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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het Amstel Business Park is een 180 hectare groot bedrijventerrein. Het noordelijk 
deel ligt in de gemeente Amsterdam en het zuidelijk deel in de gemeente 
Ouder-Amstel. In de Visie Overamstel (2005) is een transformatie van het noordelijk 
deel van het bedrijvengebied Amstel Business Park tot stedelijk, gemengd 
woon-/werkgebied voorgesteld. Dit gebied Overamstel wordt de komende jaren 
geleidelijk getransformeerd tot een grootstedelijk woon/werkgebied. Het gebied wordt 
straks intensiever gebruikt: er worden woningen, voorzieningen en bedrijven/kantoren 
gebouwd. Daarbij wordt uitgegaan van zoveel mogelijk behoud van de huidige 
bedrijven en behoud van de goede bereikbaarheid. Dit bestemmingsplan beoogt 
uitsluitend te voorzien in de verkleining van de geluidzone en voorziet niet in de 
vestiging van nieuwe functies in het gebied, hiervoor zullen in een later stadium 
afzonderlijke bestemmingsplannen worden opgesteld.
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figuur 1: luchtfoto Amstel Business Park 

1.2  Leeswijzer

In hoofdstuk 3 wordt het geldende plankader weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt het 
vigerende nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleidskader geschetst. In hoofdstuk 
5 wordt een inventarisatie en analyse gegeven van de bestaande situatie en wordt 
ingegaan op de beoogde situatie. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de 
geluidtechnische aspecten
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Aan de opzet van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan wordt 
aandacht besteed in hoofdstuk 7. Tot slot worden in de hoofdstukken 8 en 9 de 
economische uitvoerbaarheid maatschappelijke uitvoerbaarheid behandeld.
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Hoofdstuk 2  Bevoegdheidsverdeling

Bij raadsbesluit van 13 juli 2005 is het gebied Overamstel aangewezen tot 
grootstedelijk project. Het project Overamstel betreft een complex en uniek project, 
dat vraagt om een eenduidige bevoegdhedenverdeling. Besloten is dat, onder meer, 
de bevoegdheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening bij de centrale stad 
blijven. 
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Hoofdstuk 3  Plankader

3.1  Beschrijving van Amstel Business Park

Aan een brede bocht van de Amstel ligt Amstel Business Park. De recent ingezette 
ontwikkeling van Overamstel in het deel van het Amstel Business Park tot een 
gemengd (grootstedelijk) woon-werkgebied, heeft gevolgen voor het hele 
bedrijventerrein. Het hele Amstel Business Park wordt meer verknoopt met het 
stedelijk milieu. Dit heeft een grote aantrekkingskracht op bepaalde vormen van 
bedrijvigheid, zoals ondernemingen uit het creatief productiemilieu. Tevens is er een 
druk om het bestaande bedrijventerrein te verdichten, vanwege de schaarste aan 
grond.

Niet alleen het Amstel Business Park heeft zich in de tijd getransformeerd, maar ook 
de directe context is veranderd. Waar het Business Park jaren lang als 
bedrijvengebied aan de rand van de stad lag, komt nu vooral door de ontwikkeling van 
Overamstel de stad dichterbij. Het gebied zal door deze ontwikkelingen nog meer op 
de kaart komen bij initiatiefnemers en er zal een functieverkleuring plaatsvinden naar 
meer stedelijke functies. Tevens zal er meer verkeer worden afgewikkeld via het 
plangebied.

Voor de functiemenging in Overamstel is het uitgangspunt om bedrijven die gemengd 
kunnen worden, te behouden voor het gebied. Vanuit de milieuzones en 
inpasbaarheid van de zittende bedrijven wordt een zonering in mengen voorgesteld: 
een woonzone, een werkzone en een overgangszone. De woonzone ligt in het 
noordelijk deel, de werkzone in het zuidelijk deel van Overamstel. Halverwege het 
plangebied is een overlapping van beide zones, die gekarakteriseerd wordt als de 
overgangszone. 

Voorheen konden zogenaamde grote lawaaimakers zich vestigen op het gehele 
industrieterrein. Als gevolg hiervan ligt rond het industrieterrein een geluidzone. In 
verband met de beoogde woningbouw is besloten het gebied waar grote 
lawaaimakers zich kunnen vestigen te beperken tot het zuidelijk deel van het 
industrieterrein en de huidige geluidzone die rond het industrieterrein ligt te 
verkleinen. Dit bestemmingsplan beoogt uitsluitend te voorzien in de verkleining van 
de geluidzone. In het daadwerkelijk mogelijk maken van de nieuwe functies zal in 
andere afzonderlijke bestemmingsplannen worden voorzien.

3.2  Geldend planologisch kader

Bij Koninklijk Besluit van 26 april 1990, nr. 90.01070 is op grond van de Wet 
geluidhinder een geluidzone rond het industrieterrein Amstel I en II vastgesteld. 
Consequentie van het zonebesluit is dat de Wet geluidhinder beperkingen oplegt aan 
de mogelijkheid om binnen deze zone geluidgevoelige functies, zoals woningbouw, 
te realiseren. De toenmalig vastgestelde geluidzone valt wat betreft het voornoemd 
grootstedelijk gebied binnen de volgende bestemmingsplannen:

1. Bestemmingsplan "Overamstel Buitendijks", vastgesteld bij besluit van besluit 
van 14 maart 2007, nr. 101, door de gemeenteraad van Amsterdam en bij besluit 
van 23 oktober 2007 grotendeels door gedeputeerde staten van Noord-Holland 
goedgekeurd en bij uitspraak van 11 februari 2009 van de Afdeling 
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bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn alle beroepen ongegrond 
verklaard. 
Het gebied wordt begrensd door de Amstel aan de noordzijde, de 
Weespertrekvaart aan de noord- en oostzijde, de Joan Muyskenweg aan de 
westzijde en de gemeentegrens en de grens van het industriegebied 
Weespertrekvaart aan de zuidzijde.

2. Bestemmingsplan Industriegebied Amstel 1977, vastgesteld door de 
gemeenteraad van Ouder-Amstel bij besluit van 21 mei 1979 en goedgekeurd 
door gedeputeerde staten van Noord-Holland bij besluit van 20 januari 1981. Als 
gevolg van een recente gemeentegrenscorrectie vallen deze gronden per 1 
januari 2006 onder de bevoegdheid van de gemeente Amsterdam. Dit betreft de 
gronden direct ten noorden van de ringmetrolijn.

3. Uitbreidingsplan Industriegebied Amstel, vastgesteld door de gemeenteraad van 
Amsterdam bij besluit van 31 mei 1961 en goedgekeurd bij besluit van 
gedeputeerde staten van Noord-Holland bij besluit van 3 juli 1962. 

4. Bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977" (deel Ouder-Amstel) 
vastgesteld door de gemeenteraad van Ouder-Amstel bij besluit van 5 juli 2007 
en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Noord-Holland bij besluit van 1 
november 2007 nr. 63.823. 

5. Bestemmingsplan "Industriegebied Weespertrekvaart", vastgesteld door de 
gemeenteraad van Amsterdam bij besluit van 5 februari 1986, nr. 134, en door 
gedeputeerde staten van Noord-Holland bij besluit van 17 maart 1977, nr. 1/67 
gedeeltelijk goedgekeurd. 
De Kroon heeft bij KB van 15 juni 1989, nr. 89.01456, het bestemmingsplan 
grotendeels goedgekeurd. Het plangebied ligt in het noordelijk deel van het 
gebied Weespertrekvaart; aan de oostzijde begrensd door de spoorlijn 
Amsterdam-Utrecht, de penitiaire inrichting en H.J.E. Wenckebachweg, en aan 
de oostzijde door Weespertrekvaart. De grens aan de zuidzijde bevindt zich aan 
de zuidzijde van de percelen H.J.E. Wenckebachweg 57L tot en met 57Z.

6. Bestemmingsplan "Weespertrekvaart West e.o", vastgesteld door de 
gemeenteraad van Amsterdam bij besluit van 17 september 1997, nr. 449 en 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Noord-Holland bij besluit van 28 april 
1998, nr. 97-714242. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de 
spoorlijn Amsterdam-Utrecht, aan de noordzijde door de kadastrale grens van de 
penitiaire inrichting Overamstel, aan de oostzijde door de oostelijke kadastrale 
grens van de Penitentiaire Inrichtingen Overamstel en de H.J.E. 
Wenckebachweg in de richting tot aan het talud van de spoorbaan 
Amsterdam-Utrecht. Aan de oost- en zuidzijde grenst het bestemmingsplan aan 
het bestemmingsplan Bedrijventerrein Weespertrekvaart Zuid.

7. Bestemmingsplan Industriegebied "Weespertrekvaart Zuid" (gedeeltelijk), 
vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 2 februari 1999, nr 42B en 
grotendeels goedgekeurd door de gedeputeerde staten van Noord-Holland bij 
besluit van 24 augustus 1999, nr. 1999-11761. Het plangebied wordt aan de 
oostkant ongeveer begrensd door het midden van de Weespertrekvaart, aan de 
zuidkant door een deel van het talud van de ringweg A10 en de Johannes 
Blookerweg, aan de westkant door een deel van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht 
tot aan de kadastrale grens met de penitentiaire inrichting Overamstel, via een 
deel van de as van de H.J.E. Wenckebachweg naar het midden van de 
Weespertrekvaart.

8. Uitbreidingplan Weespertrekvaart bij besluit van 2 januari 1942. De gronden 
liggen tussen de H.J.E. Wenckebachweg en de penitiaire inrichting.

9. Bestemmingsplan Amstelkwartier Binnendijks, de gemeenteraad van 
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Amsterdam heeft bij besluit van 4 juni 2008, nummer 214, het bestemmingsplan 
Amstelkwartier Binnendijks gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, vastgesteld. Bij 
besluit van 28 januari 2009 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland het 
plan goedgekeurd. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de 
Korte Ouderkerkerdijk, aan de westzijde door het Nuon-terrein, aan de oostzijde 
door de Spaklerweg en aan de zuidzijde door de toegangsweg naar het 
Nuonterrein.

10. Facetherziening van het Uitbreidingsplan Industriegebied Amstel (deel 
Amsterdam) en facetherziening van het Uitbreidingsplan Industriegebied Amstel 
(deel Ouder-Amstel) en het bestemmingsplan Industriegebied Amstel 1977 (deel 
Amsterdam), vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam bij besluit van 
20 december 2006, besluitnummer 281/701 en 282/702 en goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Noord-Holland bij besluit van 19 maart 2007, nummer 
2007-11686. Deze facetherzieningen hebben betrekking op het gebied 
Overamstel dat ligt tussen de Amstel, het volkstuinenpark Amstelglorie, de 
ringmetrolijn, de Penitentiaire Inrichting Overamstel en de Weespertrekvaart.

Voor het plangebied gelden de volgende voorbereidingsbesluiten:

1. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 4 juni 2008 een 
voorbereidingsbesluit vastgesteld (Voorbereidingsbesluit Overamstel) mede voor 
het gebied waar het onderhavige bestemmingsplan in ligt. Het 
voorbereidingsbesluit is op 19 juni 2008 in werking getreden en geldt voor een 
periode van twee jaar. Het gebied wordt ongeveer begrensd door het 
bestemmingsplan Amstelkwartier Binnendijks en de Amstel aan de noordzijde, 
volkstuinenpark Amstelglorie aan de westzijde, de gemeentegrens en de grens 
van het industriegebied Weespertrekvaart aan de zuidzijde.

2. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 13 februari 2008 besloten, dat een 
bestemmingsplan Kop Weespertrekvaart wordt voorbereid voor het gebied dat 
wordt begrensd door de spoorbaan Amsterdam-Utrecht, de Duivendrechtsekade 
en aan de zuidzijde de penitentiaire inrichting Overamstel

Gemeente Amsterdam  Overamstel, verkleinen geluidzone (vastg
esteld)



blz. 16

Overamstel, verkleinen geluidzone (vastgesteld)  
Gemeente Amsterdam



  blz. 17

Hoofdstuk 4  Beleidskader

4.1  Rijksbeleid

Nota Ruimte

De Nota Ruimte is op 27 februari 2006 in werking getreden. Het hoofddoel van het 
nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor verschillende ruimtevragende 
functies op het beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking staat. Het 
ruimtelijk beleid zal worden gericht op vier algemene doelen:

1. De versterking van de internationale concurrentiepositie.
2. Het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland.
3. Het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden.
4. Het borgen van veiligheid.

Dit bestemmingsplan draagt bij aan deze beleidsdoelstellingen door de verdere 
ontwikkeling van Amsterdam als krachtige stad/metropool te bevorderen.

Nota Mobiliteit

Het verkeers- en vervoersbeleid voor de werkingstermijn van de Nota Ruimte is 
uitgewerkt in de Nota Mobiliteit (PKB). De Nota Mobiliteit is op 14 februari 2006 door 
de Eerste Kamer goedgekeurd en op 21 februari in werking getreden. De Nota 
Mobiliteit is de opvolger van het Structuurschema Verkeer en Vervoer. Kern van het 
beleid is, dat een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en 
goederen een essentiële voorwaarde is voor de economische ontwikkeling. Het 
kabinet wil daarom de groei van mobiliteit, binnen de wettelijke kaders van onder 
meer veiligheid en leefomgeving, geen beperkingen opleggen en de bereikbaarheid 
verbeteren. Dit bestemmingsplan heeft geen gevolgen voor de mobiliteit in en nabij 
Amsterdam.

Vierde Nota Waterhuishouding

In de Vierde Nota Waterhuishouding zijn de belangrijkste nationale 
beleidsdoelstellingen met betrekking tot waterbeheer opgenomen. Dit 
bestemmingsplan heeft geen gevolgen voor de waterhuishouding in en nabij het 
plangebied en derhalve ook geen gevolgen voor het waterbeheer.

4.2  Provinciaal beleid

De provincie Noord-Holland hanteert het standstill-beginsel inzake geluidhinder, het 
voorkomen dat meer mensen geluidhinder ondervinden. Projectie van geluidgevoelige 
bestemmingen in zones rond industrieterreinen en langs (spoor)wegen dient te 
worden voorkomen, gezien het streven, dat geen nieuwe geluidhinder knelpunten 
ontstaan. 

Het verkleinen van de geluidzone zoals voorzien in dit bestemmingsplan beperkt de 
mogelijkheden om geluidproducerende functies te vestigen in het Amstel Business 
park. Op deze wijze wordt voorkomen dat geluidgevoelige bestemmingen worden 
geprojecteerd binnen de hinderzone van geluidproducerende bestemmingen. Gezien 
het voorstaande past het bestemmingsplan Overamstel, verkleinen geluidzone in het 
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provinciaal beleid.

4.3  Gemeentelijk beleid

Structuurplan

Het thans vigerende structuurplan is het structuurplan 'Kiezen voor stedelijkheid', dat 
in 2003 door de gemeenteraad is vastgesteld. In dit plan worden de ruimtelijke 
ontwikkelingen tot 2010 beschreven. Het structuurplan dient als beleids- en 
toetsingskader voor bestemmingsplannen. Het structuurplan heeft de formele status 
van een streekplanuitwerking. Onder het motto "Kiezen voor stedelijkheid" is in het 
structuurplan Amsterdam een beeld geschetst van de ruimtelijke ontwikkelingen tot 
2010. Als belangrijkste opgaven voor de stad worden gezien:

1. Het ontwikkelen van milieus die juist in Amsterdam kansen hebben: milieus met 
bebouwing en omgeving van hoge kwaliteit, met intensief grondgebruik, menging 
van activiteiten en een optimaal openbaar vervoer- en fietsnetwerk. Dit vraagt om 
transformatie van bestaande woon- en werkgebieden en terugdringing van de 
milieuhinder;

2. Het op alle fronten vergroten van de bereikbaarheid van de stad gericht op het 
kanaliseren van de mobiliteitsgroei, afstemming van stedelijke ontwikkeling en 
bereikbaarheid en vergroting van het gebruik van fiets en openbaar vervoer;

3. Het verhogen van de kwaliteit van water, groen en openbare ruimte: met extra 
aandacht voor waterberging.

In het structuurplan wordt het gebied Overamstel aangewezen tot een zogenaamd 
grootstedelijk woon-werkgebied. Dit is een multimodaal ontsloten gebied dat bij 
uitstek geschikt is voor de vestiging van stedelijke en regionaal georiënteerde 
voorzieningen. De dichtheden zijn er hoog en er zijn goede kansen voor hoogbouw. 
Menging (met wonen en ondersteunende voorzieningen) is een wezenlijk kenmerk 
van dit gebied. 

Het verkleinen van de geluidzone past in dit beleid en is een essentiële stap om dit 
beleid te kunnen uitvoeren. 

Visie Overamstel

In de Visie Overamstel 2002 is een transformatie van het noordelijk deel van het 
industriegebied Amstel Business Park tot stedelijk, gemengd woon-werkgebied 
voorgesteld. Deze Visie geeft globaal de ambitie, het programma en de 
ontwikkelingsrichting van het gebied Overamstel aan. 
In het in april 2003 door de raad vastgestelde Structuurplan 'Kiezen voor 
Stedelijkheid' is deze transformatie opgenomen. In 2005 is de Visie uit 2002 
geactualiseerd en na advisering door de Stadsdeelraad Oost-Watergraafsmeer, in de 
gemeenteraad vastgesteld. In de Visie 2005 wordt het in het structuurplan gegeven 
kader verder uitgewerkt. De visie is een globaal, richtinggevend document en dient 
als referentiekader voor de deelgebieden en geeft de samenhang met de omgeving 
weer. Voor de transformatie zijn vier uitgangspunten opgenomen: 

1. aanhaken op de stad: als stedelijke woonwerkgebied moet Overamstel een 
vanzelfsprekende plaats krijgen als schakel tussen de Rivierenbuurt, 
Oost-Watergraafsmeer, Zuidoost en de Amstelscheg;

2. behoud goede bereikbaarheid: om de toename van mobiliteit in goede banen te 
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leiden, dient er geïnvesteerd te worden in een goede bereikbaarheid van het 
gebied. Hiervoor zullen aanpassingen in de wegenstructuur nodig zijn;

3. menging wonen en werken; om op een goede wijze woningbouw aan een 
functionerend werkgebied toe te voegen, is het mengen van wonen en werken 
voorgesteld in drie zones: een woonzone, een werkzone en een 
overgangsgebied. Met deze mengstrategie wordt enerzijds ruimte geboden aan 
verdere ontwikkeling en intensivering van werkfuncties en anderzijds is het 
mogelijk om een aantrekkelijke woonomgeving met voldoende voorzieningen te 
creëren;

4. flexibiliteit: gezien de lange ontwikkelingstermijn en de complexiteit is 
Overamstel in deelgebieden opgedeeld, waarvoor per deelgebied een 
ontwikkelingstempo is voorgesteld.

Uitgegaan wordt van een woonzone in het noorden, een werkzone in het zuiden en 
daartussen een overgangszone. Voorwaarde voor de ontwikkeling van woningbouw 
zijn maatregelen ten aanzien van een aantal milieucontouren. 

Het verkleinen van de geluidzone past in dit beleid en is een essentiële stap om dit 
beleid te kunnen uitvoeren. 
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Hoofdstuk 5  Het ruimtelijk kader

5.1  Ruimtelijk-functionele aspecten

In verband met de in de toekomst beoogde woningbouw in Overamstel, wordt met de 
vaststelling van dit bestemmingsplan ter plaatse van Overamstel de omliggende 
geluidzone Overamstel voor het grootstedelijk gebied verkleind. Dit bestemmingsplan 
maakt niet de daadwerkelijke woningbouw zelf mogelijk.

Om de geluidzone in te kunnen krimpen is de geluidbelasting vanwege de 
inrichtingen op het Amstel I en II teruggebracht. Dit geldt voor de feitelijke 
geluidhinder die door de bedrijven op het industrieterrein wordt veroorzaakt, maar ook 
voor de hinder die de bedrijven in juridische zin (op grond van een eerdere 
facetherziening en verleende milieuvergunningen) mogen produceren. 

Op basis van de beschikbare akoestische informatie, zoals de verleende 
milieuvergunningen en een akoestisch onderzoek in verband met geluidssanering 
aangevuld met nader akoestisch onderzoek en gesprekken met betrokken bedrijven 
is een realistisch en actueel beeld verkregen van de geluidssituatie. Daar waar 
sprake was van een te hoge geluidsbelasting (meer dan 50 dB(A)) op de beoogde 
locaties voor de nieuw te bouwen woningen op Overamstel is vastgesteld welke 
bedrijven een relevante bijdrage aan deze overschrijding leverden. Bij deze bedrijven 
is onderzocht of de geluidsemissie in werkelijkheid niet minder was dan toelaatbaar 
op grond van de milieuvoorschriften. In die gevallen is, waar mogelijk, de 
milieuvergunning aangescherpt. Voor bedrijven die geen milieuvergunning nodig 
hebben, maar die vallen onder de algemene regeling (een AMvB) is een nadere eis 
opgelegd. Het ging in het totaal om 150 bedrijven met een milieuvergunning of die 
vallen onder een AMvB. Uitgangspunt bij deze aanscherping was dat de bedrijven 
niet in hun feitelijk functioneren worden belemmerd. Uiteindelijk is het geluid niet zo 
ver gereduceerd dat de geluidsbelasting op alle beoogde bouwblokken op Overamstel 
geheel binnen de nagestreefde geluidswaarde van 50 dB(A) blijft. Indien op deze 
locaties woningbouw mogelijk gemaakt wordt dan zullen zonodig nadere 
maatregelen getroffen moeten worden dan wel hogere waarden worden vastgesteld, 
hierbij kan gedacht worden aan het geheel of gedeeltelijk voorzien van de woningen 
van een dove gevel (een gevel zonder te openen delen met afdoende 
geluidsreducerend vermogen) of een vliesgevel (een 'voorzetwand' die het geluid op 
de gevel beperkt).

Met de facetherzieningen Uitbreidingsplan Industriegebied Amstel en de 
facetherziening bestemmingsplan Industriegebied Amstel 1977 van zowel de 
gemeente Amsterdam als de gemeente Ouder-Amstel is het terrein, waar 
inrichtingen als bedoeld in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit zijn toegestaan 
verkleind tot het gebied ten zuiden van de A 10, het onderhavige plan betref met 
name het gebied ten noorden van de A 10. Met de facetherzieningen is een einde 
gemaakt aan de planologische mogelijkheden die de uitbreidingsplannen en 
bestemmingsplannen boden om dergelijke inrichtingen ter plaatse te vestigen, al dan 
niet in de bestaande bebouwing. Als gevolg van de uitsluiting van de zogenaamde 
grote lawaaimakers is de status van het industrieterrein voor dit gebied in een 
regulier bedrijventerrein veranderd. 

Dit bestemmingsplan beoogt de geluidzone in  overeenstemming te brengen met het 
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in omvang teruggebrachte industrieterrein. De bevoegdheid tot het vaststellen van 
een bestemmingsplan door de Centrale Stad is beperkt tot het zogeheten 
grootstedelijk gebied Overamstel. Doordat de geluidzone zich uitstrekt tot buiten het 
grootstedelijke gebied Overamstel kan de gehele verkleining van de zone niet volledig 
gergeld worden in het onderhavige bestemmingsplan. Voor de delen van de 
geluidzone die buiten het grootstedelijk gebied vallen, moet door de stadsdeelraad 
van het betrokken stadsdeel, zijnde het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en het 
stadsdeel Zuider-Amstel de geluidzone worden aangepast. Een gedeelte van de 
geluidzone ligt buiten het grondgebied van Amsterdam op het grondgebied van de 
gemeente Ouder-Amstel. De gemeente Ouder-Amstel dient daar de geluidzone te 
herzien. 
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Hoofdstuk 6  Milieu

6.1  Algemeen

Aangezien dit bestemmingsplan uitsluitend beoogt de geluidzone te verkleinen en 
verder niet voorziet in enig bouwplan dan wel werkzaamheid wordt in het vervolg 
uitsluitend ingegaan op die milieuaspecten die (potentieel) beinvloed worden door dit 
plan. Een uitzondering wordt gemaakt voor de gevolgen voor de waterhuishouding 
aangezien artikel 3.1.6 Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) voorschrijft dat, in de 
toelichting specifiek aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor de 
waterhuishouding.

Dit bestemmingsplan beoogt uitsluitend de geluidzone voor zover deze ligt in het 
grootstedelijk gebied Overamstel in overeenstemming te brengen met het in omvang 
teruggebrachte industrieterrein. Dit bestemmingsplan voorziet niet in enig bouwplan 
dan wel in werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit.

In de vigerende uitbreidingsplannen en bestemmingsplannen zijn verschillende 
vormen van overgangsrecht opgenomen. Als gemeenschappelijk kenmerk hebben zij 
dat het niet toegestaan is de bouwwerken die legaal in afwijking van het 
bestemmingsplan staan uit te breiden. 

Op grond van artikel 3.2.1 Bro is het verplicht het standaardovergangsrecht op te 
nemen in nieuwe bestemmingsplannen. Onderdeel van dit standaardovergangsrecht 
is in een ontheffingsmogelijkheid om eenmalig bestaande legale in afwijking van het 
bestemmingsplan aanwezige bouwwerken met 10% uit te breiden. Een onverkorte 
toepassing van dit percentage zou een uitbreiding (zei het een zeer beperkte) van de 
bestaande bouwmogelijkheden inhouden. Uit de aanhef van artikel 3.2.1.Bro volgt dat 
het de gemeente vrijstaat om dit percentage lager vast te stellen. Om te voorkomen 
dat op deze wijze wordt voorzien in een bouwmogelijkheid die zou kunnen bijdragen 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit is er besloten om het percentage vast te 
stellen op 0%. Hierbij is mede in overweging genomen dat geen van de 
bestemmingsplannen momenteel voorziet in een ontheffingsmogelijkheid en de 
bestaande rechten derhalve gerespecteerd worden.

6.2  Waterhuishouding

Dit bestemmingsplan beoogt uitsluitend de geluidzone, voor zover deze ligt in het 
grootstedelijk gebied Overamstel, in overeenstemming te brengen met het in omvang 
teruggebrachte industrieterrein. Dit bestemmingsplan voorziet niet in enig bouwplan 
dan wel in werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de waterhuishouding. 
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6.3  Geluid

Op grond van de Wet geluidhinder moet een geluidzone worden vastgesteld rond 
industrieterreinen waar inrichtingen zijn gevestigd die "in belangrijke mate 
geluidshinder kunnen veroorzaken". Dit zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van 
het Inrichtingen en Vergunningenbesluit. Alle bestaande industrieterreinen waar 
inrichtingen op grond van het bestemmingsplan zijn of kunnen worden gevestigd die 
vallen onder artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningen besluit milieubeheer, 
zijn gezoneerd. Overeenkomstig artikel 54 van de Wet geluidhinder dient de zone van 
het industrieterrein zodanig te worden vastgesteld dat zij ten minste het hele gebied 
omvat waarbinnen met inachtneming van al de krachtens de Wet milieubeheer 
verleende vergunningen en de daaraan verbonden voorschriften een hogere 
geluidbelasting vanwege het industrieterrein, dan 50 dB(A) optreedt. Bij de 
beoordeling van de geluidbelasting worden tevens meegenomen de 
niet-vergunningsplichtige bedrijven (AMvB-bedrijven). Daarbij wordt uitgegaan van de 
grenswaarden in de betreffende AMvB dan wel de opgelegde nadere eisen.

Buiten deze zone mag de door bedrijven veroorzaakte geluidsbelasting de waarde 
van 50 dB(A) niet overschrijden. Binnen het gebied van de bestaande zone (tussen 
50 en 55 dB(A) geldt voor nieuwe geluidsgevoelige functies, zoals woningen, een 
wettelijke voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). In bepaalde gevallen is vaststelling 
van een hogere waarde tot 55 dB(A) mogelijk. In het gebied met een hogere 
geluidbelasting dan 55 dB(A) kunnen geen nieuwe woningen worden geprojecteerd. 

Voor de in Amstel Business Park gevestigde inrichtingen die in belangrijke mate 
geluidhinder kunnen veroorzaken is conform de Wet geluidhinder bij Koninklijk 
Besluit van 26 april 1990, nr. 90.010170 een rond het industrieterrein gelegen zone 
vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 
dB(A) niet te boven mag gaan. Met de eerdergenoemde facetherzieningen is de 
vestiging van deze inrichtingen ten noorden van de rijksweg A10 uitgesloten. Door 
het vervallen van de mogelijkheid tot de vestiging van grote lawaaimakers maakt dit 
gebied geen deel meer uit van het industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder, 
maar maakt het nog wel deel uit van de geluidzone. Dit bestemmingsplan beoogt de 
geluidzone in overeenstemming te brengen met het in omvang teruggebrachte 
industrieterrein.

6.4  Resultaten onderzoeken geluid

Mede ten behoeve van de wijziging van de geluidzone is een akoestisch onderzoek 
(akoestisch onderzoek, I 270-11 van Peutz) uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn bij de 
beoordeling van de geluidbelasting naast de vergunningsplichtige bedrijven tevens de 
niet-vergunningsplichtige bedrijven (AMvB-bedrijven) meegenomen. Ook is voor 
leegstaande kavels en panden geluidsruimte gereserveerd. Daarbij is uitgegaan van 
de grenswaarden in de betreffende AMvB dan wel de opgelegde nadere eisen. 

Voor de aanpassing van de zonegrens is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

Ÿ de vergunningvoorschriften en de grenswaarden uit de AMvB (of opgelegde 
nadere eisen) met betrekking tot geluid van bedrijven wordt gerespecteerd en 
voor lege gebouwen/percelen wordt geluidruimte gereserveerd;

Ÿ de zone moet ruimte bieden aan toekomstige ontwikkelingen van bedrijven;
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Ÿ voor bestaande woningen die na wijziging voor het eerst onderdeel vormen van de 
geluidzone worden geen hogere waarden aangevraagd, met uitzondering van een 
tweetal woningen (Willem Fenegastraat 43 en 45). In het kader van de 
facetherziening van het Uitbreidingsplan Industriegebied Amstel (deel 
Amsterdam) en facetherziening van het Uitbreidingsplan Industriegebied Amstel 
(deel Ouder-Amstel) en het bestemmingsplan Industriegebied Amstel 1977 zijn 
deze hogere waarden vastgesteld.

In het akoestisch onderzoek zijn drie varianten opgenomen:

1. de minimale variant. 
In deze variant is de huidige zonegrens als uitgangspunt gehanteerd. Met name 
aan de noordzijde wordt ruimte gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen op 
het industrieterrein. Deze ontwikkelingen zijn echter beperkt tot die 
ontwikkelingen die geen relevante geluidbijdrage leveren aan de andere zijden 
van het industrieterrein. Uitbreiding en intensivering van het industrieterrein is 
alleen onder strikte voorwaarden mogelijk;

2. de maximale variant. 
In deze variant wordt de aanpassing van de zonegrens gebaseerd op de 
geografische lijnen in het gebied waarbij ruimschoots geluidruimte wordt 
vrijgehouden voor toekomstige ontwikkelingen op het bedrijventerrein. In deze 
variant wordt optimaal ruimte geboden aan uitbreiding van bedrijven en verder 
intensivering van het industrieterrein. Het enige knelpunt vormt de zonegrens aan 
de oostzijde ten zuiden van de Van der Madeweg. Indien de zone aan deze zijde 
verder wordt verruimd, zullen hogere waarden moeten worden aangevraagd voor 
de woningen die binnen de zone komen te liggen, om de geluidruimte 
daadwerkelijk uit te breiden;

3. de voorgestelde variant. 
Deze variant vormt een optimum tussen bovenstaande varianten. In deze variant 
is beheerste groei van het industrieterrein mogelijk zonder toekomstige 
ontwikkelingen buiten het industrieterrein te veel in te perken. De voorgestelde 
zonegrens wijkt met name aan de noord-, zuid- en westzijde af van de huidige 
zonegrens. De voorgestelde zonegrens schept ruimte waar deze beschikbaar is, 
maar houdt rekening met mogelijk toekomstige ontwikkelingen in de omgeving 
van het industrieterrein. De uitbreidingen van de zone aan zowel de noord-, zuid- 
als zuidwestzijde zijn hiertoe beperkt ten opzicht van de maximale variant, maar 
zijn ruimer dan bij de minimale variant.

Besloten is om de in het akoestisch onderzoek maximale variant voor de noordzijde 
grotendeels te volgen, omdat hiermee het meest wordt tegemoet gekomen aan de 
bovengenoemde uitgangspunten. Aan de noordzijde wordt de zonegrens ingeperkt 
tot de noordgevel van het eerste bedrijfsgebouw aan de Joan Muyskenweg ten 
noorden van de metrospoorbaan. De zittende bedrijven op het industrieterrein worden 
niet beperkt in hun bedrijfsvoering door deze variant, terwijl voorziene woningbouw in 
Amstelkwartier en op het terrein van het huidige nuon-terrein buiten de geluidzone 
komen te staan. 
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Hoofdstuk 7  Juridische planbeschrijving

7.1  Algemeen

Het bestemmingsplan is door particulieren te raadplegen op internet. Bij het 
aanklikken van een bestemming met de muis verschijnen de voorschriften die erop 
van toepassing zijn in beeld. Op deze wijze wordt het bestemmingsplan 
toegankelijker voor particulieren. Daarnaast is zoals gebruikelijk een 'papieren plan' 
beschikbaar dat geraadpleegd kan worden.

Omdat sprake is van een facetherziening waarin alleen de geluidzone wordt 
opgenomen, voorzien de voorschriften alleen in een regeling ten aanzien van deze 
zone. Voor de overige voorschriften blijven de thans vigerende uitbreidingsplannen en 
bestemmingsplannen gelden, met uitzondering van de anti-dubbeltelbepaling en het 
overgangsrecht, nu deze op grond van het Besluit ruimtelijke ordening in het 
bestemmingsplan dienen te worden opgenomen.

7.2  Artikelgewijze toelichting

Met de aanduiding Geluidzone industrie wordt, in samenhang met de plankaart, 
bereikt dat de geluidzone verkleind. Een geluidzone kan (gedeeltelijk) worden 
opgeheven of verkleind door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of het 
herzien van het bestaande bestemmingsplan. De plankaart geeft aan dat de 
oorspronkelijke zone wordt ingekrompen. Met de vaststelling van dit 
bestemmingsplan wordt de geluidzone verkleind. 

Op de plankaart is de geluidzone middels een aanduiding opgenomen. Behoudens 
de inleidende bepalingen, met daarin definities en de wijze van meten en berekenen, 
en de slotbepaling is alleen een voorschrift betreffende deze aanduiding opgenomen.

De zone geeft het gebied aan waarbinnen vanuit het industrieterrein meer dan 50 
dB(A) aan geluid mag worden geproduceerd. Dit gebied is met het plaatselijk 
opheffen van de zone verkleind. Om dit te kunnen rechtvaardigen is de (papieren) 
geluidsruimte van een aantal bedrijven op het industrieterrein verkleind. Daarmee 
worden de woningen op Overamstel juridisch gevrijwaard van te veel geluid vanuit het 
industrieterrein.
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Hoofdstuk 8  Economische uitvoerbaarheid

Het verkleinen van de geluidzone in het voorliggende bestemmingsplan heeft, anders 
dan de planvormingkosten, verder geen financiële consequenties, aangezien de 
milieuruimte van de nog aanwezige bedrijven in het plangebied wordt gerespecteerd. 
De planvormingkosten worden gedragen door de gemeente Amsterdam en is in 
voorzien in de reguliere begroting van de gemeente Amsterdam.

Gezien het feit dat de kosten van dit bestemmingsplan volledig zijn voorzien in de 
gemeentebegroting en het bestemmingsplan niet voorziet in een bouwplan, in de zin 
van artikel 6.12 Wro en nader bepaalt in artikel 6.2.1 Bro, wordt geen exploitatieplan 
opgesteld.
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Hoofdstuk 9  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Ter voorbereiding van elk bestemmingsplan dient overleg plaats te vinden met de 
besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van 
provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast 
zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Dit is 
geregeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. Er dient overleg 
gevoerd te worden met die bestuursorganen en instanties die enig belang behartigen 
dat naar redelijke en geobjectiveerde maatstaven in het geding is. Indien het gaat om 
een bestemmingsplan van geringe omvang, dan wel een planologisch opzicht 
ondergeschikt belang dan kan worden afgezien van dit overleg.

Hoewel het voorliggende plan niet van relatieve geringe omvang is, is het plan in 
planologisch opzicht ondergeschikt. Dit bestemmingsplan beoogt uitsluitend de 
geluidzone in overeenstemming te brengen met het in omvang teruggebrachte 
industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. Hiernaast geldt dat er regelmatig 
overleg plaatsvindt met de gemeente Ouder-Amstel over de voorgenomen 
ontwikkelingen in het Amstel Business Park nu dit bedrijventerrein zich uitstrekt over 
het grondgebied van zowel de gemeente Amsterdam als de gemeente 
Ouder-Amstel. Binnen deze overleggen is ruimschoots aandacht besteed aan het 
terugleggen van de geluidzone. 

Gezien het feit dat, het onderhavige bestemmingsplan een in planologisch opzicht 
bezien ondergeschikte wijziging betreft en er regelmatig overleg plaatsvindt met de 
meest betrokken mede-overheid biedt de wettelijk voorgeschreven 
zienswijzenprocedure afdoende mogelijkheid voor alle betrokkenen om hun belangen 
tijdig naar voren te brengen.

Gemeente Amsterdam  Overamstel, verkleinen geluidzone (vastg
esteld)



blz. 32

Overamstel, verkleinen geluidzone (vastgesteld)  
Gemeente Amsterdam



  blz. 33

Bijlagen
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