
Nota van Beantwoording
Zienswijzen en adviezen op Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau ZuidasDok



Colofon

Uitgegeven door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Opmaak
vijfkeerblauw  (V72 | 283137)

16 juni 2011



Nota van Beantwoording | 1

Inhoud
Inleiding 3

Deel A - Ingediende zienswijzen 6
2.1 Zienswijze 1 6
2.2 Zienswijze 2 8
2.3 Zienswijze 3 9
2.4 Zienswijze 4 12
2.5 Zienswijze 5 13
2.6 Zienswijze 6 14
2.7 Zienswijze 7 15
2.8 Zienswijze 8 18
2.9 Zienswijze 9 18
2.10 Zienswijze 10 20
2.11 Zienswijze 11 23
2.12 Zienswijze 12 24
2.13 Zienswijze 13 25
2.14 Zienswijze 14 25
2.15 Zienswijze 15 26
2.16 Zienswijze 16 27

Deel B - Adviezen van betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs 29
3.1 Advies Waternet 29
3.2 Advies Brandweer Amsterdam-Amstelland 29
3.3 Advies Provincie Noord-Holland 30
3.4 Advies Rijkswaterstaat 30
3.5 Advies Stadsdeel Oost 30



2 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Nota van Beantwoording | 3

 1 

Deze Nota van Beantwoording is opgesteld naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen en de adviezen 
van betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
ZuidasDok. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft inzicht in de te onderzoeken alternatieven en 
onderzoeksvragen voor het op te stellen planMER ZuidasDok. In deze Nota van Beantwoording zijn de 
verschillende opmerkingen en suggesties opgesomd per appellant en is aangegeven op welke wijze deze 
worden betrokken bij het op te stellen planMER. 

Omdat diverse vragen en opmerkingen over dezelfde onderwerpen gingen, zijn hieronder enkele algemene 
passages opgenomen waarin op deze veelgestelde vragen en opmerkingen wordt ingegaan. In de beant-
woordingen per appelant wordt hier vervolgens naar verwezen.

Feitelijke informatie
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is op 9 maart 2011 bekend gemaakt en heeft ter inzage gelegen van 10 
maart 2011 tot 21 april 2011. Er zijn 16 zienswijzen binnengekomen en 5 adviezen. De zienswijzen en 
adviezen zijn aan de Commissie m.e.r. verstrekt. De Commissie m.e.r. heeft op 12 mei 2011 een advies over 
reikwijdte en detailniveau uitgebracht. 

Vervolgproces na indienen zienswijze
In deze Nota van Beantwoording wordt op de diverse ingebrachte zienswijzen en adviezen over reikwijdte 
en detailniveau ingegaan. Hierbij wordt gemotiveerd of een zienswijze of advies in het planMER wordt 
meegenomen of dat deze buiten beschouwing wordt gelaten.

De NRD wordt niet aangepast naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen en adviezen over Reikwijdte 
en Detailniveau van de betrokken bestuursorganen, wettelijke adviseurs en de Commissie voor de milieuef-
fectrapportage. Wel wordt de reactie op deze zienswijzen en adviezen middels deze Nota van beantwoording 
door het bevoegd gezag vastgesteld en als zodanig meegenomen in de uitwerking van het planMER.

Het gehanteerde abstractieniveau in het planMER ZuidasDok
In een aantal zienswijzen wordt gevraagd om nadere en gedetailleerdere onderzoeken. Een algemene 
opmerking hierbij is dat het nu op te stellen planMER dient ter ondersteuning van de besluitvorming op het 
niveau van de structuurvisie. Het effectenonderzoek in het planMER en het daarbij te hanteren detailniveau 
zal zijn gericht op dit niveau van besluitvorming.

De op te stellen Rijksstructuurvisie is een ruimtelijk plan waarin de keuze voor een van de alternatieven 
wordt weergegeven middels een plankaart en bijbehorende teksten. Een structuurvisie is geen uitwerkt 
besluit, maar een visie op hoofdlijnen die kaderstellend is voor vervolgplannen. 

Bij een structuurvisie dient, afhankelijk van de activiteiten die worden vastgelegd, vaak een milieueffectrap-
portage opgesteld te worden. Dit milieueffectrapport, een planMER genoemd, geeft inzicht in de milieuef-
fecten als gevolg van de voorgenomen plannen die worden vastgelegd in de structuurvisie. Het is gebruike-
lijk dat in een planMER met meerdere alternatieven wordt gewerkt, zo ook bij het planMER ZuidasDok. Dit 
planMER heeft het detailniveau dat nodig is voor de besluitvorming over de op te stellen Rijksstructuurvisie 
ZuidasDok. Dit betekent dat op een globaal niveau onderzoek gedaan wordt naar de diverse milieuthema’s. 
Het is gebruikelijk om in een planMER veel kwalitatief te beschrijven. 

Inleiding
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In een volgende planstudie- of planuitwerkingsfase wordt voor veel milieuthema’s gedetailleerder 
onderzoek verricht, bijvoorbeeld in het kader van een projectMER behorend bij een bestemmingsplan of 
Tracébesluit. In het planMER ZuidasDok wordt overigens wel voor de thema’s verkeer, luchtkwaliteit en 
geluid met kwantitatieve analyses gewerkt.

Hoe wordt de keuze voor een alternatief bepaald?
In het op te stellen planMER worden alle milieuaspecten geanalyseerd voor de drie kansrijke alternatieven, 
zoals deze beschreven staan in de NRD (Dok onder de grond, gestapelde sporen en sporen bovengronds).  
Er vindt een objectieve analyse plaats zonder dat een voorkeur uitgesproken wordt voor één van deze 
alternatieven.

Naast het planMER ZuidasDok wordt onder meer een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 
uitgevoerd om inzichtelijk te maken welke kosten en baten er als gevolg van de ontwikkeling zijn.

Op basis van het planMER en andere onderzoeksresultaten, waaronder het MKBA, kunnen de betrokken 
bestuurders een afweging maken: de Voorkeursbeslissing. De keuze die zij maken moet passen binnen het 
ruimtelijk kader van de Rijksstructuurvisie.

Wat gebeurt er na het opstellen van het planMER en de Rijksstructuurvisie?
Op basis van de NRD en deze Nota van Beantwoording wordt het planMER ZuidasDok en de ontwerp 
Rijksstructuurvisie ZuidasDok opgesteld. Deze worden vervolgens door de minister vrijgegeven om ter 
inzage gelegd te worden. Een ieder krijgt dan de gelegenheid om een mening/zienswijze te geven over het 
MER en de ontwerp structuurvisie. 

Als de Rijksstructuurvisie na deze ter inzage periode definitief wordt vastgesteld, kunnen vervolgprocedures 
opgestart worden. Dit betreft bijvoorbeeld een Tracébesluit met bijbehorende m.e.r.-procedure om de 
verbreding van de A10 naar 2 rijbanen met ieder 5 rijstroken mogelijk te maken. Deze vervolgprocedures zijn 
gedetailleerder van aard. Niet alleen de ontwerptekeningen kennen een groter detailniveau, maar ook zal 
meer kwantitatief onderzoek verricht worden. In deze fase wordt ook de exacte ligging van de weg bepaald 
en worden mogelijke concrete maatregelen, zoals bijvoorbeeld een geluidscherm uitgewerkt.

In het planMER worden mitigerende, compenserende en optimaliserende maatregelen benoemd
In het planMER en de bijbehorende Rijksstructuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt welke maatrege-
len getroffen moeten worden. Wel worden mogelijke maatregelen zoveel mogelijk geïnventariseerd en 
wordt een eerste analyse uitgevoerd over de wenselijkheid/effecten daarvan. Er is onderscheid te maken in 
mitigerende maatregelen, compenserende en optimaliserende maatregelen. 
•	  Mitigerende maatregelen zijn nodig om een negatief effect weg te nemen of te verminderen. Een 

voorbeeld hiervan is het plaatsen van een geluidscherm om een normoverschrijding te voorkomen.
•	 	Compenserende maatregelen worden getroffen om een negatief effect te compenseren. Compenserende 

maatregelen worden vaak toegepast bij natuur. Zo zal als op een bepaalde plaats het geluid toeneemt 
voor weidevogels, op een andere (stillere) plaats ruimte gereserveerd worden voor deze weidevogels.

•	 	Ten	slotte	zijn	er	ook	optimaliserende	maatregelen.	Dit	zijn	maatregelen	die	getroffen	kunnen	worden	
om een positief effect in het plan- of studiegebied te creëren. Dit kan bijvoorbeeld het stimuleren van 
fietsgebruik zijn of de aanleg van extra groen- of waterstructuren. Deze maatregelen zijn niet 
noodzakelijk.

Plan en studiegebied
De ontwikkeling van het ZuidasDok heeft invloed op diverse milieuthema’s. De reikwijdte van het effect op 
deze milieuthema’s is echter verschillend. Zo zijn de effecten op de bodemkwaliteit en archeologische 
waarden beperkt tot het gebied waar de schop in de grond gaat. Dit gebied, dus waar daadwerkelijk 
gebouwd gaat worden, wordt het plangebied genoemd.
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opgesteld ten behoeve van een structuurvisie. Deze MERren hebben een verschillend detailniveau passend 
bij het stadium van besluitvorming waarin desbetreffende projecten zich bevinden.

De ontwikkeling van de Flanken is dokonafhankelijk. Uitgangspunt is dat het ZuidasDok in hoofdzaak zelf 
zorg draagt voor haar eigen verkeersafwikkeling op een zodanige wijze dat het onderliggend wegennet zo 
min mogelijk wordt belast. Het planMER ZuidasDok gaat uit van een referentiesituatie waarin de plannen, 
zoals beschreven in het MER Zuidas Flanken, volledig gerealiseerd zijn. 

In de procedures wordt in principe gebruik gemaakt van dezelfde uitgangspunten voor verkeers-, geluid- en 
luchtmodellen. In het planMER ZuidasDok wordt uitgegaan van een volledige realisatie van de Zuidas 
Flanken en VU/VUmc. Hiermee wordt de onderlinge samenhang geborgd.

Aandacht voor lokaal openbaar vervoer (metro, tram en bus) en het netwerk voor langzaam verkeer in het 
planMER
In de NRD heeft de focus op het wegverkeer en het spoor gelegen. Het lokale openbaar vervoersysteem: 
metro, tram en bus en het langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) zijn hierbij onderbelicht gebleven. In 
het planMER zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn.

Figuur 13 NRD
Door een omissie is de aanduiding ‘figuur 13’ weggevallen. In de NRD op bladzijde 31 bovenaan is een figuur 
weergegeven, dit is figuur 13.

Er zijn ook milieueffecten die verder reiken dat alleen het plangebied, zoals de verkeersintensiteiten die op diverse plaatsen 
wijzigen. Het studiegebied is het gebied tot waar zich nog significante effecten voordoen. Dit kan per milieuaspect 
verschillen. Het studiegebied wordt bepaald aan de hand van onderzoek naar de verschillende milieueffecten, die inzicht 
geven tot waar sprake is van significante wijzigingen.

Relatie ZuidasDok en Zuidas Flanken en referentiesituatie
In veel zienswijzen is de relatie tussen de projecten in de Zuidas Flanken, VU/VUmc en het ZuidasDok benoemd. Dit zijn 
verschillende projecten met verschillende procedures en een verschillend bevoegde gezag. Voor de Zuidas Flanken en VU/
VUmc zijn projectMERren opgesteld ten behoeve van bestemmingsplannen en voor ZuidasDok wordt een planMER 
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2.1 Zienswijze 1

  1.  Vraag of aangegeven kan worden op welke wijze eerdere MER bevindingen over het Dok verwerkt zijn, dan wel waarom 
deze niet bij deze studie worden betrokken.

Reactie
Voor het ZuidasDok is in het verleden (2001 – 2004) een m.e.r.-procedure gestart. Hiervoor is ook door de 
Commissie m.e.r. een advies over de richtlijnen (tegenwoordig advies over reikwijdte en detailniveau) 
uitgebracht. Deze m.e.r.-procedure is niet afgerond en wordt thans niet gebruikt bij onderhavige plan-
m.e.r.-procedure voor het ZuidasDok. Voor deze nieuwe planm.e.r.-procedure wordt gebruik gemaakt van 
de actuele inzichten en standpunten; de huidige wet- en regelgeving en het advies van de Cie m.e.r. op de 
NRD.

  2.  De geluidhinder en luchtvervuiling om de Zuidaskern wordt heel belangrijk geacht, doch de overlast in de rest van het 
plangebied tussen Amstel en Schinkel van A10 en sporen krijgt nauwelijks aandacht. Het verzoek om het onderzoek aan te 
passen en zonodig ook het studiegebied en een gelijkwaardige bescherming na te streven voor alle gebruikers van de Zuidas.

Reactie
Terecht wordt opgemerkt dat geluidhinder en luchtvervuiling belangrijke aspecten zijn. In de NRD wordt op 
bladzijde 29 in figuur 12 het plangebied geschetst. Het plangebied is ruimer dan alleen de Zuidaskern. De 
effecten (o.a. op gebied van geluid en luchtkwaliteit) van de ontwikkeling van dit gehele plangebied worden 
in het MER inzichtelijk gemaakt. Daarover wordt opgemerkt dat het studiegebied (dus het gebied tot waar 
significante effecten kunnen reiken) voor diverse thema’s groter zal zijn dan het plangebied. Dit betreft met 
name ook de thema’s geluid en luchtkwaliteit. 

In het MER wordt tevens aandacht besteed aan maatregelen op het gebied van optimalisatie en mitigatie / 
compensatie. (voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding).

  3.  Het verzoek om de railhaltes kwaliteit Amstelveenseweg en RAI en de omgeving ervan nadrukkelijk in dit onderzoek te 
betrekken. De kwaliteit van de ontsluiting van de haltes is daarvan een onderdeel. Uit de startnotitie is onduidelijk welke 
verbetering in dit deel van het studiegebied beoogd wordt.

Reactie
De ontwikkeling van het station Amsterdam Zuid tot een hoogwaardige OV-terminal maakt onderdeel uit 
van de scope van het plan. In het planMER, wat zich richt op het niveau van een Structuurvisie (een keuze op 
hoofdlijnen), zal worden onderzocht in hoeverre de te onderzoeken alternatieven onderscheidend zijn voor 
de gewenste ontwikkeling tot een hoogwaardige OV-terminal. De kwaliteit van de railhaltes 
Amstelveenseweg en RAI valt in principe buiten het MER-onderzoek tenzij mocht blijken dat een van de 
alternatieven een wezenlijke invloed heeft op het functioneren van desbetreffende railhaltes. 

  4.  Dat met de huidige vier perronsporen volstaan kan worden, zegt veel over de geringe beoogde kwaliteit en staat in schril 
kontrast met de hoge kosten voor een ondergronds station. Voor de gewenste kwaliteit zijn tenminste 6 perronsporen 
noodzakelijk. Schrap dus de 4 sporen varianten. 
Mocht de 4 sporenvariant gehandhaafd blijven, dan het verzoek om bij alle 4 sporenvarianten ook varianten zonder 
Dokbebouwing te betrekken om de druk op dit krappe station te verminderen.

Deel A  
Ingediende zienswijzen
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Reactie
De keuze 4-sporigheid of 6-sporigheid gaat voornamelijk over capaciteit (frequentie van treinen en 
afhandeling van in-en uitstappende passagiers). In het planMER ZuidasDok worden zowel 4 sporige als 6 
sporige alternatieven onderzocht. Ook het effect op de kwaliteit en uitstraling hiervan op de stedelijke 
omgeving zal worden beschouwd. Alle alternatieven worden in hun kracht uitgewerkt, dus inclusief 
Dokbebouwing. Mocht uit onderzoek blijken dat dit (negatieve) invloed heeft op de kwaliteit van de totale 
ontwikkeling kan dit door de minister meegewogen worden in haar uiteindelijke voorkeursbeslissing.

  5.  Dit plan mist zicht op een hoogwaardige OV halte, een aantrekkelijke tramoverstap en een goed busstation van 
voldoende kwaliteit. De verbinding met de luchthaven lijkt veel belangrijker dan de verbinding met andere stads- of 
regiodelen. Voeg duidelijke kwaliteitseisen aan de haltevoorziening voor tram en bus en de overstapkwaliteit toe. De 
tijdelijke toestand tijdens de Dokaanleg dient nadrukkelijk onderzocht te worden.

Reactie
Bij de verdere uitwerking van de alternatieven in het PlanMER zal aandacht worden besteed aan de 
hoogwaardige OV-terminal en worden naast een hoogwaardige verbinding met Schiphol zeker ook 
hoogwaardige tram-, metro-, bus- en fietsverbindingen met Amsterdam en de Zuidas zelf beoogd. 

Tijdelijke effecten worden nadrukkelijk onderzocht in het planMER. Dit betreft de hinder tijdens aanleg 
(kwalitatieve beschrijving) en de hinder tijdens diverse fasen (zoals na de uitbreiding en situering van de A10 
onder het maaiveld). 

    6.  Alternatief 3 dient als voorkeursalternatief een sporenstapeling te bevatten, deze vergen minder ruimte en zorgen voor 
een betere ruimtelijke kwaliteit, een betere overstapkwaliteit en verblijfklimaat. Het verzoek deze variant toe te voegen.

Reactie
Binnen het planMER wordt ieder alternatief in zijn eigen kracht uitgewerkt en daarbij wordt bezien of 
sporenstapeling tot een integrale verbetering kan leiden. De alternatieven onderscheiden zich conceptueel 
op diverse aspecten. Sporenstapeling heeft invloed op vrijkomende ruimte en de benuttingsmogelijkheden 
ervan. Maar daar tegenover staat dat gestapelde sporen ook consequenties hebben voor hoogteverschillen 
die door reizigers overbrugd moeten worden en de lengte waarover kunstwerken moeten worden gemaakt 
om de sporen op grotere hoogte te brengen. Tegenover mogelijke voordelen staan dus ook enkele nadelen. 

  7.  De beoogde bebouwingsomvang, de parkeeromvang, de intensiteit van het gebruik ervan en de ontsluitingswijze van 
deze parkeerruimte ontbreekt. De ruimtelijke kwaliteit verbetert door zoveel mogelijk parkeren op afstand toe te passen 
en te voorkomen dat de onderste bebouwingslagen gebruikt worden als parkeerruimte en zo de stedelijke en verblijfs-
kwaliteit aantasten. Kan de startnotitie in deze aangevuld worden.

Reactie
Bij de uitwerking van de alternatieven wordt onder andere de bebouwingsomvang, positionering parkeren 
en ontsluitingswijze uitgewerkt tot een niveau dat noodzakelijk is voor de nu te maken keuzes. In het 
planMER wordt hierover meer informatie opgenomen. Uitgangspunt is dat ZuidasDok in haar eigen 
parkeerbehoefte voorziet. Uit de marktconsultatie is gebleken dat voor de afzetbaarheid van kantoren en 
woningen de directe nabijheid van parkeren noodzakelijk is. Mocht op termijn parkeren op afstand voor 
bepaalde doelgroepen wel tot de mogelijkheden behoren, dan zal dit in nadere uitwerkingen worden 
onderzocht.
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8.  Over de kwaliteit van de route voor de trage weggebruiker met het station zwijgt deze notitie. Ook de verblijfkwaliteit op het 
Dokgebied en vooral nabij het station en bij de haltes van tram en bus krijgt onvoldoende aandacht. Kenmerkend is de 
aanduiding ‘duurzame verkeersafwikkeling voor auto’s’ doch het – veel duurzamere – fietsgebruik ontbreekt. Wat betekent 
deze term?

 
Reactie
Een belangrijk aandachtspunt voor de Zuidas is de ruimtelijke kwaliteit. De beleving van voetgangers en fietsers en 
de kwaliteit van de openbare ruimte (bijvoorbeeld in en bij de OV-terminal) zullen voldoende aandacht krijgen in 
het planMER.
Eén van de doelstellingen van ZuidasDok is de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig OV-knooppunt. 
Verwachting is dat de realisatie van dit hoogwaardige OV-knooppunt en de verbeterde aansluitingen met het 
lokale OVnetwerk kunnen bijdragen aan een vergroting van het gebruik van het openbaar vervoer. De realisatie 
van de hoogwaardige OV-terminal zorgt voor grote groepen reizigers die in de Zuidas in- en uitstappen. Dit 
betekent veel loopbewegingen, maar ook veel mensen die de fiets gaan gebruiken. Het planMER ZuidasDok richt 
zich op de effecten van de voorgenomen activiteiten op het gehele plan- en studiegebied. Dit betekent dat ook de 
verblijfkwaliteit van het Dokgebied voldoende aandacht zal krijgen.

Met de term duurzame verkeersafwikkeling wordt hier een robuuste verkeersafwikkeling bedoeld. Het verkeer 
moet niet alleen direct na de realisatie goed doorstromen, maar ook in de periode daarna. Het gebied moet voor 
alle modaliteiten goed bereikbaar zijn en blijven. Voor de Zuidas zijn naast de auto, OV en fiets zeker zo belangrijk. 

  9.  De huidige gevaarlijke stoffen route langs de Zuidas vervalt mogelijk. Kan aangegeven worden welke verslechteringen 
elders hiervan het gevolg zijn en welke middelen nodig zijn om deze gevolgen te verminderen dan wel ongedaan te maken?

Reactie
Het is nog niet geheel duidelijk in hoeverre de route voor gevaarlijke stoffen zal wijzigen. De verwachting is 
dat door de aanleg van de Westrandweg het aantal transporten van gevaarlijke stoffen zal veranderen ter 
hoogte van de Zuidas. In het planMER zal kwalitatief ingegaan worden op het aspect externe veiligheid. 
Indien relevant worden ook de effecten van eventuele verschuivingen van de route gevaarlijke stoffen 
beschreven in het planMER.

 10.  Studiegebied wordt vaker genoemd, maar onduidelijk is welk gebied bedoeld is, zodat zich dit aan beoordeling onttrekt. 
De tekst noemt figuur 13, die ontbreekt. Verzoek om deze alsnog te verstrekken.

Reactie
Voor een toelichting over het studiegebied en figuur 13 wordt verwezen naar de Inleiding.

2.2 Zienswijze 2

  1.  De verbreding van de A10 naar 10 rijbanen bijna op, of zeer dicht tegen het terrein van Amstelglorie zal het wonen/
recreëren daar onmogelijk maken door:

   a. Geluidsoverlast
   b. Milieubelasting en vervuiling door roetuitstoot
   c. Aantasting van het groengebied rond de Amstel
   d. Aansluiting van Amstelglorie en Groen Amstelland onmogelijk te maken

Reactie
De verbreding van de A10 naar 2 rijbanen met ieder 5 rijstroken heeft zeer waarschijnlijk gevolgen voor de 
directe omgeving op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, en ecologische gebieden en structuren. De 
effecten hiervan worden in het planMER ZuidasDok onderzocht, ook ter hoogte van het volkstuinencom-
plex Amstelglorie.

In het MER wordt tevens aandacht besteed aan maatregelen op het gebied van optimalisatie en mitigatie / 
compensatie. (voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding).
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2.3 Zienswijze 3

Na het lezen van de notitie zijn er de volgende wensen voor onderzoek:
  1. Onderzoek naar gecumuleerd geluid voor flatgebouwen, grenzend aan Beethoven.

Reactie
Er wordt in het planMER onderzoek verricht naar het gecumuleerde geluid op de plaatsen waar significante 
wijzigingen in verkeerstromen plaatsvinden of welke in het invloedsgebied van de geluidwerking van A10 
en spoor liggen. In het planMER wordt dit gebied nader gespecificeerd, hier zijn eerst verkeersberekeningen 
voor nodig.

  2. Mogelijkheid onderzoeken voor op korte termijn plaatsen van schermen.

Reactie
De korte termijn valt buiten de scope van het plan ZuidasDok. Wel worden tijdelijke effecten en diverse 
tussenfases (waaronder de aanlegfase) van de realisatie van het ZuidasDok geanalyseerd.
In het kader van de uitvoering van de Spoedwet Wegverbreding (in gebruik nemen van vluchtstroken als 
spitsstroken) wordt momenteel akoestisch onderzoek uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

In het MER wordt tevens aandacht besteed aan maatregelen op het gebied van optimalisatie en mitigatie / 
compensatie. In het kader van vervolgprocedures worden deze maatregelen concreter en meer in detail 
uitgewerkt. Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding.

  3. Prioriteit voor het vastleggen van AL het openbaar vervoer, verknoping zuid en infrastructuur, ook modal split.

Reactie
Het plan ZuidasDok zal gefaseerd worden aangelegd. Deze fasering wordt in het planMER nader uitgewerkt. 
Eén van de doelstellingen van ZuidasDok is de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig OV-knooppunt. 
Verwachting is dat de realisatie van dit hoogwaardige OV-knooppunt en de verbeterde aansluitingen met 
het lokale OVnetwerk kunnen bijdragen aan een vergroting van het gebruik van het openbaar vervoer. In 
het planMER zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het (lokaal) openbaar vervoer. Voor een toelichting 
hierover wordt verwezen naar de Inleiding.

  4. Grenzen omschrijven van plan- studie- en EHS-gebied.

Reactie
Voor een toelichting over het plan- en studiegebied wordt verwezen naar de Inleiding. De grenzen van het 
EHS-gebied worden in het MER opgenomen.

  5. Aandacht voor Beatrixpark.

Reactie
De opmerkingen over het Beatrixpark zijn voor kennisgeving aangenomen. In het planMER wordt onder-
zocht welke (negatieve) effecten de ontwikkeling mogelijk heeft in het studiegebied en of hiervoor 
maatregelen getroffen kunnen worden. Voor een toelichting over het plan- en studiegebied en maatregelen 
op het gebied van optimalisatie en mitigatie / compensatie wordt verwezen naar de Inleiding.

  6. Onderzoek naar plaats tunnelmond en mogelijk veroorzaken van extra geluid en luchtverontreiniging.

Reactie
De locaties van de tunnelmonden worden in het planMER aangeduid. Tevens zal in het planMER onderzoek 
plaatsvinden naar de effecten bij de tunnelmonden. In het MER wordt tevens aandacht besteed aan 
maatregelen op het gebied van optimalisatie en mitigatie / compensatie. In het kader van vervolgprocedu-
res worden deze maatregelen concreter en meer in detail uitgewerkt. Voor een toelichting hierover wordt 
verwezen naar de Inleiding.
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  7. Busstation en verbindingen opnemen.

Reactie
In de NRD is het lokaal openbaar vervoernetwerk onderbelicht gebleven, maar deze krijgen in het planMER 
de benodigde aandacht. Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding.
  
  8. De fysieke barrière door de infrabundel wordt minder gevoeld dan de aantasting van de leefomgeving. De aannames 

waarop MERren zijn gebaseerd zijn onzeker.

Reactie
De aannames waarop het MER is gebaseerd komen mede voort uit beleidsuitgangspunten. Het model in de 
verkeerstudie is o.a. gebaseerd op beleidsuitgangspunten en lokaal statistisch onderzoek.

  9. Visie Zuidas 2009 in plaats van Masterplan.

Reactie
In het planMER zal aandacht worden besteed aan de Visie Zuidas 2009.

  10. Samenwerking tussen partijen, o.a. over afstemming planvorming Beethoven en ZuidasDok is niet sterk.

Reactie
Gehele programma MER Flanken maakt onderdeel uit van de referentiesituatie voor het planMER 
ZuidasDok. Voor een toelichting over de relatie tussen ZuidasDok en Zuidas Flanken wordt verwezen naar 
de Inleiding.

  11.  Weging van belangen moet rekening houden met de aangrenzende woonwijken. Buurtgenoten moeten als belangheb-
bend worden aangemerkt.

Reactie
In het planMER worden de effecten in (de omgeving van) het plangebied in beeld gebracht. Voor een 
toelichting over het plan- en studiegebied wordt verwezen naar de Inleiding.

  12. Niet duidelijk of het advies van de Cie. m.e.r. wordt overgenomen.

Reactie
Tegelijkertijd met de bekendmaking van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ZuidasDok is de NRD ter 
advisering toegestuurd aan de Cie m.e.r. De Cie m.e.r. heeft op 12 mei jl. haar advies uitgebracht. Ten tijde 
van het ter inzage leggen van de NRD was de inhoud van het advies dus nog niet bekend.

  13.  De A10 zal tussen Beethoven en Station Zuid tot meer geluid en luchtvervuiling leiden door twee extra rijbanen, 
weefstrook en ontvlechting.

Reactie
De effecten van de verschillende alternatieven worden in het planMER ook onderzocht ter hoogte van 
Beethoven en Station Zuid.

  14. Wordt er rekening gehouden met de IJmeerlijn?

Reactie
De werkmaatschappij Amsterdam-Almere voert momenteel studies uit naar de mogelijkheid van een 
verbinding tussen Almere Centrum en Amsterdam Zuid via het IJmeer. Er zijn nog geen studies beschikbaar 
en er heeft nog geen enkele besluitvorming plaatsgevonden. In het planMER wordt vooralsnog dan ook 
geen rekening gehouden met de IJmeerverbinding. 
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  15.  Zijn de ondergrondse constructies van nieuwe Akzo hoofdkantoor en parkeergarage wel berekend op afgraven voor 
ZuidasDok?

Reactie
De constructies van bestaande en vergunde gebouwen zijn uitgangspunt voor het ontwerp van het ZuidasDok.

  16. Noodzakelijk om plan- en studiegebied te begrenzen.

Reactie
In het planMER worden de effecten in de omgeving van het plangebied in beeld gebracht. Voor een 
toelichting over het plan- en studiegebied wordt verwezen naar de Inleiding.

  17. Prioriteit voor spooraanduidings- en vertrekborden in stationshal Zuid. 

Reactie
Informatievoorziening op de korte termijn binnen het (bestaande) station Zuid valt buiten de scope van dit 
planMER. ProRail is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan (trein)reizigers. Om in deze 
informatievoorziening een kwaliteitsslag te behalen, wordt momenteel een integraal informatieplan 
opgesteld onder leiding van ProRail en in samenwerking met de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en 
Schiphol. Het is de ambitie om daaraan door genoemde partijen eind 2011 invulling te geven.

  18. Aanbrengen van geluidschermen ook voor een tijdelijke periode is de moeite waard.

Reactie
De korte termijn valt buiten de scope van het plan ZuidasDok. Wel worden tijdelijke effecten en diverse 
tussenfases (waaronder de aanlegfase) van de realisatie van het ZuidasDok geanalyseerd. In het kader van de 
uitvoering van de Spoedwet Wegverbreding (in gebruik nemen van vluchtstroken als spitsstroken) wordt 
momenteel akoestisch onderzoek uitgevoerd door Rijkswaterstaat. 

Effecten als gevolg van de uitbreiding van de A10 en het spoor worden in het planMER bekeken. In het MER 
wordt tevens aandacht besteed aan maatregelen op het gebied van optimalisatie en mitigatie / compensa-
tie. In het kader van vervolgprocedures worden deze maatregelen concreter en meer in detail uitgewerkt. 
Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding.

  19. Beatrixpark zal een aandachtspunt moeten zijn.

Reactie
In het MER wordt onderzoek gedaan naar de effecten in het studiegebied en wordt tevens aandacht besteed 
aan maatregelen op het gebied van optimalisatie en mitigatie / compensatie. In het kader van vervolgproce-
dures worden deze maatregelen concreter en meer in detail uitgewerkt. Voor een toelichting hierover wordt 
verwezen naar de Inleiding.

  20. Planvorming Beethoven behoort niet tot referentiesituatie.

Reactie
Uitgangspunt voor de referentiesituatie is de gehele ontwikkeling van de Zuidas Flanken ongeacht welke 
private partij hiervoor verantwoordelijk is. Voor een toelichting over de relatie tussen ZuidasDok en Zuidas 
Flanken wordt verwezen naar de Inleiding.

  21. Bij de effecten in de aanlegfase is de fiets niet genoemd.

Reactie
In de NRD is het lokaal openbaar vervoernetwerk onderbelicht gebleven,maar deze krijgen in het planMER 
de benodigde aandacht. Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding.
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 22.  Locatie tunnelmonden en bijbehorende luchtzuiveringsinstallaties is niet duidelijk. In geen geval ter hoogte van 
Beatrixpark of Beethoven.

‘
Reactie
De locaties van de tunnelmonden worden in het planMER aangeduid. Tevens zal in het planMER onderzoek 
plaatsvinden naar de effecten bij de tunnelmonden. In het MER wordt tevens aandacht besteed aan 
maatregelen op het gebied van optimalisatie en mitigatie / compensatie. In het kader van vervolgprocedu-
res worden deze maatregelen concreter en meer in detail uitgewerkt. Voor een toelichting hierover wordt 
verwezen naar de Inleiding.

  23. Gebied EHS is niet beschreven.

Reactie
De grenzen van het EHS-gebied worden in het MER opgenomen.

  24. Ook het Beatrixpark is een monument en moet als zodanig worden omschreven.

Reactie
De effecten op de archeologische en cultuurhistorische waarden krijgen aandacht in het planMER. Het plange-
bied ZuidasDok valt buiten de grenzen van het deel van het Beatrixpark dat is aangewezen als monument.

  25.  De bomenkap (150 bomen) in Beatrixpark sinds 2008 kan nadelig effect op de gezondheid hebben. Bomen zorgen voor 
een aangename verkoeling.

Reactie
De opmerking over de bomen zijn voor kennisgeving aangenomen.

  26. Schaduwwerking toevoegen en geluidhinder van klimaatregelmachines.

Reactie
Het aspect schaduwwerking wordt kwalitatief beschouwd in het planMER. In het MER zal geen onderzoek 
worden gedaan naar het geluid van klimaatregelinstallaties. Het abstractieniveau waarop het planMER 
wordt uitgevoerd is hiervoor niet toereikend. In het kader van vervolgprocedures wordt het onderzoek 
concreter en meer in detail uitgewerkt. Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding.

2.4 Zienswijze 4

  1.  De wens bestaat dat de MER Zuidas Dok uitgaat van een referentiesituatie waarin van het bestemmingsplan Kop Zuidas 
slechts als gerealiseerd worden beschouwd de kavels AB, D en I (deze zijn onherroepelijk).

Reactie
Het gehele programma MER Flanken maakt onderdeel uit van de referentiesituatie voor het planMER 
ZuidasDok. Voor een toelichting over de relatie tussen ZuidasDok en Zuidas Flanken wordt verwezen naar 
de Inleiding.

  2.  De wens bestaat dat om de geluidoverlast te beperken serieus onderzoek wordt gedaan naar hoge geluidschermen langs 
de A10 (noord).

Reactie
In het planMER wordt een geluidonderzoek uitgevoerd voor wegverkeer en spoorverkeer. De uitbreiding 
van de A10 vormt dus ook onderdeel van onderzoek. In het MER wordt tevens aandacht besteed aan 
maatregelen op het gebied van optimalisatie en mitigatie / compensatie. Dit kan ook de eventuele aanleg 
van geluidschermen betreffen. In het kader van vervolgprocedures worden deze maatregelen concreter en 
meer in detail uitgewerkt. Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding.
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2.5 Zienswijze 5

  1.  De Zuidas ontwikkeling heeft een gigantische invloed op de leefomgeving. Niet alleen wat betreft de verdere toename 
van verkeer- en parkeerproblemen sinds de eeuwwisseling, maar ook wat betreft de toename van de luchtvervuiling en 
geluidoverlast. Hierom wordt gepleit voor de prioriteit Openbaar Vervoer. Immers, het zal nog heel lang duren voordat 
de A10 zal zijn ondertunnelt.

Reactie
Het plan ZuidasDok zal gefaseerd worden aangelegd. Deze fasering wordt in het planMER nader uitgewerkt. 
De Zuidas wordt reeds gekenmerkt door een hoog percentage mensen dat gebruik maakt van het openbaar 
vervoer. Eén van de doelstellingen van ZuidasDok is de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig 
OV-knooppunt. Verwachting is dat de realisatie van dit hoogwaardige OV-knooppunt en de verbeterde 
aansluitingen met het lokale OVnetwerk kunnen bijdragen aan een vergroting van het gebruik van het 
openbaar vervoer. De effecten voor de omgeving op het gebied van verkeer, lucht en geluid krijgen een 
prominente plaats in het planMER.

  2.  De door de Initiatiefgroep Regiotram 51 bepleitte integratie van de sneltram 51 en de metro Noord/Zuidlijn, met een 
ondergronds eindpunt van de Noord/Zuidlijn op het kruispunt De Boelelaan/Buitenveldertselaan, zou een grote rol 
moeten spelen bij de afweging op welk niveau sporen zouden moeten worden aangelegd.

Reactie
Parallel aan het opstellen van het planMER ZuidasDok worden verschillende varianten voor de sneltram 51 
en de aansluiting met het Station Amsterdam Zuid onderzocht (zowel vanuit de projectorganisatie 
ZuidasDok als vanuit het project Amstelveenlijn). In het planMER zal hier aandacht aan worden besteed. 

  3. Er wordt voor gepleit de tram in het onderzoek mee te nemen.

Reactie
De tram zal in het planMER worden meegenomen.

  4.  Er wordt gepleit voor onmiddellijke afscherming van het verkeer van de A10 en compensatie van de aantasting van de 
Ecologische Hoofdstructuur door herplant in de directe omgeving.

Reactie
De korte termijn valt buiten de scope van het plan ZuidasDok. Wel worden tijdelijke effecten en diverse 
tussenfases (waaronder de aanlegfase) van de realisatie van het ZuidasDok geanalyseerd. In het kader van de 
uitvoering van de Spoedwet Wegverbreding (in gebruik nemen van vluchtstroken als spitsstroken) wordt 
momenteel akoestisch onderzoek uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Effecten als gevolg van de uitbreiding van de A10 en het spoor worden in het planMER bekeken (zowel 
geluideffecten als effecten op de EHS). In het MER wordt tevens aandacht besteed aan maatregelen op het 
gebied van optimalisatie en mitigatie / compensatie. In het kader van vervolgprocedures worden deze 
maatregelen concreter en meer in detail uitgewerkt. Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de 
Inleiding.

  5. Tenslotte wordt er gepleit voor een ondergeschikte rol van de vastgoedbranche aan die van het algemeen belang

Reactie
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. In de structuurvisie zal op basis van de weging van 
(alle) belangen een voorkeursalternatief voor ZuidasDok worden opgenomen.

De partijen die nu participeren in het project ZuidasDok zijn (semi) publieke partijen die er voor het 
algemeen belang zijn. Het project ZuidasDok is een integrale ontwikkeling van (hoofd)infrastructuur en 
stedenbouw/gebiedsontwikkeling. De vastgoedbranche wordt geconsulteerd over de toekomstige afzet-
baarheid van vastgoed en de beheersing van risico’s daarbij.
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2.6 Zienswijze 6

  1.  Veronderstelling dat autoverkeer toeneemt, als onderbouwing voor uitbreiding van infrastructuurbundel, is te 
gemakkelijk. Pleit voor het opnemen van een 0+ variant waarin meer aandacht gegeven wordt aan het optimaliseren 
van de bestaande infrastructuur (zowel kwantitatief als kwalitatief ). Verbeteringen die de kwaliteit raken zijn 
geluidschermen met zonnecellen of bamboe, geluidsarm asfalt, elektrisch/hybride rijden, CO2 opnemende beplanting. 
Op ruimtelijk niveau zijn ook verbeteringen mogelijk. Zie ook de voorstellen in het Zuidasmanifest. 

Reactie
Op basis van uitgebreide studies, een samenvatting hiervan wordt in het planMER opgenomen, is een 
uitbreiding van de A10 noodzakelijk gebleken. Ondanks de openstellingen van de vluchtstroken als 
spitsstroken (in het kader van de uitvoering van de Spoedwet Wegverbreding) zal er in 2020 en 2030 nog 
steeds een knelpunt bestaan op de A10 Zuid. De benodigde uitbreiding van de A10 is zeer lastig te realiseren 
op de huidige plaats. Dit komt door de zeer beperkte fysieke ruimte en de relatie tot de leefkwaliteit (lucht 
en geluid). Om deze uitbreiding vorm te geven én het gebied duurzaam te kunnen ontwikkelen (in relatie 
tot de leefbaarheid van het gebied) is een ligging onder het maaiveld onontbeerlijk. In het verkeersonder-
zoek zal ook worden uitgegaan van flankerende maatregelen.

In het planMER zal ook het thema duurzaamheid een plaats krijgen. Het nu te nemen besluit gaat over de 
hoofdlijnen. De exacte uitvoering van de tunnels, wegen en sporen wordt in een volgende planstudiefase 
onderzocht. Innovatieve ideeën, zoals aangedragen, kunnen helpen bij de gedachtevorming hierover.

  2.  In tabel 3 graag toegevoegd zien in het tweede vak van beoogde effecten onder Categorie: een goed functionerend 
verkeer- en vervoernetwerk…voor auto en via OV en fiets. En onder Criterium dan eveneens toegevoegd: capaciteit en 
bereikbaarheid per fiets.

Reactie
In de NRD is het netwerk voor langzaam verkeer, waaronder de fiets, onderbelicht gebleven maar deze krijgt in 
het planMER de benodigde aandacht. Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding. De fiets 
vormt naast OV en het wegverkeer een belangrijk onderdeel van het ZuidasDok. Zo is en wordt bij de ontwer-
pen van de alternatieven rekening gehouden met ruimte voor een groot aantal fietsstalplaatsen bij de 
OV-terminal en de bereikbaarheid per fiets.

  3.  Bij paragraaf 5.2.1 verzoek om aandacht te besteden aan de effecten op de Parnassusweg en Beethovenstraat ter plaatse 
van de kruisingen met de ‘uitgangen’ van de woonbuurt, de Prinses Irenebuurt. Zorgen over de mogelijkheid om de 
buurt nog uit te kunnen komen per auto en per fiets. Ook zorgen het Zuidasgebied nog verkeersveilig per fiets door te 
komen gedurende de extreem lange periode van de bouwactiviteiten.

Reactie
In het planMER ZuidasDok wordt aandacht besteed aan de verkeerseffecten als gevolg van de uitbreiding 
van de A10 en de vastgoedontwikkeling. Afhankelijk van de toe- of afname van intensiteiten op diverse 
wegen wordt de scope van het studiegebied (waar treden nog significante effecten op) bepaald. De 
Beethovenstraat en de Parnassusweg maken hier naar verwachting onderdeel van uit.  
De ontwikkeling van de Flanken is dokonafhankelijk. Uitgangspunt is dat het ZuidasDok in hoofdzaak zelf 
zorg draagt voor haar eigen verkeersafwikkeling op een zodanige wijze dat het onderliggend wegennet zo 
min mogelijk wordt belast. Het planMER ZuidasDok gaat uit van een referentiesituatie waarin de plannen, 
zoals beschreven in het MER Zuidas Flanken, volledig gerealiseerd zijn. Ook het aspect verkeersveiligheid 
wordt meegenomen in het planMER evenals de hinder tijdens de bouwactiviteiten. 

Onderzoek en maatregelen in het planMER worden uitgewerkt op het abstractieniveau zoals behoort bij een 
planMER en een structuurvisie. In het kader van vervolgprocedures worden deze maatregelen concreter en 
meer in detail uitgewerkt. Voor een toelichting over studiegebied en abstractieniveau wordt verwezen naar 
de Inleiding.
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  4.  Bij paragraaf 5.2.5 de vraag hoe en door wie de aangekondigde kwalitatieve beschouwing gaat plaatsvinden. 
Opmerking daarbij dat het zogenaamde stedelijke weefsel minder gehinderd wordt door de ‘barrière’ van de infrastruc-
tuur dan door de voortdurende omleggingen wegens de bouwactiviteiten. De Zuidas zelf vormt een nieuwe barrière. De 
ruimtelijke kwaliteit is niet gediend met het verdwijnen van al het groen, ook dat langs de taluds is groen. De groene 
verbindingen zouden juist versterkt moeten worden. De sociale veiligheid in het gebied is gediend met het toevoegen van 
woningen. Maar deze dienen dan wel gesitueerd te zijn op hooguit +1 niveau en langs de doorgaande noord zuid 
wegen.

Reactie
De kwalitatieve beschouwing wordt middels expert judgement uitgevoerd. Ruimtelijke kwaliteit vormt een 
belangrijk aspect in het planMER ZuidasDok. Zo is in tabel 3 (bladzijde 36 NRD) aangegeven dat de Zuidas als 
internationale toplocatie een integraal onderdeel moet zijn van de regio en van de stad Amsterdam. De 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving is hierbij uitgangspunt. In het onderzoek naar de 
ruimtelijke kwaliteit wordt ook ingegaan op de aspecten barrièrewerking en groenstructuren. Ook de 
groenstructuren in het ZuidasDok-gebied en de mogelijke verbindingen tussen de aanwezige groenstructu-
ren worden meegenomen in het planMER. In het planMER wordt tevens aandacht besteed aan de sociale 
veiligheid in het gebied, onder andere in relatie tot het vastgoedprogramma. 

Tenslotte wordt in het MER tevens aandacht besteed aan maatregelen op het gebied van optimalisatie en 
mitigatie / compensatie, waaronder de mogelijkheden voor nieuwe groenelementen. In het kader van 
vervolgprocedures worden deze maatregelen concreter en meer in detail uitgewerkt. Voor een toelichting 
hierover wordt verwezen naar de Inleiding.

  5.  Bij paragraaf 5.2.6 graag terugzien wat het verdwijnen van de A10 onder de grond voor effect heeft op het verschil in 
polderpeil ten noorden en ten zuiden van de A10. De woonbuurt lijkt een soort drijvend zandeiland te worden, waar 
enerzijds het regenwater niet snel genoeg weg kan door de versteende en ondertunnelde Zuidas en anderzijds het zand 
onder appellant haar huis wegspoelt door alle ingrepen.

Reactie
Het onderdeel water komt in een apart hoofdstuk terug in het planMER ZuidasDok. Hier zal aandacht 
worden besteed aan de effecten van de drie alternatieven op grond- en oppervlaktewater en de effecten op 
de waterhuishouding.

2.7 Zienswijze 7

  1.  Verzoeken om de mogelijke consequenties voor de verkeersveiligheid voor de Beethovenstraat en de Parnassusweg bij de 
uitwerking van de plannen goed in kaart te brengen vanuit de principes van duurzaam veilige infrastructuur, dwz 
comfortabele en veilige kruisingsvrije voetganger- en fietsroutes, zowel in het stationsgebied als in de (hoofd)routes, 
zowel tijdens als na de bouw.

Reactie
Uitgangspunt is dat het ZuidasDok in hoofdzaak zelf zorg draagt voor haar eigen verkeersafwikkeling op een 
zodanige wijze dat het onderliggend wegennet zo min mogelijk wordt belast. Het planMER ZuidasDok gaat uit 
van een referentiesituatie waarin de plannen, zoals beschreven in het MER Zuidas Flanken, volledig gereali-
seerd zijn. In het planMER ZuidasDok zal specifiek aandacht zijn voor de effecten op de verkeersafwikkeling en 
verkeersveiligheid in het studiegebied. Dat houdt in dat ook gekeken wordt naar punten buiten het 
Zuidasgebied waar de voorgenomen activiteit een relevant effect heeft. Omdat dit een planMER betreft zal 
deze analyse in principe niet op kruispuntniveau worden uitgevoerd. Voor een toelichting over de referentiesi-
tuatie, het studiegebied en het abstractieniveau van het planMER wordt verwezen naar de Inleiding.

  2.  De verkeersanalyse beschrijft niet expliciet de toename van goederenverkeer binnen (de deelgebieden van) de Flanken. 
Gezien de verwachte groei in activiteiten, ook tijdens de bouw, kan deze toename merkbare effecten hebben op 
bijvoorbeeld de lokale doorstroming en verkeersveiligheid. Verzoek om in de verdere uitwerking van de plannen deze 
toename en mogelijke consequenties goed te analyseren.
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Reactie
Het goederenverkeer maakt onderdeel uit van de totale verkeersstromen die worden gegenereerd door het 
programma van ZuidasDok. De ontwikkeling van de Flanken is dokonafhankelijk. Uitgangspunt is dat het 
ZuidasDok in hoofdzaak zelf zorg draagt voor haar eigen verkeersafwikkeling op een zodanige wijze dat het 
onderliggend wegennet zo min mogelijk wordt belast. Het planMER ZuidasDok gaat uit van een referentie-
situatie waarin de plannen, zoals beschreven in het MER Zuidas Flanken, volledig gerealiseerd zijn. In het 
planMER ZuidasDok zal specifiek aandacht zijn voor de effecten op de verkeersafwikkeling en verkeersveilig-
heid in het studiegebied. Dat houdt in dat ook gekeken wordt naar punten buiten het Zuidasgebied waar de 
voorgenomen activiteit een significant effect heeft. Tijdelijke effecten in de aanlegfase worden ook 
onderzocht in het planMER. Omdat dit een planMER betreft zal deze analyse in principe niet op kruispunt-
niveau worden uitgevoerd. Voor een toelichting over de referentiesituatie, het studiegebied en het 
abstractieniveau van het planMER wordt verwezen naar de Inleiding.

  3.  De nadelige effecten inzake luchtkwaliteit worden alleen maar verplaatst en geconcentreerd in de tunnelmonden van de 
A10. Verbreding vermeerdert de nadelige effecten dus alleen maar.

Reactie
In het planMER zal onderzoek gedaan worden naar de effecten van de voorgenomen activiteiten, waaronder 
de uitbreiding en in een tunnel leggen van de A10, op de luchtkwaliteit.

  4.  Over beheer en dus kwaliteit van de openbare ruimte in relatie tot ontwikkeling zijn appellanten zeer kritisch. Over 
financiering van het beheer is totaal niet nagedacht. 
 
Het voornemen zal per bestemmingsplangebied verder worden uitgewerkt. De meeste effecten zullen echter verder 
reiken dan alleen het bestemmingsplangebied. Het is daarom van groot belang dat bij de verdere uitwerking en 
realisering van het voornemen, de afzonderlijke deelprojecten en ook de mogelijke realisatie van het Dok goed op elkaar 
worden afgestemd.

Reactie
Bij de uitwerking van de alternatieven zal een bouwfasering worden uitgewerkt waarbij rekening zal worden 
gehouden met tijdelijke voorzieningen tijdens de aanleg, waarmee de kwaliteit van de openbare ruimte op 
hoofdlijnen geborgd zal zijn. De kosten hiervoor worden meegenomen in de businesscase.
De ontwikkeling van de Flanken wordt als referentiesituatie in het MER ZuidasDok meegenomen. Dezelfde 
uitgangspunten voor onderzoek worden gehanteerd. Voor een toelichting over de referentiesituatie en de 
relatie tussen Zuidas Flanken en ZuidasDok wordt verwezen naar de Inleiding.

  5.  Volgens de plannen zal de buurt voor minimaal een tiental jaren (en wellicht nog langer) te lijden hebben onder een 
enorme overlast van grootschalige werken die de leefbaarheid van de buurt in ernstige mate zullen benadelen. De 
bereikbaarheid van de buurt zal voor lange tijd zeer problematisch zijn.

Reactie
Het bouwen zal gepaard gaan met een bepaalde mate van overlast. In het planMER ZuidasDok zal aandacht 
worden besteed aan de hinder in de aanlegfase. Bij het ontwerp van de alternatieven wordt het beperken 
van overlast (bijvoorbeeld door bouwverkeer) als één van de uitgangspunten gehanteerd.

  6.  Duurzaamheid wordt vaak gereduceerd tot alleen energiezuinigheid van gebouwen. Er is echter een breed repertoire 
waarop duurzaamheid betrekking heeft. Deze thema’s zijn: bodem, water, stedelijk groen, natuur en landschap, 
energie, mobiliteit en transport, gezondheid en veiligheid, slim ruimtegebruik en cultuurhistorie. Hierbij hoort een 
eigen identiteit, met andere woorden de herkenbaarheid en waardering van de mensen die in het gebied wonen, werken 
of recreëren, onderling verbonden met het begrip ruimtelijke kwaliteit dat gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde voorstaat.

Reactie
De genoemde aspecten worden allen in het planMER in beschouwing genomen. De maatregelen worden 
uitgewerkt. Voor een toelichting over het abstractieniveau van het planMER wordt verwezen naar de Inleiding.
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  7.  In het algemeen geeft de ‘statische’ autonome ontwikkeling onvoldoende aandacht aan ontwikkelingen buiten de reeds 
juridisch besloten ‘statische’ maatregelen en ruimtelijke plannen. ‘Dynamische’ maatregelen en plannen als het maken 
van een geluidsmuur, kiezen voor geen uitbreiding van de A10, maar invoeren van rekeningrijden en 6 tot 8 sporen en 
dergelijke zouden meer aandacht moeten krijgen in de referentiesituatie.

Reactie
In het planMER ZuidasDok wordt gebruik gemaakt van de referentiesituatie van alle plannen, projecten en 
beleidsvoornemens die concreet en definitief genoeg zijn om toekomstvastheid te geven. Zaken zoals 
rekeningrijden zijn te onzeker om hierin mee te kunnen nemen. Er wordt onderkend dat hierdoor een 
momentopname gehanteerd wordt, maar wel een momentopname met de meest zekere voorspelling van 
plannen, projecten en beleid zoals deze op dit moment (medio 2011) bekend zijn. Daarnaast zal in het 
planMER een gevoeligheidsanalyse of robuustheidstoets worden uitgevoerd, omdat dit naar verwachting 
ook voor het te nemen besluit van belang is. Mochten er zaken ingrijpend veranderen kan het planMER hier 
nog op bijgestuurd worden.

  8.  Als onderdeel van alternatief 3, sporen bovengronds, of anderszins verdient het ‘Manifest Nieuw Perspectief ZuidAs’ 
meer aandacht. Daarin wordt een innovatieve visie geformuleerd voor het Kerngebied ZuidAs. Bovengrondse 
ontwikkeling van Infrastructuur en Vastgoed staat hierbij centraal. Dit biedt uitzicht op enorme besparingen en op 
versnelde, kleinschalige realisaties. Aldus kan de huidige bestuurlijke en strategische impasse voor de Zuidas doorbro-
ken worden.

Reactie
Het uitwerken van de alternatieven noodzaakt tot nader onderzoek naar inpasbaarheid van infrastructuur in 
de openbare ruimte. Het Manifest kan worden gezien als input en aansporing om bovengrondse spoorin-
frastructuur (trein en metro) niet als negatief te beschouwen maar in maximale potentie uit te werken. Uit 
de brede participatie en marktconsultatie is tevens gebleken dat er belangstelling is voor concrete eerste 
stappen en daarmee te bereiken “tussentijdse” kwaliteit, als voor de ooit te bereiken eindbeelden.

  9.   Bij de kba wordt aandacht gevraagd voor het beheer van de openbare ruimte (onder punt Onderhoudskosten van de 
post Grondexploitatie van de presentatietabel kba), een dynamisch in plaats van een statisch referentieniveau en een 
extra variant ‘sporen bovengronds’.

Reactie
In aansluiting op de algemene opmerking over het abstractieniveau van het nu op te stellen planMER geldt 
dit ook voor de KBA. De op te stellen KBA dient ter ondersteuning van de besluitvorming op het niveau van 
de Structuurvisie. Het effecten onderzoek en de kostenraming voor de KBA en het daarbij te hanteren 
detailniveau zal zijn gericht op dit niveau van besluitvorming.
Beheer en onderhoudskosten van de infrastructuur worden in een KBA op dit schaalniveau bepaald met 
kengetallen. Voor beheer van de openbare ruimte geldt dat deze kosten in KBA’s op dit schaalniveau meestal 
worden weggestreept tegen de OZB-inkomsten. 

Als met dynamische referentiesituatie wordt bedoeld dat alle toekomstige plannen en ontwikkelingen zo 
goed mogelijk meegenomen worden om het referentiealternatief te bepalen, waar tegen de projectalterna-
tieven wordt afgezet, dan is dat gebruikelijk in een KBA.

In een KBA wordt aangesloten bij de te onderzoeken alternatieven en varianten zoals die zijn aangegeven in 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Sporen bovengronds is een van de te onderzoeken alternatieven.
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2.8 Zienswijze 8

  1.  De uitbreiding van weg- en spoorcapaciteit zal in de periode tot en met het ondergronds brengen van de A10 veel extra 
lawaai, stank en overlast geven in de directe omgeving. Er wordt gepleit voor een goede afscherming tussen S108 en 
S109 om zo de overlast voor de buurt enigszins te beperken.  
 
In de aanpak wordt niets teruggevonden over het gebied rond de tunnelmonden, waar in ieder geval aan de oostzijde 
een kabel- en leidingnetwerk van het zuiden naar het noorden over de A10/sporen getrokken moet worden. Bovendien 
zullen bij de tunnelmonden extra maatregelen nodig zijn om lawaai en luchtverontreiniging te beperken.  
 
Op de tekeningen o.a. op bladzijden 25, 26 en 27 van de NRD staan stadsstraten getekend boven de ondergrondse 
tunnel. Aangenomen wordt dat deze stadsstraten niet aantakken op de snelweg A10, maar uitsluitend bedoeld zijn voor 
bestemmingsverkeer.

Reactie
Het bouwen zal gepaard gaan met een bepaalde mate van overlast. In het planMER zal aandacht worden 
besteed aan de effecten van de hinder tijdens de bouwperiode. Dit zal grotendeels kwalitatief plaatsvinden. 
Wel zal dan ook gekeken worden naar mogelijke optimaliserende en/of mitigerende / compenserende 
maatregelen. In verdere planstudiefasen kan gedetailleerder naar de hinder tijdens bouwperiodes gekeken 
worden, omdat dan specifiekere informatie voorhanden is.  Voor een toelichting over de optimaliserende 
en/of mitigerende / compenserende maatregelen en het abstractieniveau van het planMER wordt verwezen 
naar de Inleiding.

In het planMER wordt voor de relevante aspecten (kabels en leidingen, geluid en luchtkwaliteit) de 
tunnelmonden expliciet beschouwd.

Zoals terecht wordt opgemerkt zijn de straten bovenop de tunnel niet aangetakt op de A10, maar zijn deze 
uitsluitend bedoeld voor bestemmingsverkeer.

  2.  Op de tekening op bladzijde 29 staan de contouren van het plangebied – situatie 15 februari 2011 - getekend. Er wordt 
van uit gegaan dat de lijn aan de noordzijde ter hoogte van het Beatrixpark langs het talud A10 loopt.

Reactie
De tekening op bladzijde 29 geeft een goede indicatie van het plangebied. Gedurende het opstellen van het 
planMER zal het plangebied nader gespecificeerd worden.

  3.  Op de bijeenkomst van 14 april jl. presenteerde een initiatiefgroep ‘Zuidas Experience’ een aantal alternatieven voor 
ZuidasDok. Verzoek om deze alternatieven serieus te bekijken en eventueel op te nemen in de plannen.

Reactie
Er  wordt vanuit gegaan dat hiermee het Manifest wordt bedoeld. Het Manifest kan worden gezien als input 
en aansporing om bovengrondse spoorinfrastructuur (trein en metro) niet als negatief te beschouwen maar 
in maximale potentie uit te werken. Uit de brede participatie en marktconsultatie is tevens gebleken dat er 
belangstelling is voor concrete eerste stappen en daarmee te bereiken “tussentijdse” kwaliteit, als voor de 
ooit te bereiken eindbeelden.

2.9 Zienswijze 9

  1. In de NRD is niet voldoende rekening gehouden met:
   a. De milieubelasting tijdens de bouwfase van 10-20 jaar in de tunnelvarianten.
   b. De voortgaande ontwikkeling van steeds stiller en schoner autoverkeer.
   c.  De geluidhinder van het nog sterker dan het autoverkeer groeiende OV. Dit met het oog op de varianten met het OV 

bovenop het Dok
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Reactie
a. In het planMER zal aandacht geschonken worden aan de milieubelasting tijdens de bouwfasen.

b.  De ontwikkeling van steeds stiller en schoner autoverkeer is als uitgangspunt meegenomen in de diverse 
te hanteren rekenmodellen voor geluid en luchtkwaliteit.

c. De geluidhinder van het OV zal net als het wegverkeer meegenomen worden in het planMER ZuidasDok.

  2.  De vermeende ruimtelijke barrièrewerking van het huidige dijklichaam wordt als doorslaggevend argument gebruikt 
om bepaalde varianten af te wijzen. Dit is een subjectief, zo niet modieus, planologisch argument. De ontwikkeling van 
de Zuidas verloopt nu al succesvol en heeft een grote aantrekkingskracht. De huidige ruimtelijke structuur is daarbij 
blijkbaar geen belemmering. In planvorming wordt niet voorzien in nieuwe verbindingen tussen noord en zuidkant.

Reactie
De huidige barrière van het dijklichaam zorgt er niet voor dat de Zuidas niet ontwikkeld kan worden, maar 
belemmerd een verdere kwaliteitsimpuls voor de samenhang van het gebied wel. Vandaar dat barrièrewer-
king als één van de thema’s in het planMER behandeld zal worden.

 3.  Het ambitieniveau voor het te bebouwen oppervlak is met 500.000 m2 verlaagd. Hierdoor is de behoefte aan bouwgrond 
sterk verlaagd en valt er overigens ook een stuk financiële dekking van de plannen weg. Door de verlaging van het BVO 
ontstaan er ook mogelijkheden om andere ruimtelijke oplossingen voor het gebied te vinden.

Reactie
De ambitie bestaat om de Zuidas te ontwikkelen tot een gemengd stedelijk centrum met een bijbehorende 
intensieve bebouwingsdichtheid. Bij de uitwerking van de alternatieven vormt dit uitgangspunt. 

 4.  De huidige milieubelasting van de ring A10 Zuid zit onder de wettelijke normen. Het Rijk is daardoor op dit moment niet 
verplicht geluidschermen aan te leggen of andere maatregelen te treffen. Merkwaardig genoeg wordt het terugdringen van 
milieuoverlast genoemd als een van de redenen de infrastructuur onder de grond te brengen.

Reactie
Voor luchtkwaliteit wordt inderdaad voldaan aan de wettelijk normen. Als gevolg van het geluid van de A10 
geldt echter dat op bepaalde locaties in de Zuidas Flanken geen nieuwe geluidgevoelige functies kunnen 
worden gerealiseerd of dat deze gebouwen met een dove gevel uitgerust moeten worden. De hoeveelheid 
geluid belemmert de verdere ontwikkeling van het gebied tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Het 
planMER zal inzicht geven in de (positieve) milieueffecten van het onder de grond brengen van de 
infrastructuur.

  5.  Er worden 3 Dok varianten met subvarianten bestudeert en onderling vergeleken. Daarnaast worden zij vergeleken met 
‘de referentiesituatie’ dwz de huidige ruimtelijke situatie met ‘autonome’ ontwikkelingen. Vooraf kan al geconcludeerd 
worden dat alle varianten beter zullen scoren dan de referentiesituatie. Het is logischer om een 0+ variant te ontwikke-
len waarin een aantal mogelijke milieumaatregelen meegenomen worden zoals geluidschermen en/of overkappingen 
of andere denkbare oplossingen. 
 
Voorstel om in de studie een 0+ variant mee te nemen. En tevens van alle varianten incl. een 0+ variant inzicht te geven 
hoeveel milieu effect per geïnvesteerde euro wordt gegenereerd.

Reactie
 Om de uitbreiding van de A10 vorm te geven én het gebied duurzaam te kunnen ontwikkelen (in relatie tot 
de leefbaarheid van het gebied) is het van groot belang om de A10 onder de grond te leggen. Het verkeers-
onderzoek gaat ook uit van flankerende maatregelen.
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In het planMER wordt geen onderzoek gedaan hoeveel milieueffect er per geïnvesteerde euro optreedt. Wel 
wordt er een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld. 

2.10 Zienswijze 10

  1.  De doelstellingen voor dit project ZuidasDok zijn meervoudig. Het ligt in de rede om die doelstellingen in de volgende 
volgorde en met de volgende aanvullingen te formuleren:

	 	 	 •	 realiseren	van	een	optimaal	functionerend	hoogwaardig	verkeer-	en	vervoer	netwerk;
	 	 	 •	 	het	realiseren	van	een	kwalitatief	hoogwaardig	OV-knooppunt	met	bijbehorend	station	Amsterdam	Zuid	van	(inter)

nationale	allure;
	 	 	 •	 	verdere	ontwikkeling	van	de	Zuidas	als	een	(inter)nationale	toplocatie,	tevens	als	integraal	onderdeel	van	de	regio	en	

de	stad	Amsterdam;
	 	 	 •	 	duurzame	inpassing	van	de	infrastructuur	teneinde	de	barrièrewerking	op	te	heffen	en	kwaliteit	van	de	leefomgeving	

van	de	Zuidas	te	verbeteren;
	 	 	 •	 	goede	stedenbouwkundige	inpassing	ook	van	de	Dokzone,	mede	in	relatie	tot	de	doelstellingen	geformuleerd	onder	

punt	1	t/m	5	en	het	project	Zuidas	Flanken	en	Zuidas	VU/VUmc;
	 	 	 •	 	goede	inpassing	op	de	Zuidas	van	de	doelstellingen	geformuleerd	onder	punt	1	tlm	5	tevens	in	relatie	tot	de	

infrastructuur op de Zuidas (dat wil zeggen: goede afstemming Rijks- en onderliggende wegennet).

    Met andere woorden, de totale ontwikkeling op de Zuidas moet leiden tot een nationale én internationale toplocatie, 
waarbij het nationale aspect niet mag worden gemist. Daarbij is een goede infrastructuur buiten de Zuidas (denk 
daarbij aan de A10 en OV), een goede infrastructuur op de Zuidas, alsmede een goede aansluiting van die twee 
wegennetten, een essentiële voorwaarde om die doelstelling te kunnen laten slagen. 

    Er moet aandacht worden besteed aan de invloed/interactie tussen deze drie zeer grootschalige projecten (ZuidasDok, 
Zuidas Flanken en VU/VUmc). Dit geldt in het bijzonder voor het aspect verkeer.

Reactie
De doelstellingen, zoals geformuleerd in de NRD, hebben betrekking op het lokale, regionale, nationale en 
internationale niveau. Het nationale aspect maakt dus onderdeel uit van de meervoudige doelstelling.

De effecten van de ontwikkeling van ZuidasDok op het gebied van verkeer en infrastructuur in het studiege-
bied worden in het planMER inzichtelijk gemaakt. Voor een toelichting over de referentiesituatie wordt 
verwezen naar de Inleiding.

De relatie tussen Zuidas Flanken en ZuidasDok wordt toegelicht in de Inleiding.

  2. Verzoek nog een drietal andere aspecten bij het alternatievenonderzoek te betrekken:
	 	 	 •	 	Onderzoek	de	haalbaarheid	van	een	derde	ontsluiting	van	het	Zuidas	Dok	(al	dan	niet	via	een	dokstraat)	en	een	

additionele ontsluiting van het centrumgebied naast de De Boelelaan. Noodzakelijk dat er één dynamisch 
verkeersmodel wordt opgezet.

	 	 	 •	 	Verzoek	om	mee	te	nemen	of	en	hoe	het	parkeren	van	alle	modaliteiten	plaatsvindt:	(gedeeltelijk)	boven	en/of	
(gedeeltelijk) onder het maaiveld.

	 	 	 •	 	De	inpassing	van	de	Dokzone,	ook	stedenbouwkundig,	in	de	overige	plannen	op	de	Zuidas	(Flanken	en	VU/VUmc),	
mag niet worden gemist en daaraan zal in de te onderzoeken alternatieven goed aandacht moet worden besteed.

   Deze drie punten kunnen wellicht zelfs al in de alternatieven worden bezien. 

Reactie
Uitgangspunt is dat verkeer ten behoeve van het ZuidasDok via het ZuidasDok wordt afgewikkeld. De 
ontsluiting van het ZuidasDok en de wijze van parkeren voor auto’s en fietsers wordt meegenomen in het 
planMER. De uitwerking hiervan is echter nog wel op het abstractieniveau van een planMER en een 
structuurvisie, dus (zeer) gedetailleerde ontwerptekeningen van stallingen en parkeerplaatsen ontbreken 
evenals dynamische modelberekeningen. In het kader van het opstellen van het MER ZuidasDok wordt een 
verkeersstudie uitgevoerd. Hierbij worden de standaard door de gemeente Amsterdam en RWS gehanteerde 
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verkeersmodellen gebruikt. Deze geven voldoende inzicht in het functioneren van de infrastructuur en in 
de benodigde capaciteit om knelpunten te signaleren en te analyseren. 

 In het planMER ZuidasDok wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, dus ook aan 
de stedenbouwkundige inpassing in het totale Zuidasgebied. 
 
   3.  Onvolledig in kaart gebrachte referentiesituatie. De projecten van Zuidas Flanken en Zuidas VU/VUmc zijn nog niet 

(laat staan integraal) in ruimtelijke plannen vastgesteld. Eerst moet de referentiesituatie goed en nader in kaart zijn 
gebracht, voordat het project ZuidasDok, daarop kan voortborduren. Anders geformuleerd: de Verkeersstudie moet 
alle drie de projecten integreren.

Reactie
Voor de Zuidas Flanken  en VU/VUmc is een separate m.e.r.-procedure doorlopen. De verkeerstudie voor 
ZuidasDok borduurt qua gegevens en uitgangspunten zoveel mogelijk voort op de verkeerstudie, zoals 
uitgevoerd voor de MER-en Flanken en VU/VUmc. Voor een toelichting op de relatie tussen Zuidas Flanken 
en ZuidasDok en de referentiesituatie wordt verwezen naar de Inleiding.  

  4.  Zorgen worden geuit over de juistheid van de Verkeersstudie (o.a. aannames modal split) aangezien de huidige praktijk 
anders laat zien.

Reactie
Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen.

  5.  Punt van zorg is een goede coördinatie van en overleg over de projecten Flanken en VU/VUmc (gemeente Amsterdam) 
enerzijds en dit nationale project ZuidasDok (ministerie I & M)

Reactie
De reactie is voor kennisgeving aangenomen.

  6.  In de NRD ontbreekt Figuur 13 van de referentiesituatie. Verder geeft de verbeelding op pagina 31 bovenaan, niet de wel 
vermelde “schets van de belangrijkste (milieu)aspecten in de referentiesituatie aan.

Reactie
Voor een toelichting over het studiegebied en figuur 13 wordt verwezen naar de Inleiding.

  7.  Verzoek om in ieder geval in het MER als studiegebied op te nemen en te bezien: de gehele Zuidas, met name als het gaat 
om effecten van het project ZuidasDok op de infrastructuur, de ontsluiting komende van en gaande naar de Zuidas, als 
ook effecten voor de infrastructuur op de Zuidas. 

Reactie
Voor een toelichting op de relatie tussen Zuidas Flanken en ZuidasDok en de referentiesituatie wordt 
verwezen naar de Inleiding.  

  8.  In het beoordelingskader ook rekening te houden met de waardedrukkende effecten van het project op bestaande 
gebouwen tijdens de (ongetwijfeld langdurige) aanlegfase. En aandacht te besteden aan het voorkomen en uitblijven 
van negatieve constructieve gevolgen voor de panden in de directe nabijheid van ZuidasDok. 

Reactie
In het planMER wordt onderzoek gedaan naar de effecten op milieu en planologische aspecten (zoals 
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit). Planschade- en nadeelcompensatie is pas aan de orde in een latere 
planfase (bestemmingsplan of Tracébesluit) als er meer informatie bekend is over de werkzaamheden en de 
invloed daarvan op de waarde van de belendingen. 
Bij de aanleg van het ZuidasDok wordt rekening gehouden met het borgen van stabiliteit en het waar 
redelijkerwijs mogelijk beperken van hinder. De constructies van bestaande en vergunde gebouwen zijn 
uitgangspunt voor het ontwerp van het ZuidasDok.
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  9.   De beoordelingscriteria ten behoeve van de effectenbepaling van de te onderzoeken alternatieven in tabel 3 op pagina 
36 van de NRD uit te breiden met:

   a.  de stedenbouwkundige hoogwaardige kwaliteit te realiseren op de Dokzone mede in relatie tot de ontwikkelingen 
Zuidas Flanken en Zuidas VU/VUmc

   b.  een goede ontsluiting vanuit buiten het gebied richting Zuidas, maar ook vanuit ZuidasDok richting Zuidas en vice 
versa.

Reactie
De twee aangedragen aspecten worden reeds meegenomen in het huidige beoordelingskader. De steden-
bouwkundige hoogwaardige kwaliteit komt tot uiting via het criterium: ‘ versterking ruimtelijke kwaliteit 
en leefomgeving’ en een goede ontsluiting via het criterium: ‘capaciteit en bereikbaarheid hoofdwegennet 
en onderliggend wegennet’.

  10. Ten aanzien van de te onderzoeken aspecten (zie pagina 37/38 NRD) aandacht voor de volgende aspecten:
   a.  Volgende aandachtspunten bij verkeer en vervoer: een juist en volledig Achtergrondrapport en Verkeersstudie in de 

referentiesituatie;	de	effecten	op	de	infrastructuur	van	de	drie	projecten	ZuidasDok,	Flanken	en	VU/VUmc,	één	
dynamisch verkeersmodel waarin o.a. doorstroming en samenhang van rijks- en lokaal wegennet worden 
meegenomen. 

   b.  Verzoekt aandacht te besteden aan het gebruik en afstemming van WKO-installaties dan wel andere (toekomstige) 
integrale energiebesparende maatregelen in het kader van duurzaamheid.

   c.  Alle te onderzoeken aspecten en opmerkingen) moeten ook worden bezien tijdens de aanlegfase. Een fasering en de 
consequenties van de uitvoering in ieder geval met betrekking tot de mobiliteit, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, 
voor de Zuidas niet worden gemist. Hetzelfde geldt voor aspecten van constructieve aard, het voorkomen van stof-, 
trillings-, geluidhinder en de effecten op de waardebepaling van de panden op de Zuidas tijdens de bouw. Ook moet 
separaat aandacht worden besteed aan het handhaven van een goed woon- en leefklimaat tijdens de bouw, hetgeen 
onmisbaar is om de allure van de - huidige- toplocatie te behouden.

Reactie
In het kader van het opstellen van het MER ZuidasDok wordt een verkeersstudie uitgevoerd. Hierbij worden 
de standaard door de gemeente Amsterdam en RWS gehanteerde verkeersmodellen gebruikt. Deze geven 
voldoende inzicht in het functioneren van de infrastructuur en in de benodigde capaciteit om knelpunten 
te signaleren en te analyseren. 

De aangedragen aspecten worden in de diverse onderdelen van het planMER meegenomen. Voor een 
toelichting op het abstractieniveau van het planMER en structuurvisie wordt verwezen naar de Inleiding.  
Ten aanzien van aspecten als het toepassen van WKO en/of andere maatregelen om het gebruik van energie 
te beperken zal het planMER globaal blijven. Voor het nu te nemen besluit gaat het meer om een beoorde-
ling van de potenties van de alternatieven ten aanzien van het toepassen van maatregelen om energie te 
besparen. Naar verwachting zal bij de verdere planvorming worden aangesloten op de duurzaamheidsvisie 
en de duurzaamheidsmaatregelen die voor de Zuidas als geheel reeds worden gehanteerd. 

  11. In de NRD zijn geen leemten geformuleerd.

Reactie
Leemten in kennis worden in het planMER zelf geformuleerd en niet al in de NRD.



Nota van Beantwoording | 23

2.11 Zienswijze 11

  1. Wordt de A10 richting de begraafplaats Zorgvlied of in de richting van het Amstelpark verbreed?

Reactie
De A10 wordt verbreed tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Dit betekent ook een uitbrei-
ding ter hoogte van de begraafplaats Zorgvlied en het Amstelpark. De verbreding van de A10 (naar 2 rijbanen 
met ieder 5 rijstroken) vindt in principe aan beide kanten plaats.

  2.   Welke maatregelen worden genomen om de leefbaarheid, beperking geluidhinder en luchtverontreiniging en uitzicht 
zoveel mogelijk in stand te houden?

Reactie 
De plannen moeten voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving. In het planMER vindt hier 
onderzoek naar plaats. Hierbij wordt, indien noodzakelijk, ook een eerste inschatting gemaakt van 
mogelijke optimaliserende en mitigerende / compenserende om de effecten van geluid en luchtverontreini-
ging tegen te gaan. Voor een toelichting op de maatregelen en het abstractieniveau van het planMER en 
structuurvisie wordt verwezen naar de Inleiding.  

  3.  Voorafgaand aan werkzaamheden verzoek om metingen naar geluidhinder en luchtverontreiniging en herhaling 
hiervan nadat nieuwe situatie gereed is.

Reactie
Er worden in het kader van het planMER ZuidasDok geen metingen uitgevoerd voor geluid en luchtkwaliteit 
maar berekeningen. De analyses worden uitgevoerd voor het planjaar 2030, waarover metingen geen 
informatie kunnen verschaffen. Voor het planMER zal gebruik worden gemaakt van rekenmodellen die zijn 
gebaseerd op wettelijke voorschriften.

  4. Wat zijn de gevolgen van een eventuele waardedaling van pand van adressanten? En wat is de compensatieregeling?

Reactie
In het planMER wordt onderzoek gedaan naar de effecten op milieu en planologische aspecten (zoals 
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit). Planschade- en nadeelcompensatie is pas aan de orde in een latere 
planfase (bestemmingsplan of Tracébesluit) als er meer informatie bekend is over de werkzaamheden en de 
invloed daarvan op de waarde van de belendingen. 
Bij de aanleg van het ZuidasDok wordt rekening gehouden met het borgen van stabiliteit en het waar 
redelijkerwijs mogelijk beperken van hinder. De constructies van bestaande en vergunde gebouwen zijn 
uitgangspunt voor het ontwerp van het ZuidasDok.

  5. Welke maatregelen worden er genomen tegen extra geluid van ‘onder de brug’?

Reactie
De plannen moeten voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving. In het planMER vindt hier 
onderzoek naar plaats. Hierbij wordt, indien noodzakelijk, ook een eerste inschatting gemaakt van 
mogelijke maatregelen om de effecten van geluid tegen te gaan. Voor een toelichting op de maatregelen en 
het abstractieniveau van het planMER en structuurvisie wordt verwezen naar de Inleiding.  
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2.12 Zienswijze 12

  1.  Aanbeveling om duidelijk aan te geven wanneer welke besluiten genomen moeten worden en welke flexibiliteit er in de 
tijd bestaat.

Reactie
In het planMER zal aangegeven worden welke besluiten genomen kunnen worden en hoe deze in de tijd 
gefaseerd kunnen worden.

  2. Verzoek om voor de bovengrondse delen van de A10 maatregelen voor te stellen tegen geluidhinder en stofoverlast.

Reactie
De plannen moeten voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving. In het planMER vindt hier 
onderzoek naar plaats. Hierbij wordt, indien noodzakelijk, ook een eerste inschatting gemaakt van 
mogelijke mitigerende en optimaliserende maatregelen om de effecten van geluid en luchtkwaliteit tegen 
te gaan. In deze fase van planstudie (planMER en structuurvisie) zal deze analyse op hoofdlijnen plaatsvin-
den. Het is op voorhand nog niet bekend of en waar beschermende maatregelen kunnen worden gereali-
seerd. In volgende planstudiefasen (voor de A10 een procedure in het kader van de Tracéwet)wordt een 
gedetailleerde analyse van beschermende maatregelen uitgevoerd.

  3.  Er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden over andere zaken dan in paragraaf 4.2 derde alinea uit de NRD worden 
vermelden en er zouden dan ook geen andere zaken tot de referentiesituatie moeten behoren.

Reactie
Voor een toelichting op de referentiesituatie wordt verwezen naar de Inleiding.  In het planMER wordt 
hiervan een overzicht gegeven. Dit zal naar verwachting niet of nauwelijks afwijken van hetgeen op 
bladzijde 30 van de NRD is geschreven.

  4.  Er zou gekozen moeten worden voor de 6-sporige variant, als de financiële situatie ontoereikend is dan minimaal 
ruimte voor een latere aanleg reserveren.

Reactie
De effecten van zowel 4-sporige als 6-sporige varianten worden onderzocht. Deze reactie is voor kennisge-
ving aangenomen.

  5.  Pleiten voor een fijnmazig en frequent rijdend openbaar vervoer van en naar het station. Aansluitende OV behoeft sterke 
verbetering.

Reactie
De optimalisering van het openbaar vervoer is één van de meervoudige doelstellingen van het project 
ZuidasDok. Het aantal treinen dat aankomt op station Amsterdam Zuid wordt in de komende jaren sterk 
vergroot. In de NRD is het lokaal openbaar vervoernetwerk onderbelicht gebleven maar deze krijgen in het 
planMER de benodigde aandacht. Voor een toelichting hierover wordt verwezen naar de Inleiding. 

  6. Verzoek om ook maatschappelijke effecten in het MER op te nemen.

Reactie
In het planMER wordt onderzoek gedaan naar milieueffecten en relevante planologische effecten (zoals 
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit). 



Nota van Beantwoording | 25

2.13 Zienswijze 13

  1. Voorstander van de aanleg van het ZuidasDok onder de grond.

Reactie
Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

  2. Twijfels over de bereikbaarheid van de Zuidas vanuit twee punten:
   a.  Er wordt een integrale visie en studie gemist van de verwachte verkeersstromen en bereikbaarheid van MER 

ZuidasDok en MER Zuidas Flanken.
   b.  Aannames verkeersmodel en toekomstige modal split moeten goed worden onderbouwd en voort komen uit gedegen 

onderzoek. In het onderzoek wordt gepleit voor het doorrekenen van verschillende scenario’s t.a.v. de modal split en 
deze te bezien op gevolgen voor de benodigde infrastructuur op de Zuidas.

Reactie
a.  In het planMER wordt de realisatie van de Flanken in de referentiesituatie opgenomen. Voor een 

toelichting op de referentiesituatie en de relatie tussen ZuidasDok en Zuidas Flanken wordt verwezen 
naar de Inleiding.  

b.  In het kader van het planMER wordt onderzoek uitgevoerd waarbij zowel het hoofdwegennet en het 
onderliggend wegennet wordt beschouwd. De resultaten worden gepresenteerd in het planMER. Hier zal 
ook de modal split deel van uitmaken. 

2.14 Zienswijze 14

  1.  NS Reizigers is verheugd over het initiatief voor het opstellen van een Rijksstructuurvisie voor het ZuidasDok en werkt 
hier graag aan mee als concessiehouder van het hoofdrailnet, de vervoerder op de HSL Zuid en als eigenaar en beheerder 
van Station Amsterdam Zuid. 
 
Het opvangen van de ontwikkelingen stelt eisen aan het station (treinen en reizigers). NS verwacht dat binnen elk van de 
alternatieven een goede oplossing kan worden gerealiseerd. Om de internationale en duurzame ambities waar te 
kunnen maken ziet NS de 6-sporige variant als minimale oplossing. Niet alleen ingegeven door het aantal treinen dat 
afgewikkeld moet worden maar ook uit het oogpunt van de kwaliteit van de treindienst en flexibiliteit in termen van 
planning en beheersing van de treindienst. Dit huidige inzicht is mede gebaseerd op de constatering van Prorail (juli 
2010) dat voor de aanlanding van HSL Zuid twee extra perronsporen nodig zijn. Het station dient minimaal klaarge-
maakt te worden om de functie als tweede toegangspoort van Amsterdam te vervullen. 

Reactie
Binnen de drie kansrijke alternatieven die onderzocht worden in het planMER wordt gevarieerd met 
4-sporigheid, 6-sporigheid of 4-sporigheid met een ruimte reservering voor 6-sporigheid. De effecten van 
deze variaties worden beschouwd in het planMER, waarna het bevoegd gezag hierover een beslissing kan 
nemen.

  2.  NS Reizigers vraagt tevens aandacht voor de inpassing in de lokale netwerken: Noord/Zuidlijn, fiets en tram- en busnetwerk.

Reactie
In het planMER wordt ingegaan op de inpassing en interactie van lokale netwerken met de OV-terminal.

  3.  De fasering vraagt om bijzondere aandacht. Verwacht wordt dat de komende jaren het aantal treinreizigers zal 
verdubbelen. Tegelijkertijd zijn allerlei werkzaamheden, met bijbehorende hinder, aan station en infrastructuur 
noodzakelijk om gefaseerd de eindsituatie te realiseren. NS verwacht knelpunten m.b.t. transfer en afwikkelen van de 
treindienst. Bovendien brengen faseringsstappen kosten met zich mee. NS denkt graag mee hoe de hinder kan worden 
geminimaliseerd en hoe de financiële middelen zo doelmatig mogelijk aangewend kunnen worden. 
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NS reizigers is ervan overtuigd dat de aanpak zoals nu is voorgesteld voldoende basis is om de opgave beheerst te 
realiseren en denkt graag verder mee hoe de doelen verder te realiseren.

Reactie
Het plan ZuidasDok zal gefaseerd worden aangelegd. Deze fasering wordt in het planMER nader uitgewerkt. 
Er wordt ook rekening gehouden met transferkwaliteit.

2.15 Zienswijze 15

  1.  De verbreding van de A10 naar 10 rijbanen betekent dat het talud van de dijk, die al zeer dicht tegen het terrein van 
Amstelglorie ligt, voor een groot deel zal worden gebruikt voor de verbreding van de rijweg. Dat is niet acceptabel, 
omdat dit het leven op Amstelglorie waar circa 750 mensen wonen en/of recreëren en jaarlijks vele honderden bezoekers 
ontvangt, onleefbaar maakt. 
 
De geluidoverlast, die nu al groot is, wordt nog veel groter. 

 
    Milieubelasting en vervuiling zullen in ruime mate toenemen. Het lijkt in strijd met stedelijke plannen (structuurplan) 

om in deze groene scheg langs de Amstel de recreatiefunctie te versterken. 
De aansluiting tussen Amstelglorie en GroenAmstelland wordt vrijwel onmogelijk gemaakt.

Reactie
Bij het opstellen van het planMER wordt gebruik gemaakt van ontwerptekeningen voor de verbreding van 
de A10 naar 2 rijbanen met ieder 5 rijstroken. Bij het ontwerp van de aanpassingen aan de A10 is en wordt 
waar mogelijk rekening gehouden met de aanwezige ruimtelijke- en groenstructuren.

In het kader van het planMER wordt op een niveau dat passend is bij het nu te nemen besluit onderzoek 
uitgevoerd naar de effecten van de ontwikkeling, dus ook van de verbreding van de A10 naar 2 rijbanen met 
ieder 5 rijstroken, op diverse leefbaarheidthema’s: luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. De resulta-
ten van het onderzoek worden in het planMER weergegeven. Op basis van deze resultaten kunnen uitspra-
ken gedaan worden over de effecten op de leefbaarheid en over de eventuele noodzaak om maatregelen te 
nemen. Voor een toelichting op het abstractieniveau van het planMER en de structuurvisie en de voor te 
stellen maatregelen wordt verwezen naar de Inleiding.  

In het planMER worden de relevante beleidstukken, zoals de ruimtelijke structuurvisie van de gemeente 
Amsterdam, betrokken.

  2.  De voorgestelde ondertunneling in het Zuidasgebied, die bij het Beatrixpark weer boven de grond komt zou doorgetrok-
ken kunnen worden onder de Amstel en voorbij Amstelglorie weer boven de grond kunnen komen, zoals is besproken in 
het project  ‘de Amstel verandert…’

Reactie
Het ondergronds maken van een groot deel van het knooppunt Amstel is verkeerstechnisch niet mogelijk. 
Een verlenging van de tunnel stuit tevens op enorme kostenconsequenties en is om die reden ook niet 
mogelijk. 

  3.  Het knooppunt achter Amstelglorie (A2 en A10) zou opnieuw ingericht kunnen worden waarbij het talud langs 
Amstelglorie niet wordt aangetast. Dit kan betekenen dat de A10 iets verschuift maar mogelijk ook de spoorrails en 
mogelijk ook de metrolijn. Voorstel om te onderzoeken of een herinrichting van het knooppunt geen betere oplossing 
biedt.

Reactie
De herinrichting van het knooppunt Amstel zal in het kader van de uitwerking van de alternatieven op 
hoofdlijnen worden uitgewerkt. Streven is om de fysieke uitbreiding zo beperkt mogelijk te houden. Op dit 
moment kan aantasting van het talud niet worden uitgesloten.
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  4.  De overlast voor de bewoners van Amstelglorie moet worden beperkt door het plaatsen van een geluidscherm dat tevens 
de milieuvervuiling tegengaat. Dit geldt ook voor de bouwfase.

Reactie
In het planMER wordt onderzoek verricht naar geluid en luchtkwaliteit, ook langs Amstelglorie. Op basis 
van dit onderzoek kunnen eventuele optimaliserende en/of mitigerende / compenserende maatregelen 
benoemd worden. Voor een toelichting op het abstractieniveau van de uit te voeren onderzoeken in het 
planMER en de maatregelen wordt verwezen naar de Inleiding.

  5.  Ook het verzoek om de projectorganisatie een onderzoek uit te laten voeren naar een goede aansluiting tussen het 
Groengebied Amstelland en Amstelglorie.

Reactie
In het planMER wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan de ecologische (verbinding)zones in het 
plangebied. Hier kunnen ook optimalisaties uit naar voren komen (voor nadere toelichting, zie pagina 5 
van dit document).

  6.  Uitgangspunt zou een goede informatievoorziening moeten zijn. Graag zou vooraf informeel de gelegenheid worden gekregen 
om de uitkomsten van het MER onderzoek in te zien dus voor het moment waarop het MER openbaar wordt gemaakt. 

Reactie
Het MER wordt bekend gemaakt en ter inzage gelegd volgens de hiervoor wettelijk geldende procedure. 

2.16 Zienswijze 16
  
  1. Het bouwen van een dok vergt zeer hoge kosten. Is een dok wel nodig? 
  2.  Het onder de grond brengen van infrastructuur levert geen relevante voordelen op. Hooguit van lokale aard en ook op 

andere wijze te realiseren. Het realiseren van extra m2 op die plek lijkt niet in het algemeen belang.

Reactie
Uit de uitgevoerde analyse van kansrijke alternatieven in de NRD is gebleken dat alleen oplossingen, waarbij 
in ieder geval de verbrede A10 onder de grond gelegen is, kansrijk zijn. Alternatieven waarbij alle infrastruc-
tuur boven de grond gelegen is voldoen niet aan de gestelde doelstellingen. Dit staat beschreven in de NRD 
op bladzijde 22, waar geconcludeerd wordt dat milieudruk op de omgeving en de barrièrewerking van de 
infrastructuur blijft bestaan als gekozen wordt voor oplossingen op of boven maaiveld.
In twee van de drie kansrijke alternatieven is overigens wel sprake van infrastructuur op of boven maaiveld. 
Bij het alternatief gestapelde sporen betreft dit de metro en bij het alternatief sporen bovengronds zowel 
het spoor als de metro.

Het realiseren van extra m2 bij het ZuidasDok geeft een extra stedenbouwkundige impuls om zo de twee 
Flanken van de Zuidas beter met elkaar te verbinden.

  3.  De geplande bouwvolumes zijn van een dusdanige omvang dat het op termijn niet in het voordeel zal uitpakken voor de 
stad, regio of het gebied zelf. Slechts het resultaat van rekensommetjes over te realiseren opbrengsten. De zeer hoge 
verdichting gaat de menselijke maat overstijgen en de leefbaarheid van het gebied niet ten goede komen.

Reactie
In het planMER zal onderzoek gedaan worden naar de milieueffecten van de realisatie van vastgoed bij het 
ZuidasDok. Op dat moment kunnen ook uitspraken gedaan worden over de wenselijkheid en leefbaarheid 
van het gebied. In de uit te voeren MKBA wordt op de maatschappelijke kosten en baten  ingegaan van de 
ontwikkeling van het ZuidasDok.
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4.  Nimmer een gezond integraal plan gezien voor de relatie tussen de geplande bebouwing en toereikende infrastructuur die zal 
leiden tot een gebied met een leefbare balans ook ten opzichte van de omgeving.

Reactie
Deze opmerkingen worden voor kennisgeving aangenomen.

  5.  Het negatieve resultaat is al jaren zichtbaar in de vorm van een dichtslibbende omgeving. Over een lange tijd zullen de 
bedrijven die de vrijheid hebben weer wegtrekken op zoek naar andere locaties die beter bereikbaar zijn. Voor de 
bereikbaarheid zal het Dok geen oplossing blijken. Latere verbeteringen aanbrengen aan een dokstructuur onder de 
grond is niet meer mogelijk.

Reactie
Onderdeel van de meervoudige doelstellingen van het plan ZuidasDok is een ‘duurzame inpassing van de 
infrastructuur in combinatie met stedenbouw’. Dit betekent dat de uitbreiding van de A10 en de situering 
onder het maaiveld voldoende toekomstvast moet zijn. In het planMER wordt hiervoor het jaar 2030 
gehanteerd. Ook de ontwikkeling van vastgoed zal toekomstvast gerealiseerd moeten worden. Dit betekent 
dat vraag en aanbod, zoals dat nu bekend is voor de toekomst overeen moet komen met de voorgenomen 
activiteiten bij het ZuidasDok.

  6.  Alleen een klein deel van het dok zou onder de grond gebracht dienen te worden als het i.v.m. ruimtegebrek langs dit 
deel van de A10 ook niet anders kan of een verbetering zou zijn. Het Zuidasgebied zou daarna slechts langzaam verder 
ontwikkeld moeten worden.

Reactie
De Zuidas wordt gefaseerd aangelegd. De diverse plannen voor de Flanken van de Zuidas worden tot circa 
2030 grotendeels volgtijdelijk gerealiseerd. Ook de ontwikkeling van het ZuidasDok kent een fasering. Het 
plan ZuidasDok zal gefaseerd worden aangelegd. Deze fasering wordt in het planMER nader uitgewerkt. Het 
onder de grond brengen van de A10 en een nieuw OV-terminal maakt onderdeel uit van alle alternatieven. 
Pas in het laatste stadium wordt vastgoed ontwikkeld. 

  7.   Een van de mooiste voorbeelden is kort geleden gepresenteerd door de heer Martinus Oostenbrink in het ”Manifest”  als 
alternatieve benadering voor de ontwikkeling van het Zuidasgebied. Dit zou de leidraad kunnen zijn in een geleidelijke 
verdere ontwikkeling.

Reactie
Het uitwerken van de alternatieven noodzaakt tot nader onderzoek naar inpasbaarheid van infrastructuur in 
de openbare ruimte. Het Manifest kan worden gezien als input en aansporing om bovengrondse spoorin-
frastructuur (trein en metro) niet als negatief te beschouwen maar in maximale potentie uit te werken. Uit 
de brede participatie en marktconsultatie is tevens gebleken dat er belangstelling is voor concrete eerste 
stappen en daarmee te bereiken “tussentijdse” kwaliteit, als voor de ooit te bereiken eindbeelden.
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3.1 Advies Waternet

  1. 	Beleidskaders: gegeven de procesgang van de m.e.r.-procedure, gevat onder de methodiek van Sneller en Beter, acht 
Waternet het relevant om vroeg in dit proces de beleidskaders aan te reiken:

	 	 	 •	 Het Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010 – 2015
	 	 	 •	 De Keur AGV 2009
	 	 	 •	 Plan gemeentelijke watertaken 2010 – 2015 (Breed Water)
     Waar deze relevant zijn voor het ZuidasDok dienen deze expliciet in de verdere procedure opgenomen te worden en 

de alternatieven daarop verder te ontwikkelen. In het MER vormen zij onderdeel van de verplichte waterparagraaf.

Reactie
De bovengenoemde beleidskaders worden meegenomen bij het onderdeel ‘water’ in het planMER 
ZuidasDok.

  2. 	Gegeven de sterke samenhang en interactie van ontwikkeling tussen het ZuidasDok en de Flanken vragen plangebied 
overstijgende thema’s aandacht in de afstemming. De onderstaande waterthema’s zijn hier exemplarisch voor:

	 	 	 •	 Waterberging
	 	 	 •	 Waterstructuur
	 	 	 •	 Waterveiligheid
	 	 	 •	 Grondwater

Reactie
In het planMER ZuidasDok worden de aangedragen thema’s op het gebied van water beschouwd, zowel in 
aanlegfase als in beheerfase. Tevens zal de beschouwing van het aspect water in samenhang worden gezien 
met de autonome ontwikkeling (zoals in de Flanken). Over het thema water zal overleg plaatsvinden met 
Waternet en de Dienst Zuidas.

3.2 Advies Brandweer Amsterdam-Amstelland

  1.  De brandweer Amsterdam adviseert om bij de besluitvorming transparant en duidelijk weer te geven hoe het Integraal 
Veiligheids Plan ZuidasDok (IVP) zijn doorwerking heeft gehad in het nemen van de voorkeursbeslissing.

Reactie
Het Integraal Veiligheidsplan ZuidasDok vormt voor zover van belang voor de nu te maken keuze input voor 
het beoordelingskader in het op te stellen MER. 

  2.  De brandweer adviseert om in deze Rijksstructuurvisie een veiligheidparagraaf op te nemen dat inzicht geeft in de 
veiligheidsaspecten van deze complexe ruimtelijke ontwikkeling.

Reactie
Externe veiligheid speelt een belangrijke rol in het planMER en zal als zodanig ook beschreven worden. 
Voor een toelichting op het abstractieniveau van het planMER en structuurvisie wordt verwezen naar de 
Inleiding. Thans is nog niet duidelijk hoe de Rijksstuctuurvisie eruit komt te zien, maar deze opmerking 
wordt meegenomen bij de keuze voor een bepaalde structuur in de Rijksstructuurvisie.

Deel B
Adviezen van betrokken 
bestuursorganen en wettelijke 
adviseurs
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  3.  Tot slot adviseert de Brandweer om een effectbeschrijving te geven van alle relevante veiligheidsaspecten, zoals deze zijn 
benoemd in het concept IVP.

Reactie
De diverse veiligheidsaspecten worden meegenomen in het planMER onder het thema externe veiligheid op 
een niveau dat passend is bij het nu te nemen besluit. Ook de inhoud van het (concept) IVP zal hierbij 
gebruikt worden.

3.3 Advies Provincie Noord-Holland

  1.  Aan de toekenning van de bijdrage van de Provincie Noord-Holland van € 75 miljoen voor de OV-terminal zijn een 
aantal voorwaarden gesteld. In de notitie is naar de mening van de Provincie onvoldoende aandacht voor voetgangers 
en fietsers en voor overstaptijden tussen modaliteiten. Zij wijzen in dit verband ook op de notitie ‘Regionale OV-knoop 
Zuidas 2020-2030’ die door de Stadsregio Amsterdam eind vorig jaar hierover is opgesteld en die tot in de details de 
eisen omschrijft waaraan de OV-terminal moet voldoen.

Reactie
In het planMER zal naast OV en wegverkeer ook voldoende aandacht zijn voor fietsverkeer en voetgangers. 
De notitie ‘Regionale OV-knoop Zuidas 2020-2030’ wordt bij het opstellen van het planMER ZuidasDok 
betrokken.

  2.  Bij de drie alternatieven worden telkens twee varianten meegenomen: zes sporen en vier sporen. De variant van vier 
sporen kwam uit de lucht vallen. Provincie Noord-Holland zou het betreuren als gekozen wordt voor het alternatief van 
vier sporen. Zij pleiten er in ieder geval voor om als hiervoor toch wordt gekozen extra ruimte te reserveren zodat 
uitbreiding naar zes sporen in de toekomst mogelijk blijft.

Reactie
Deze reactie zal worden meegenomen in het afwegingproces rondom de besluitvorming tot het nemen van 
een voorkeursbeslissing, waarbij naast 4 en 6 sporigheid ook de variant 4-sporigheid met ruimtereservering 
wordt beschouwd.

3.4 Advies Rijkswaterstaat

  1. De wettelijke adviseur geeft aan dat de NRD geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

3.5 Advies Stadsdeel Oost

  1.  Er wordt aangedrongen op een keuze voor een variant die de minst negatieve milieueffecten heeft voor de bewoners en 
belanghebbenden en waarin deze negatieve effecten gecompenseerd worden.

Reactie
In het planMER worden de drie alternatieven onderzocht op diverse milieu en planologische effecten. In de 
uiteindelijke keuze, die vastgelegd wordt in een Rijksstructuurvisie, worden deze uitkomsten meegewogen.

  2. Voorts verzoek om ruimtelijke planvorming in Oost in het onderzoeksgebied te respecteren en contact op te nemen.

Reactie
Ruimtelijke planvorming die reeds vastgesteld is, maakt deel uit van de referentiesituatie. Indien hierover 
onduidelijkheid bestaat, zal contact met Stadsdeel Oost opgenomen worden.
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