derhalve aan de bepalingen uit de Wet milieubeheer. 
Onderzoek naar luchtkwaliteit is niet nodig.  
 
5.5 Externe veiligheid  
 
Inrichtingen 
 
Conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) gelden voor inrichtingen waar 
gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of bewerkt veiligheidsafstanden tot (nieuwe) 
gevoelige functies. In geval van ruimtelijke besluiten (zoals een omgevingsvergunning) moet 
worden getoetst of er kan worden voldaan aan de grenswaarde van het plaatsgebonden 
risico en de oriënterende waarde van het groepsrisico.  
 
In de nabijheid van het projectgebied bevinden zich enkele Bevi-inrichtingen, zoals het bedrijf 
Air Products. Gelet op de risicokaart en het geldende bestemmingsplan ligt het projectgebied 
echter niet binnen het invloedsgebied van deze Bevi-inrichtingen. Onderzoek naar externe 
veiligheid vanwege Bevi-inrichtingen is niet nodig. Bovendien verhuist Air Products in 2015 
naar de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De gemeente zal door middel van 
een 4e partiële herziening geen Bevi-inrichting meer mogelijk maken op deze locatie.  
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is de Circulaire Risiconormering Vervoer gevaarlijke 
stoffen (2004) kader. Daarin is bepaald dat buiten een zone van 200 meter van de 
transportroute in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het beoogde 
gebruik van gronden en gebouwen. 
 
Vervoer over water 
 
Het projectgebied ligt op minimaal circa 450 meter van de rand van het IJ, een vaarweg waar 
gevaarlijke stoffen over worden vervoerd. Op grond van de bepalingen uit de Circulaire kan 
worden geconcludeerd dat er geen beperkingen ten aanzien van het gebruik van gronden en 
gebouwen gelden. Onderzoek externe veiligheid vanwege watertransport is niet nodig. 
 
Vervoer over de weg 
 
Onder meer de Distelweg en de Asterweg zijn in 1985 (Raadsbesluit, afdeling 3 
gemeenteblad nr. 2) aangewezen als gevaarlijke stoffenroute. Deze route gevaarlijke stoffen  
is aangepast in 2007 (Raadsbesluit d.d. 30 mei 2007, nr. 92/193). Het projectgebied bevindt 
zich binnen het invloedsgebied van de gevaarlijke stoffenroute. Alhoewel het aantal 
transportbewegingen gering is, is een nadere motivering ten aanzien van externe veiligheid 
noodzakelijk.  
 
Door onderzoeksbureau AVIV zijn zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico 
kwalitatief beoordeeld (project 142810, d.d. 7 januari 2015, zie bijlage). Daaruit blijkt dat 
binnen de bebouwde kom gelegen wegen geen 10-6 plaatsgebonden risicocontour hebben 
zodat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor de herontwikkeling van het 
projectgebied. Gelet op de personendichtheden in Buiksloterham zal het groepsrisico ruim 
onder de oriëntatiewaarde liggen, zowel in de situatie voor als na herontwikkeling van het 
projectgebied. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg levert geen belemmeringen 
op voor de herontwikkeling van het projectgebied.  
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Buisleidingen 
 
Ten aanzien van buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(hoofdgasleidingen) kader. In de nabijheid van het projectgebied zijn geen buisleidingen 
aanwezig die onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen vallen.  
 
5.6 Water 

 
Het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen hebben in februari 2001 de 
Startovereenkomst Waterbeheer 21ste eeuw ondertekend. Deze startovereenkomst is in 2003 
omgezet in het Nationaal Bestuursakkoord Water dat is geactualiseerd in juni 2008. Hiermee 
hebben deze partijen elkaar gecommitteerd om een watertoets toe te passen bij het 
opstellen van ruimtelijke plannen. De watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit 
ruimtelijke ordening, waarin is bepaald dat de betrokken waterbeheerders moeten worden 
geraadpleegd bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Het plangebied valt binnen het 
beheergebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Waternet voert 
voor AGV de waterschapstaken uit. Binnen Amsterdam voert Waternet ook de taken uit voor 
de gemeente, te weten de grondwaterzorgtaak en de rioleringstaak. 
 
Keur 
 
Voor het plangebied is de Integrale keur van Hoogheemraadschap AGV van toepassing. 
Zonder watervergunning zijn werkzaamheden aan/op waterstaatkundige werken, 
watergangen en keringen verboden. Tevens worden in de keur verplichtingen ten aanzien 
van het onttrekken en lozen, afvoeren en aanvoeren van water, meldplicht en meetplicht 
aangegeven. Een aanvraag watervergunning kan bij Waternet worden ingediend.  
 
In het kader van het project zal een nieuwe damwand worden geslagen. Voor het slaan van 
de damwand en de bijbehorende demping (zie hierna) wordt op korte termijn een 
watervergunning aangevraagd bij Waternet.  
 
Waterberging 
 
Op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap (Waternet) dient bij een toename van 
meer dan 1.000 m² verhard of bebouwd oppervlak in de stad, 10% van het extra verharde of 
bebouwde oppervlak aan nieuw oppervlaktewater te worden aangelegd. Dit water moet 
worden gerealiseerd binnen hetzelfde watersysteem en dient blijvend in open verbinding te 
staan met de rest van het watersysteem.  
 
In de huidige situatie is de bedrijfskavel planlocatie (tijdelijk) onverhard en onbebouwd. Op 
grond van het geldende bestemmingsplan mag de kavel volledig worden bebouwd en 
verhard ten behoeve van woningen, bedrijfsruimtes en openbare ruimte. Het project heeft 
zodoende ter plaatse van de kavels geen gevolgen voor de verharding. Wel is het zo dat het 
project leidt tot een verplaatsing van de zuidelijke kade langs het Johan van Hasseltkanaal-
West vanwege het slaan van een nieuwe damwand. Daardoor zal een klein deel van het 
water van het Johan van Hasseltkanaal-West worden gedempt (circa 315 m²). Dit water dient 
te worden gecompenseerd.  
 
Omdat er als gevolg van de ontwikkeling van Buiksloterham, Overhoeks en NDSM water 
is/wordt gedempt maar ook nieuw water wordt gegraven is voor deze drie gebieden een 
waterbalans opgesteld. Daaruit blijkt dat het totale oppervlak aan te dempen water groter is 
dan het totale oppervlak aan te graven water (verschil van -76.246 m²). Er is daarom in 
overleg met Rijkswaterstaat gezocht naar een locatie in het gebied van de Noordelijke IJ-
oever om het water te compenseren. Deze locatie is gevonden door het zuidelijk deel van de 
Noorder IJ-plas in open verbinding te stelen met het IJ (zijkanaal H). Dit levert een 
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wateroppervlak op van 83.915 m². Er is daarmee sprake van een positieve waterbalans (+ 
7.669 m²). Het dempen van water als gevolg van het project past binnen de waterbalans 
zodat het project geen nadelige gevolgen heeft voor de waterberging. 
 
5.7 Archeologie 
 
Het archeologisch erfgoed bestaat uit voorwerpen en structuren die in de bodem bewaard 
zijn. Ook landschappelijke of infrastructurele elementen kunnen een archeologische waarde 
hebben. Deze materiële overblijfselen vormen een onderdeel van onze leefomgeving 
waarvan het behoud of de ontsluiting op maat gesneden maatregelen vergt. Het 
archeologisch bodemarchief levert een bijdrage aan de cultuurhistorie van de stad en maakt 
de beleving van het verleden bovendien tastbaar.  
 
Archeologische zorg is door de invoering van de vernieuwde Monumentenwet 1988 in 
september 2007 formeel geïntegreerd in de ruimtelijke ordening. Een essentieel 
uitgangspunt is dat het erfgoed in de bodem beter wordt beschermd. Dit betekent dat bij 
ruimtelijke planontwikkeling vroegtijdig rekening  wordt gehouden met archeologisch erfgoed.  
 
Door Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) is in het kader van het project een quick 
scan uitgevoerd (QS 14-129, d.d. 8 december 2014, zie bijlage). Daaruit blijkt dat in de 
voormalige IJ-bodem (NAP - 4 meter) overblijfselen aanwezig kunnen zijn die verband 
houden met scheepvaart vanaf de 13de eeuw of losse vondsten die in de waterbodem zijn 
verzonken. De verwachting is dat er een lage trefkans is op losse vondsten van 
scheepswrakken. Hiervoor hanteert BMA het beleid dat er geen archeologisch 
veldonderzoek nodig is bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 m² of ondieper dan NAP -4  
meter. Omdat het project niet leidt tot bodemingrepen dieper dan NAP -4  meter heeft BMA 
een selectiebesluit genomen waardoor het project is vrijgesteld van archeologisch 
veldonderzoek. 
 
5.8 Flora en Fauna  
 
Voor de bescherming van diersoorten is de Flora en Faunawet (april 2002) van toepassing. 
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van nieuwe bouwwerken en/of andere activiteiten 
zal rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten- 
en diersoorten op grond van de Flora- en faunawet. Indien uit gegevens dan wel onderzoek 
blijkt dat er sprake is van (een) beschermde soort(en) en het bouwwerk en/of de activiteit 
beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen dan wel ontworteling of 
vernieling veroorzaakt, zal de betreffende bouwwerkzaamheid c.q. activiteit pas kunnen 
plaatsvinden na ontheffing c.q. vrijstelling op grond van de Flora en Faunawet. Bij de 
beoordeling van deze ontheffing c.q. vrijstelling is de habitatrichtlijn mede toetsingskader.  
 
Door Groenadvies Amsterdam bv is in ket kader van het project een tweetal flora- en 
faunascans uitgevoerd (P14225, d.d. 3 november 2014, zie bijlage en P14253, d.d. 22 
december 2014, zie bijlage). Uit de flora- en faunascans blijkt ten aanzien van de 
projectlocatie het volgende: 

 Planten: er zijn geen beschermde soorten aangetroffen en te verwachten; 

 Zoogdieren: de loods kan mogelijk vaste zomerverblijfplaatsen van vleermuizen 
bevatten. Winterverblijfplaatsen zijn vanwege het gebrek aan isolatie niet te 
verwachten. Verder komen er op de projectlocatie algemene zoogdieren als 
veldmuis, vos en bunzing voor; 

 Vogels: de gehele projectlocatie is geschikt als broedplaats voor vogelsoorten als de 
wilde eend, nijlgans, rietgors en stadsduif. In de loods zijn huismussen met een 
jaarrond beschermd nest te verwachten. De loods lijkt niet geschikt voor gierzwaluw 
maar de voormalige directiewoning aan de Distelweg is mogelijk wel geschikt als 
jaarrond broedplaats van deze soort; 
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 Amfibieën: alhoewel er geen soorten zijn waargenomen is de projectlocatie uitermate 
geschikt voor vrijwel alle in Amsterdam voorkomende soorten, zoals de bruine kikker, 
de gewone pad, de rugstreeppad en de kleine watersalamander. 

 
Gelet op de resultaten van de flora- en faunascans is nader onderzoek naar vleermuizen, de 
rugstreeppad, huismussen en gierzwaluwen noodzakelijk. Indien deze soorten daadwerkelijk 
aanwezig blijken te zijn, zijn compenserende maatregelen nodig en is een ontheffing van de 
Flora- en faunawet noodzakelijk. Voor de overige soorten is geen ontheffing van de Flora- en 
faunawet nodig. Wel geldt dat verstorende werkzaamheden (ruim) buiten het broedseizoen 
van vogels dienen plaatst te vinden.  
 
In het voorjaar en de zomer van 2015 heeft nader onderzoek naar de rugstreeppad, 
huismussen en gierzwaluwen plaatsgevonden. Uit dat nader onderzoek blijkt dat deze 
soorten niet aanwezig zijn ter plaatse van de projectlocatie (P15147, d.d. 22 juli 2015, zie 
bijlage). Voor het project is voor wat betreft deze soorten derhalve geen ontheffing van de 
Flora- en faunawet nodig. Het nadere onderzoek naar eventuele zomerverblijfplaatsen van 
vleermuizen in de loods vindt momenteel nog plaats. Rond de gebouwen zijn 
dwergvleermuizen waargenomen en ook vloog eenmaal een meervleermuis langs. Er zijn 
echter nog geen waarnemingen in de loods dan wel van zwermende beesten rond de loods. 
Op basis van de huidige waarnemingen is de verwachting dat er geen verblijfplaatsen in de 
loods aanwezig zijn en dat er geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig is. Indien 
tijdens het restant van het nadere onderzoek toch vleermuizen in de loods worden 
waargenomen en verblijfplaatsen worden geconstateerd dan zullen compenserende 
maatregelen moeten worden genomen en zal er een ontheffing van de Flora- en faunawet 
worden aangevraagd. Aanpassingen aan de loods kunnen in dat geval pas plaatsvinden 
nadat de ontheffing is verleend.  
 
5.9 Milieu effect rapportage 
 
MER.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht 
 
In het Besluit milieueffectrapportage is voor projecten die (mogelijk) grote gevolgen kunnen 
hebben voor het milieu (in de breedste zin van het woord) bepaald dat er een 
Milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden gemaakt of dat door het bevoegd gezag moet 
worden beoordeeld of dat er een m.e.r. moet worden gemaakt.  In het Besluit MER zijn in 
bijlage C de projecten aangewezen waarvoor een m.e.r. verplicht is. In bijlage D zijn de 
projecten opgesomd waarvoor een m.e.r.-beoordeling aan de orde is. De bouw van 
woningen en bedrijfsvloeroppervlak is conform bijlage D, punt 11.2 pas m.e.r.-
beoordelingsplichtig als het de bouw van 2.000 woningen of meer betreft dan wel 200.000 m² 
bedrijfsvloeroppervlak. Voor het project wordt vooralsnog uitgegaan van 220 woningen en 
1.300 m² bedrijfsruimtes. Deze aantallen zijn lager dan is aangegeven in bijlage D van het 
Besluit MER. Bovendien leidt het project niet tot meer bebouwing dan in het geldende 
bestemmingsplan mogelijk is gemaakt, er is slechts sprake van een andere verdeling van het 
programma. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat voor het project 
geen m.e.r.-beoordeling nodig is.  
 
Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken blijkt leidt de realisatie van het project ten opzichte 
van het geldende bestemmingsplan niet tot nieuwe emissies of een toename van de 
verkeersaantrekkende werking. Er zijn geen gevoelige gebieden in de nabijheid die 
beïnvloed zouden kunnen worden door dit plan. Het project is getoetst op eventuele effecten 
op alle relevante milieueffecten (zie paragrafen 5.1 t/m 5.8). Geconcludeerd kan worden dat 
belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Het project geeft daarom geen 
aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling. 
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5.10 Luchthavenindelingbesluit 
 
Bouwhoogte 
 
Voor het projectgebied geldt op grond van het LIB een maximale bouwhoogte van 150 meter 
gemeten vanaf het peil van Schiphol (-4,0 meter NAP). Voor het project wordt uitgegaan van 
een maximale hoogte van circa 35 meter. Deze bouwhoogte is (veel) lager dan in het 
gestelde maximum in het LIB. Op dit punt wordt voldaan aan de bepalingen van het 
Luchthavenindelingbesluit.  
 
Op dit moment wordt het Luchthavenindelingbesluit herzien. De verwachting is dat de 
maximale bouwhoogte ter plaatse van het projectgebied circa 70 meter zal gaan bedragen. 
Ook in dat geval voldoet de maximale hoogte van het project.  
 
Vogelaantrekkende functies 
 
In artikel 2.2.3 van het Luchthavenindelingbesluit is geregeld dat nieuwe vogelaantrekkende 
functies binnen een gebied rond Schiphol niet zomaar zijn toegestaan. Het gaat hierbij onder 
meer om industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag en 
moerasgebieden en oppervlaktewateren groter dan 3 hectare. Het projectgebied ligt volledig 
binnen deze zone. Er worden geen vogelaantrekkende functies gerealiseerd. Op dit punt 
wordt eveneens voldaan aan de bepalingen van het Luchthavenindelingbesluit. 
 
Gevoelige functies 
 
In een zone rond de start- en landingsbanen van Schiphol (en stijg- en dalingsroutes van 
vliegtuigen) zijn vanwege geluidhinder en externe veiligheid op grond van het 
Luchthavenindelingbesluit in beginsel geen nieuwe woningen, woonwagens, gebouwen met 
een onderwijsfunctie en gebouwen met een gezondheidszorgfunctie toegestaan (gebied nr. 
4 van het Luchthavenindelingbesluit). Het projectgebied ligt volledig buiten deze zone. Op dit 
punt wordt dus ook voldaan aan de bepalingen van het Luchthavenindelingbesluit. 
 
5.11 Regionale behoefte 
 
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening aangepast. Teneinde een zorgvuldig 
ruimtegebruik te stimuleren dient bij het mogelijk maken van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling gemotiveerd te worden dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in 
een actuele regionale behoefte. De motivatie dient te gebeuren aan de hand van een drietal 
treden: 

1. Actuele regionale behoefte; 
2. Benutting van beschikbare gronden in bestaand stedelijk gebied; 
3. Mogelijkheden om locatie passend te ontsluiten in geval van realisatie buiten 

bestaand stedelijk gebied. 
 
Het projectgebied is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied zodat in beginsel alleen de 
eerste twee treden aan de orde zijn. Het geldende bestemmingsplan maakt ter plaatse van 
het projectgebied al woningbouw en bedrijfsruimtes mogelijk. Het project heeft betrekking op 
een gewijzigde configuratie en een andere verdeling van het programma. Er is geen sprake 
van een toename van het totale programma aangezien de maxima van het geldende 
bestemmingsplan ruimer zijn dan het project. Het project heeft zodoende geen nadelige 
gevolgen voor de regionale behoefte.  
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6. UITVOERBAARHEID 
 
6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Vooroverleg ex artikel 3.1.1.Bro 
 
In overeenstemming met artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht is bij de voorbereiding 
van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1a sub 
3 van de Wabo het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro verplicht. Het vooroverleg 
heeft niet geleid tot reacties.  
 
Ontwerp omgevingsvergunning 
 
Het ontwerp van het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan heeft, samen met de onderliggende ruimtelijke onderbouwing, 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen gedurende een periode van 6 weken vanaf 1 mei 
2015 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn heeft een ieder een zienswijze kunnen 
indienen.  
 
In totaal is er 1 zienswijze ontvangen. De zienswijze is samengevat weergegeven in de Nota 
van Beantwoording zienswijze en voorzien van een antwoord. Uit de Nota van 
Beantwoording blijkt dat de zienswijze niet heeft geleid tot een aanpassing van het 
voorgenomen besluit tot verlening van een omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan. 
 
6.2 Eigendomsverhoudingen 
 
De beide kavels zijn momenteel in eigendom van de gemeente Amsterdam en zullen door de 
samenwerking Hoekpoort worden afgenomen.  
 
6.3 Economische uitvoerbaarheid 
 
Het project wordt gerealiseerd op kosten en risico van de initiatiefnemer. Door middel van de 
verkoop van de gronden zijn de kosten voor de gemeente gedekt.  
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7. RUIMTELIJKE MOTIVERING AFWIJKINGEN 
 
Conform het gemeentelijk beleid en het beleid van het stadsdeel wordt Buiksloterham 
geleidelijk aan getransformeerd van een bedrijventerrein naar een gemengd werk-woon-
gebied met circa 4.000 woningen en bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Het projectgebied 
bevindt zich aan de oostelijke rand van Buiksloterham  
 
Het project sluit aan bij de beoogde transformatie naar gemengd werk-woon-gebied maar er 
is ten opzichte van het geldende bestemmingsplan wel sprake van een gewijzigde 
configuratie en een andere verdeling van het programma: 

1. Het maximum percentage van 60% van het bvo per perceel dat voor wonen mag 
worden gebruikt wordt met maximaal 35% overschreden.  

2. Het maximum aantal wooneenheden van 22 in de zone langs de Distelweg, ter 
hoogte van de blokken D, E en F, wordt met ten hoogste 22 wooneenheden 
overschreden. 

3. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding ‘zone wet milieubeheer’ worden woningen 
gerealiseerd.  

4. Op de eerste bouwlaag zal meer dan 50% van het bvo per perceel worden gebruikt 
voor wonen.  

5. Er wordt op eigen terrein uitgegaan van 1,0 parkeerplaats per vrije sector woning in 
plaats van 1,5 parkeerplaats per vrije sector woning.  

6. De maximale bouwhoogte van 30 meter wordt met maximaal 5 meter overschreden 
ter plaatse van het noordelijke kopblok bij de bestaande loods (blok B2).  

7. De eerste gevelwand ter plaatse van de blokken C, D en E wordt niet direct aan de 
bestemmingsgrenzen ter plaatse van de aanduidingen ‘aaneengebouwd’ [aeg] 
gerealiseerd.  

8. Er worden geen stroken (doorzichten) met een breedte van 10 tot 12 meter 
vrijgehouden van bebouwing ten westen van de bestemming ‘Verkeer-2’. 

9. Bij kavel 44 zijn drie auto-entrees via de gronden met de bestemming ‘Verkeer-1’ (V-
1) voorzien. 

10. Ter plaatse van de bestemming ‘Verkeer-2’ wordt bebouwing (blok C) gerealiseerd.  
11. In de bestemming ‘Water-1’ (WA-1) wordt een kade gerealiseerd. 
12. De ligplaats voor het lichtschip in de bestemming ‘Water-1’ (WA-1) wordt op een 

andere locatie gerealiseerd 
 
Ad 1: Door 95% van het te realiseren bruto vloeroppervlak voor wonen te gebruiken (in 
plaats van 60%) zal wonen de boventoon gaan voeren in het projectgebied. De bedoeling is 
om de bedrijfsruimtes zoveel mogelijk te integreren met woonbebouwing doordat de plinten 
van woongebouwen als bedrijfsruimte kunnen worden gebruikt. Vanwege de ligging van het 
projectgebied sluit dit goed aan op de omgeving doordat het project op deze manier nog 
meer als geleidelijke overgang zal gaan fungeren tussen de bestaande woonbuurten ten 
oosten van Buiksloterham (zoals Disteldorp) en de bedrijfskavels ten westen van het 
projectgebied.  
Het project voorziet in de realisatie van circa 220 woningen. Daarmee wordt circa 6% van het 
beoogde aantal woningen binnen Buiksloterham gerealiseerd (circa 4.000). De gewenste 
verdeling van 50-50 tussen woningen en bedrijfsruimtes op Buiksloterham is nog steeds 
mogelijk doordat het projectgebied qua oppervlak betrekking heeft op een beperkt gedeelte 
van Buiksloterham. Het hogere percentage aan wonen leidt dus niet tot een andere 
verhouding volgens de structuurvisie (zie paragraaf 4.2). 
 
Als gevolg van het project is er feitelijk geen sprake van een planologische toename van het 
aantal woningen maar van een afname van het minimum aan bedrijfsruimtes. Door minder 
bedrijfsruimtes in het projectgebied te realiseren komt de randvoorwaarde uit het 
Projectbesluit Buiksloterham (minimaal 10 hectare bedrijventerrein) niet in gevaar aangezien 
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er binnen het geldende bestemmingsplan nog voldoende gronden bestemd zijn voor 
bedrijfsareaal.  
 
Ad 2: Door een andere configuratie zullen er meer woningen in de zone langs de Distelweg 
worden gerealiseerd. In het geldende bestemmingsplan was een maximum opgenomen in 
verband met de geluidsbelasting op de gevels van de woningen. Uit het akoestisch 
onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels van de woningen aanvaardbaar is 
zodat er geen bezwaar is om 22 woningen meer langs de Distelweg te realiseren.  
 
Ad 3: De zone ter plaatse van het projectgebied waar volgens het geldende 
bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met de milieuruimte van bestaande 
bedrijven hangt samen met het bedrijfsperceel Distelweg 89-91. Tot voor kort was op dat 
perceel een assemblagebedrijf gevestigd (CPM Europe, categorie 4.1). Het 
assemblagebedrijf is verhuisd en het pand is verkocht aan een nieuwe eigenaar, welke in 
gesprek is met verschillende partijen voor een nieuwe invulling van het gebouw. Een nieuw 
assemblagebedrijf is niet aan de orde. Eventuele overige bedrijven die zich in het pand 
kunnen vestigen zullen vanwege de toegestane milieucategorieën niet tot een belemmering 
van de herontwikkeling van het projectgebied leiden. Het toestaan van woningbouw binnen 
de gebiedsaanduiding ‘zone wet milieubeheer’ leidt niet tot belemmeringen voor mogelijke 
bedrijven op het perceel Distelweg 89-91.  
 
Ad 4: Doordat de verhouding wonen 95% bedraagt zal ook het aandeel wonen op de eerste 
bouwlaag hoger zijn zodat meer dan 50% van het bvo per perceel wordt gebruikt voor 
wonen. Voor de motivering wordt kortheidshalve verwezen naar de motivering onder ad 1.  
 
Ad 5: In de praktijk blijkt de parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per vrije sector woning in een 
gebied als Buiksloterham aan de hoge kant te zijn. Voor de vrije sectorwoningen in het 
project wordt daarom uitgegaan van een parkeernorm van 1,0 parkeerplaats per woning. 
Een dergelijke parkeernorm is aanvaardbaar voor de centrumschil in het stedelijk gebied van 
Amsterdam.  
 
Ad 6: Direct ten noorden van de huidige loods is een blokdeel voorzien dat 5 meter hoger zal 
worden dan toegestaan (blokdeel B2). Het blokdeel heeft een omvang van maximaal 27 bij 
28 meter. Een 5 meter hoger bouwdeel is vanuit stedenbouwkundig oogpunt gewenst. Het 
blokdeel komt namelijk aan een pleinruimte langs het water en het blokdeel vormt één van 
de twee afbakeningen van deze pleinruimte. Door het blokdeel wat hoger te bouwen zal het 
blokdeel meer als accent aan de nieuwe pleinruimte herkenbaar zijn. De toename van de 
hoogte hangt daarnaast samen met de enigszins beperkte ruimte tussen de te behouden 
loods en de kade. Om voldoende volume te kunnen realiseren is het daarom gewenst om het 
betreffende blokdeel 5 meter hoger te bouwen. Het blokdeel krijgt zo een rankere vorm.  
 
De toename van 5 meter is relatief beperkt en heeft geen nadelige gevolgen voor bestaande 
woonboten en woningen in de omgeving. Het 5 meter hogere blokdeel bevindt zich namelijk 
ten noordwesten/westen van de bestaande woonboten en woningen langs de Ranonkelkade, 
op een afstand van minimaal 47 meter. Er zijn daardoor geen gevolgen voor de bezonning 
van de bestaande woonboten en woningen langs de Ranonkelkade, zoals ook blijkt uit een 
door Heren 5 architecten verrichte schaduwstudie (zie bijlage). De toename aan schaduw 
ontstaat met name ter plaatse van het water van het Johan van Hasseltkanaal-West. De 
beperkte toename va de maximale bouwhoogte heeft eveneens geen nadelige gevolgen 
voor windhinder.  
 
Door de toename met 5 meter zal de bouwhoogte van blokdeel B2 maximaal 35 meter 
bedragen. Omdat het blokdeel hoger dan 30 meter wordt en binnen de zone van 2 kilometer 
rondom het beschermd stadsgezicht van de binnenstad ligt dienen de effecten op het 
stedelijk landschap te worden beoordeeld om zo de bijzondere kwaliteiten van het UNSESO-
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gebied te beschermen. Een gebouw hoger dan 30 meter is binnen de 2 kilometerzone alleen 
toegestaan als onder meer is voldaan aan het zichtbaarheidcriterium. Dat houdt in dat het 
betreffende gebouw vanuit alle relevante zichtlijnen in het beschermd stadsgezicht zichtbaar 
wordt gemaakt waarna beoordeeld dient te worden of er sprake is van een acceptabele 
inpassing in het bestaande stadslandschap. Door Heren 5 architecten is nagegaan in 
hoeverre blokdeel B2 zichtbaar is via een drietal relevante zichtlijnen (zie bijlage). Daaruit 
blijkt dat een maximale bouwhoogte van 35 meter niet zichtbaar is vanuit het beschermd 
stadsgezicht doordat het gebouwdeel volledig wegvalt achter bestaande bebouwing. Het 
verhogen van de maximale bouwhoogte met 5 meter heeft zodoende geen gevolgen voor de 
bijzondere kwaliteiten van het UNSESO-gebied zodat er sprake is van een acceptabel 
inpassing in het bestaande stadslandschap.  
 
De toename van de bouwhoogte leidt tenslotte niet tot een overschrijding van de maximum 
floor space index. De toename heeft, mede gelet op het Investeringsbesluiit Buiksloterham, 
geen nadelige gevolgen voor de capaciteit van de omliggende verkeerswegen (zie ook de 
paragrafen 4.2 en 5.1).  
 
Ad 7: In het bestemmingsplan is uitgegaan van openbare ruimte in het verlengde van de 
Chrysantenstraat, waarbij een deel van deze openbare ruimte wordt begrensd door 
gevelwanden van aangrenzende bebouwing. De openbare ruimte komt op een andere plek 
(zie ad 10). De aanleiding om de gevelwanden op de voorziene plekken te realiseren is 
daarmee komen te vervallen.  
 
Blok E wordt in verband met het bestaande gasverdeelstation op enige afstand van de 
Distelweg gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een pleinachtige ruimte tussen de Distelweg en 
blok E. De gevelwand wordt daardoor niet direct en niet aaneengesloten aan de Distelweg 
gerealiseerd en is daarmee in afwijking van het geldende bestemmingsplan. In het 
Investeringsbesluit Buiksloterham is aangegeven dat langs de Distelweg geen verplichte 
rooilijn geldt. Gelet op het Investeringsbesluit en de gewenste afstand tot het 
gasverdeelstation is het stedenbouwkundig geen bezwaar dat de gevelwand niet direct en 
niet aaneengesloten aan de Distelweg wordt gerealiseerd.  
 
Ad 8: Als gevolg van het project zullen er meerdere doorzichten tussen de Distelweg en het 
Johan van Hasseltkanaal-West worden gerealiseerd maar deze doorzichten zijn ten westen 
van de inmiddels vervallen openbare ruimte (bestemming ‘Verkeer-2’) iets minder dan 10 
meter breed zodat niet wordt voldaan aan het bestemmingsplan. In totaal zijn er in het 
gehele projectgebied echter vijf doorzichten voorzien die vrij blijven van bebouwing, waarvan 
één een breedte heeft van circa 12 meter. Ook zal een deel van de kade openbaar worden. 
Er is dus sprake van voldoende visueel contact tussen de Distelweg en het water, zoals ook 
is beoogd in het Investeringsbesluit Buiksloterham.  
 
Ad 9: In het bestemmingsplan is uitgegaan van maximaal één auto-entree per perceel via de 
gronden met de bestemming ‘Verkeer-1’ (V-1). Het projectgebied bestaat uit twee 
kavels/percelen zodat het bestemmingsplan in totaal twee auto-entrees tussen het 
projectgebied en de bestemming ‘Verkeer - 1’ (V-1) toelaat: één auto-entree bij kavel 43 en 
één auto-entree bij kavel 44. Deze regeling komt voort uit het Investeringsbesluit waarin per 
kavel is uitgegaan van in principe één auto-entree aan het raamwerk hoofdstraten. De 
Distelweg behoort tot het raamwerk hoofdstraten.  
Conform het Investeringsbesluit is binnen het project uitgegaan van twee auto-entrees die 
rechtstreeks op de Distelweg uitkomen. Daarnaast komen er nog enkele verbindingswegen 
tussen de blokken waar ook auto’s zijn toegestaan. Deze verbindingswegen zijn haaks op de 
Distelweg gesitueerd maar zullen niet rechtstreeks op de Distelweg zijn aangesloten. Mede 
door de situering van de bestemming ‘Verkeer - 1’ (V-1) zijn twee van deze 
verbindingswegen wel als auto-entree op de bestemming ‘Verkeer - 1’ (V-1) aan te merken. 
Het betreft de twee verbindingswegen nabij het Buiksloterkanaal. De Distelweg buigt hier van 
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het project af. De ruimte tussen de afbuigende Distelweg en de blokken is hier benut door de 
twee verbindingswegen op de auto-entree met de Distelweg aan te sluiten. Het project 
voldoet daarmee aan het Investeringsbesluit maar niet aan de bestemmingsplanregel dat per 
perceel één auto-entree via de gronden met de bestemming ‘Verkeer -1’ (V-1) is toegestaan. 
Afwijking van deze bestemmingsplanregel levert geen nadelige gevolgen voor de 
verkeersontsluiting en verkeersveiligheid op doordat er als gevolg van het project niet meer 
dan twee auto-entrees op de Distelweg komen.  
 
Ad 10: In het bestemmingsplan is uitgegaan van openbare ruimte in het verlengde van de 
Chrysantenstraat. In het Projectbesluit en het Investeringsbesluit was van deze openbare 
ruimte uitgegaan in verband met de aanleg van openbaar groen. De openbare ruimte is 
binnen het project op een andere locatie voorzien, namelijk tussen de bestaande loods en 
blok C. Zoals hiervoor is aangegeven worden in het projectgebied in totaal vijf doorzichten 
voorzien en wordt de kade deels openbaar. Er is geen noodzaak om de gronden in het 
verlengde van de Chrysantenstraat vrij te houden van bebouwing.  
 
Ad 11: Vanwege het slaan van de nieuwe damwand zal de kade 1,5 meter opschuiven. Dit 
heeft geen nadelige gevolgen voor de waterberging doordat er sprake is van een positieve 
waterbalans (zie paragraaf 5.6).  
 
Ad 12: De ligplaats van het bestaande lichtschip is ten opzichte van het geldende 
bestemmingsplan op een iets andere locatie voorzien. De nieuwe ligplaats komt centraal aan 
een openbare kade te liggen. De gewijzigde ligging heeft geen nadelige gevolgen.  
 
Tenslotte geldt dat het project is getoetst aan de geldende milieuwetgeving en dat het project 
uitvoerbaar is op het gebied van o.a. bodemkwaliteit, flora en fauna, geluid en archeologie.  

 


