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Aan het dagelijks bestuur van het stads-
deel Amsterdam Centrum 
Postbus 202 
1000 AE  Amsterdam 

 

 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
 2 juni 2008 2118-14/Hi/lp 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor de m.e.r.-beoordeling Uit-
breiding Hotel Krasnapolsky 

(030) 234 76 23 25 juli 2008 

 
Geacht dagelijks bestuur, 

Met uw brief van 2 juni 2008 verzocht u de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.), hierna ‘Commissie’ genoemd, om u te adviseren over de m.e.r.-beoordeling voor 
de uitbreiding van het Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. 
 
De Commissie beoordeelt of er sprake zou kunnen zijn van belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu (zie artikel 7.8b, eerste lid, Wet milieubeheer), als gevolg van deze voor-
genomen activiteit, waarvoor het maken van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk 
is. De omstandigheden om te bepalen of er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen 
staan aangegeven in artikel 7.8b, vierde lid, Wet milieubeheer juncto Bijlage III van de 
Europese m.e.r.-Richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG zoals gewijzigd door de Richtlijnen 
97/11/EG en 2003/35/EG). 
 
De Commissie heeft daarbij gebruik gemaakt van de volgende informatie: 
• De Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage voor de uitbreiding van Grand Hotel 

Krasnapolsky te Amsterdam d.d. maart 2008; 
• Het memo Samenwerking Stadsdeel Centrum – BMA inzake archeologie d.d. 22 april 

2008; 
• De mondelinge informatie zoals deze tijdens het locatiebezoek – dat donderdag 3 juli 

2008 heeft plaatsgevonden – aan de Commissie is meegegeven. 
 
1. Informatie in aanmeldingsnotitie 
De informatie in de aanmeldingsnotitie bevat voldoende informatie over de voorgenomen 
activiteit. Samen met de informatie van het locatiebezoek heeft de Commissie zich een 
goed beeld kunnen vormen van de voorgenomen activiteit en de voorgeschiedenis van 
het project. 
 



  

 

Wel merkt de Commissie op dat het gewenst is om de ontwikkeling van de toe- en/of 
afname van het aantal bezoekers – en de gevolgen die dit heeft voor de verkeersbewegin-
gen – schriftelijk te onderbouwen en deze bij de verdere uitwerking van de activiteit als-
ook de besluitvorming daarover, te betrekken. 
 
2. Aanzienlijke nadelige milieugevolgen? 
De voorgenomen activiteit staat beschreven in de aanmeldingsnotitie d.d. maart 2008. 
De Commissie is van oordeel dat de voorgenomen activiteit, op grond van de omstandig-
heden zoals beschreven in Bijlage III van de Europese m.e.r.-Richtlijn1, geen aanleiding 
zal geven tot aanzienlijke nadelige milieugevolgen. 
 
3. Oordeel 
De Commissie is derhalve van mening dat er geen sprake zal zijn van aanzienlijke nade-
lige milieugevolgen, op grond van de omstandigheden die genoemd worden in de wet, 
vanwege de voorgenomen m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. Wij adviseren u derhal-
ve om geen MER te laten opstellen. 
 
De Commissie hoopt met dit advies een bruikbare bijdrage te hebben geleverd aan uw 
besluitvorming in het kader van de m.e.r.-beoordelingsprocedure. Wij stellen het dan 
ook op prijs wanneer u ons informeert over de inhoud van uw uiteindelijke besluit. 
 
 

Hoogachtend,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
ir. N.G. Ketting, 
voorzitter van de werkgroep 
m.e.r.-beoordelingsplicht, 
Grand Hotel Krasnapolsky  
te Amsterdam 

                                              

1  Waaronder de selectiecriteria 1) Kenmerken van de projecten; 2) Plaats van de projecten; en 3) Kenmerken 
van het potentiële effect. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

 
Initiatiefnemer: Grand Hotel Krasnapolsky 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D10.1 
 
Activiteit: uitbreiding van een hotel op huidige locatie 
 
Procedurele gegevens: 
advies aanvraag: 2 juni 2008 
advies m.e.r.-beoordeling: 25 juli 2008  
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt:  
 
ing. P.J.M. van den Bosch 
ing. M.G.F. Hille (secretaris) 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
T.R. Knottnerus 
L. Th. de Leu 
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Advies voor de m.e.r.-beoordeling Uitbreiding Grand Hotel 
Krasnapolsky te Amsterdam 

Grand Hotel Krasnapolsky aan de Dam te Amsterdam heeft plannen 
om het hotel uit te breiden. Op de huidige locatie wordt een interne 
verbouwing doorgevoerd, waarbij onder meer de parkeervoorziening 
ondergronds wordt gebracht en er extra vergaderaccommodatie wordt 
gerealiseerd. Omdat naar het oordeel van de Commissie m.e.r. er geen 
sprake zal zijn van aanzienlijke nadelige milieugevolgen, wordt 
geadviseerd om geen MER op te stellen. 
 
ISBN: 978-90-421-2483-7 


