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Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 

Uitbreiding Tuschinski Theater Amsterdam 

Ad.vies op grond van artlkel 7 .. 26 van de Wet milieubeheer over het milieu-e:ffectrapport over 

Uitbreiding Tuschinski Theater Amsterdam, 

uitgebracht aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam door de 

Commissie voor de milieu-effectrapportage; namens deze, 

de werkgroep m.e.r. Uitbreiding Tuschinski Theater Amsterdam 

de secretarls de voorzitter 

drs. R.J. Bonte 

Utrecht, 9 juli 1996 



commissie voor de milieu-effectrapportage 

uw kenmerk 
BWE96/1519 

onderwerp 
Toetslngsadvies over Uitbreldtng 
Tuschlnskt Theater Amsterdam 

uw brief 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 
namens deze het sectorhoofd Bouwen, Wonen 
en Economie 
Postbus 202 
1000 AE AMSTERDAM 

d.d. 29 met 1996 
ons kenmerk 
U474-96/Bo/mw/675-41 

doorkiesnr. 
(030) 234 76 35 

Utrecht, 
9jull 1996 

Met bovengenoemde brief steldt! u de Commissie voor de milleu-effectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve 
van de besluitvorming over de uitbreiding van het Tuschinski Theater te Amsterdam. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milleubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de 
Commissie in briefvorm aan. 

De Commissie is van oordeel dat het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang een 
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvor
ming. Zij zal gaame vememen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen . 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht, tel.: (030) 234 76 66 
telefax: (030) 233 12 95 

.---- ---
ir. K.H. Veldhuis 
voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Uitbreiding Tuschinski Theater Amsterdam 

Correspondentle-adres: 
Postbus 2345 

3500 GH UTRECHT 



BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieu-effectrapport 

Uitbreiding Tuschinski Theater Amsterdam 

(bijlagen 1 t/m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van bet bevoegd gezag d.d. 29 mel 1996 waarln de Commlssle 
In de gelegenheld wordt gesteld om advles ult te brengen 

Mr..: 

Amstel 1 
1011 PN Amsterdam 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 

De Commissie voor de Milieu-e 
t.:a.v. dhr. R. Bonte 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

o.Jnounp: 

''enoek om toetsingsadvies 
MER-Tuschinsky 

/leftnWrlc 

s)jt/,{/l,, 
s,~;iV·N· Niessen 

..---~:---------.,rzf!!-'f2430 
Comm!S9le voor de .20. • 3340 
mlliGU·elleclreppor1e</W9J.1;Ji 

dossier 

kopie naar: 

[Mn,,,,, ~ 9 MEI 1996 

Hierbij zcnden wij u het milieu-effectrapport Multiplexbioscoop Tuschinski ll. Het rappor. is op 1 april 
1995 aangeboden aan B&:\V. Op 24 mei is het rapport door de raadscommissie :tv,Iilieu vrijgegeven voor het 
door!open van de verdere m.e.r.·procedure. 
Conform art. 7.20 Wet milieubeheer zcnd ik u hierbij het rapport ter toetsing toe, alsmede twee exempla· 
ren van het bestemmingsplan. 
Het rapport wordt tesamen met de richtlijnen (opgenomen in de bijlage van het rapport) en het bestem· 
mingsplan op 29 rnei ter image gelegd op de volgende plaatsen: 

Het Stadhuis, Amstel 1, Publieksvoorlichting, kamer 0382; 
Het G~eentelijk informatiecentrum de Zuiderkerk. Zuiderkerhof 72; en 
Het Wijkcentrum 'd Oude Su.de, Nieuwe Doelenstra.at SS. 

De hoorzitting zal op 4 juni 1996 worden gehouden in de VIP·room van bet Tuschinskicheater, 
Reguliersbreestraat 2~28 Amsterdam. 

De kennisgevi11g venchijnt 2S mei in Hee Parool, de Volkskrant en de Staatscourant. 14 Mei j.1. zijn huis
a:i.n-huis informatiebulletins rondgestuurd. 



BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeving van het MER in Staatscourant nr. 99 d.d. 28 mel 1996 

• AMSTERDAM 

Mili£'t1-t!ffccrrupporl ten hclru<•vc vun tic 
multiplexhiosco11p PutM Cincma.1· B V, 
ontwr:rp hr:slemmfngsplun Winkelcen· 
trum Munt ( Reguliershrci:straut 26-28) 
De gemeentc bereidt een bcstemmings
plan voor (ontwerp bestemmingsplun 
'winkelccntrum Munl') voor de locatie 
ongeveer begrensd door de Regulicrs
brcestraal, de Vijzelstraat, de Reguliers· 
dwarsstraat en het Tuschinski-thcater. 
Hiermee wordt de bouw van een 
nieuwe bioscoop mogelijk gemaakt. 
Ten behoevc van de bouw van deze 
modcrne bioscoop met mcerdcr zalen, 
een zogenaamde multiplex, is een 
milieu-effectrapport (MER) opgcsteld. 
Hicrin word! aangegeven welke milieu
elfccten het al dan niet bouwcn van ccn 
bioscoop op de bovengenoemde locatie 
met zich meebrengt. 
Het MER vormt een belangrijk onder
deel in de besluitvonning over het 
bcstemmingsplan. Op 24 april 1996 
heeft de gemeenteraad het MER aan
vaard en vrijgegcvcn voor inspraak. 
Het milieu-effectrapport ligt vanaf 29 

. mci 1996 ter inzage op: 
het Stadhuis, Amslel I, Publieksvoor
lichting, kamer 0382, geopend maandag 
tot en met vrijdag van 9 .00 tot 17 .00 
uur; 
het Gemccnlelijk Jnformaticccntrum 
voor Ruimtelljke Ordening en Yolks· 
huisvcsting, Zuiderkerkhof 72, geopend 
maandag tot en met vrijdag van 12.00 
tot 17 .00 uur en donderdag van ! 2.00 
tot 20.00 uur; 
het wijl.:centrum D'Oude Stadt, Nieuwe 
Doclenslraat SS, geopcnd maandag tot 
en met donderdag van 12.00 tot 17.00 
uur en op vrijdag van I 0.00 tot 16.00 
uur. 
Gedurende de pcriode van 29 mei 1996' 
tot en met 25 juni 1996 kan een icder 
zijn of haar opmerklngen over het 
MER schrinel!jk lndienen bij het col
lege \'an Burgcmeester en Wethouders 
van Amsterdam, t.a.v. de heet Q. Nies· 
sen, Dienst Binnenstad, kamer 3218, 
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 
De in le dicnen opmerkingen moetcn 
belrekking hebben op het nict voldoen 
van hel rapport aan de in de Wet 
milicubcheer gcslclde cisen, mede gclel 
op de gcgcven richtlijnen (op 15 juni 
1995 vastgcsteld en opgcnomcn in bij
luge I van het MER), dan wel op 
onjuistheden in het rapport. 

De ingediende opmerkingen worden ter 
inzage gelegd en roegezonden aan de 
inilialiefnemer (Pathe Cinemas BV), de 
wcttclijke adviseurs, en aan de lande· 
lijkc Commissie voor de milicu-elTcc
trapportage. die de rcactics zal betrek
kcn bij het dcfinitieve toel~ingsadvic.s 
op hct MER. Tcvcns wl door hcl col
lege op de opmcrkingcn worden gcrc
ageerd in de rnadsvoordracht len 
behoeve van de vaststclling van het 
hcstemmingsplan 'winkelcentrum 
Munt'. 
De pcrsoonlijke gcgcvens van degene 
die opmerklngen hccR lngcdiend, Wor
den, indien daarom verzocht is, nict 
bekend gemaakt. 
Over hct MER z.al op 4 juni 1996 ccn 
openbare hoorzitting worden gehouden, 
waar ccn leder mondclinge opmerkin
gen over hct MER kan lnbrengen en 
vragen kunnen wordcn gesteld. Deze 
zal plaatsvlndcn in de VIP-toom van 
het Tuschlnskl-theatet, Reguliersbrec
straat 26-281 en vangt om 20.00 uur 
aan. 
Deze opcnbare hoorzilting wordt 
gecombineerd met de inspraakavond 
over het ontwerp-bcstemmingsplan en 
een hoorzitting over het ontwerp
onthcffingsverzoek Wet geluidhinder. 
Het MER ligt ter inzage tesamen met 
hel ontwerp·bcstemmingsplan en hel 
ontwcrp-ontheffingsverzoek Wel 
Geluidhinder. De richtlijnen naar aan· 
leiding van de startnotitie bevinden zich 
achter in het MER (bijlage I). Zodra 
dez.c voorhanden zijn, worden hel ver
slag van de openbare hoorzitting. de 
adviezen en opmerkingen en het toet· 
singsadvies van de landelijke Commis
sic voor de milieu-cffectrapportagc bij 
de stukken toegevoegd. 
Voor meer informatic kunt u contact 
opnemen met mevrouw S. Hoogstraten 
(dienst Ruimtelijke Ordening) 020-
5961328. 

. Amsterdam, 28 mei 1996. 
Burgemr:r:ster en wr:thoudcrs van 
Amsterdam. 
S. Putijn, hurgemecstr:r. 
M. A. W. Ku/mun, udjunct-.recrcturi.r. 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Inltiatlefnemer: Pathe Cinema's B.V. (in de richtlijnenfase Metro Goldwyn Mayer Cinema's BV) 

Bevoegd gezag: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam 

Beslult: wijziging bestemmingsplan "Winkelcentrum de Munt" 

Categorle Beslult m.e.r.: ClO. l 

Actlvltelt: uitbreiding van het Tuschinski Theater in Amsterdam met een nieuwbouwcomplex 
naast het huidige gebouw 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 15 februari 1995 
richtlijnenadvies uitgebracht: 18 april 1995 
richtlijnen vastgesteld: 28 juni 1995 
kennisgeving MER: 28 mei 1996 
toetsingsadvies uitgebracht: 9 Juli 1996 

SamensteWng van de werkgroep: 
ir. P.H.R. Langeweg 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 

Secretarls van de werkgroep: 
drs. R.J. Bonte 



BIJLAGE4 

Lijst van lnspraakreacties en advlezen 

nr. datum persoon of lnstantle plaats datum.van 
ontvangst 
Cle. m.e.r. 

1. 960623 L.M. Hekman, tezamen met nog 14 Amsterdam 960701 
andere ondertekenaars 

2. 960604 VERSLAG inspraak- en informatie- Amsterdam 960701 
avond Uitbreiding Tuschinski d.d. 4 
juni 1996 


