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uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
 19 juli 2005 1438-61/Br/eh 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Toetsingsadvies over het MER 
Ontwikkeling Getz Entertainmentcenter, 
Amsterdam  

(030) 234 76 21 15 augustus 2005 

Geachte raad, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over de ontwikkeling van het GETZ Entertainment-
center. Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het 
advies van de Commissie aan. 
 
GETZ BV heeft het voornemen om aan de Arenaboulevard in Amsterdam Zuidoost het 
GETZ Entertainmentcenter te realiseren. Het entertainmentcenter bestaat mogelijk uit 
entertainment (zoals 3D-cinema, discotheek, fitness, bowling, casino), retail (winkels) 
horeca, een music center, een hotel en cultuurvoorzieningen. Voor het GETZ entertain-
mentcenter wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. U bent hiervoor bevoegd ge-
zag. Omdat het entertainmentcenter meer dan 500.000 bezoekers per jaar verwacht, 
geldt de verplichting om m.e.r. toe te passen.  

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie aan de richtlijnen van 
het MER1, zoals vastgesteld op 13 oktober 2004, op eventuele onjuistheden2 en aan de 
wettelijke regels voor de inhoud van een MER3. De Commissie heeft via de gemeente één 
inspraakreactie ontvangen4. 
 
Na lezing van het MER heeft de werkgroep over een aantal zaken uitleg gevraagd. De 
gemeente heeft deze vragen op 18 juli 2005 beantwoord. In bijlage 5 zijn de vragen van 
de Commissie en de antwoorden van de gemeente opgenomen. De Commissie is van 
oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de nadere toelichting aanwezig 

                                                

1 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
2 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
3  Wm, artikel 7.10 
4  Zie bijlage 4. 
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is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het bestem-
mingsplan. 
 
Ten aanzien van zowel de overschrijding van het groepsrisico als de onderbouwing van 
de luchtkwaliteit5  adviseert de Commissie om een goede motivatie en een onderbouwing 
van de gehanteerde aannames en uitgangspunten in de plantoelichting bij het definitie-
ve bestemmingsplan op te nemen. Dit om juridische complicaties te voorkomen. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
dr. ir. G. Blom 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter, 
Amsterdam 

 

                                                

5  De fijn stof normen rondom het GETZ Entertainmentcenter worden níet overschreden, waar dat elders in 
Amsterdam vanwege een afwijkende berekening van het achtergrondniveau wél het geval lijkt. 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport  

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter, Amsterdam 

(bijlagen 1 t/m 5) 



 

 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 24 mei 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 98 d.d. 25 mei 2005 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: GETZ B.V. (een samenwerkingsverband tussen de Gemeente 
Amsterdam, het Stadsdeel Zuidoost en OMC BV) 
 
Bevoegd gezag: gemeente Amsterdam 
 
Besluit: vaststelling bestemmingsplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C10.1 
 
Activiteit: het realiseren van het GETZ Entertainmentcenter aan de Arena-
boulevard in Amsterdam Zuidoost. Het entertainmentcenter bestaat uit enter-
tainment (zoals 3D-cinema, discotheek, fitness, bowling, casino) horeca, een 
music center, een hotel en cultuurvoorzieningen.  
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 9 juni 2004 
richtlijnenadvies uitgebracht: 25 augustus 2004 
richtlijnenadvies vastgesteld: 13 oktober 2004 
kennisgeving MER: 15 mei 2005 
toetsingsadvies uitgebracht: 15 augustus 2005 
 
Bijzonderheden:  
Met het entertainmentcenter wordt het resterende deel van de zogenoemde 
uitgaansdriehoek ingevuld, waarvan ook het bioscopencomplex Pathé Arena 
en de Heineken Music Hall deel uitmaken.  
Tijdens de toetsing heeft de Commissie vragen gesteld over het bezoekersaan-
tal, de modal split, de overschrijding van het groepsrisico en over de lucht-
kwaliteit. Deze vragen zijn door de gemeente afdoende beantwoord. De Com-
missie concludeert dat de essentiële informatie aanwezig is.  
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. J. Termorshuizen 
drs. G. de Zoeten 
dr. ir. G. Blom (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
mw. ir. J.M. Bremmer 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20050614 R. Haffmans Amsterdam 20050701 
2.   Verslag hoorzitting 8 juni 2005   
 



 

 

BIJLAGE 5 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
GETZ Entertainmentcenter Amsterdam 

GETZ BV wil met het GETZ Entertainmentcenter het resterende 
deel van de 'uitgaansdriehoek' invullen, aan de Arenaboulevard in 
Amsterdam Zuidoost. Het entertainmentcenter bestaat uit 3D-
cinema, een discotheek, fitness, bowling, een casino, horeca, een 
music center, een hotel en cultuurvoorzieningen.  
 
 
ISBN 90-421-1607-2 
 
 


