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Onderwerp Zuidas-Vu VUMC: toezending advies Reikwijdte en detailniveau MER VU / VUmc

Geachte mevrouw Van Rhijn,

Per brief van 17 juni jongstleden heeft u aan de gemeenteraad uw advies uitgebracht
voor richtlijnen voor het MER Vrije UniversiteiWrije Universiteit medisch centrum.
Middels deze brief wil ik u danken voor het uitgebrachte advies. U heeft aangegeven
graag te vernemen op welke wijze gebruik wordt gemaakt van uw aanbevelingen,
middels toezending van de vastgestelde richtlijnen.

Zoals u weet is per 1 juli 2010 de Modernisering van de regelgeving over de
rnilieueffectrapportage in werking getreden. Nu voor die datum geen richtlijnen zijn
vastgesteld, betekent dit dat de nieuwe wetgeving van toepassing is. Concreet houdt
dit in dat er geen richtlijnen meer zullen worden vastgesteld. Op grond van de nieuwe
wetgeving geeft het bevoegd gezag, in het geval het bevoegd gezag niet degene is
die de activiteit wil ondernemen, een advies over reikwijdte en detailniveau van de
informatie ten behoeve van een milieueffectrapport.

Op 13 juli 2010 heeft het college omtrent het advies inzake reikwijdte en detailniveau
besloten. Daarbij zijn naast uw advies tevens de adviezen van de wettelijk adviseurs
en de naar voren gebrachte zienswijzen betrokken. Bijgaand treft u het advies over
reikwijdte en detailniveau aan zoals dat aan de Vrije Universiteit en het Vrije
Universiteit medisch centrum is meegegeven om te betrekken bij het
milieueffectrapport. Hierin is integraal het door u uitgebrachte advies opgenomen. In
het advies over reikwijdte en detailniveau treft u tevens als bijlage aan de Nota van
beantwoording Zienswijzen en Adviezen Startnotitie m.e.r. VU / VUmc. Hierin is
aangegeven op welke wijze de zienswijzen en adviezen zijn betrokken bij het
gegeven advies over reikwijdte en detailniveau, danwel worden betrokken bij de
verdere ruimtelijke planvorming.

De Jodenbreestraat is bereikbaar per metro en tram (Iijnen 9 en 14), halte Mr. Visserplein
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Advies relklViJclle en clelallniYeau MER VU - VUMC

Advies reikwijdle en detailniveau MER VU-VUMC, 13 juli 2010

Inleiding
Door de Vrije Universiteit (VU) en het Vrije Universitelt medisch centrum (VUmc) is op
30 maart 2010 de startnotitie m,e,r, Vrije Universitelt / Vrije Unlversiteit medisch
centrum Ingediend, Deze is overeenkomstig de voorgeschreven wijze bekend
gemaakt en ter inzago gelegd, Daarmee is voor het gebied van de Vrlje Universiteit
en het Vrije Universiteit medisch centrum een m,e,r,-pracedure gestart,
De volgende stap bestaat uit het geven van een advies over reikwljdte en
detailniveau,

Geldende wottelijke bepallngen
Per 1 juli 2010 is de Wet milieubeheer gewijzigd, Daarmee is de procedure ten
aanzien van milieueffectrapporlages gemodernlseerd, Indien niet voor 1 juli 2010
richtlijnen voor het op te stellen MER zijn vastgestold geldt op grand van do
overgangsregoling de nieuwe wetgeving, In dit geval geldl de nieuwe regeling,
Op grand van de wetswijziging dient het bevoegd gezag, wanneer deze niet de
initlatiefnemer is, aan de initiatiefnemer een advies te geven inzake reikwijdte en
detailniveau van de infonnalie ten behoeve van het MER. Daarbij worden de
zlenswljzen en adviezen die zljn binnengekomen betrakken,

Advisering wettelijk advlseurs en Commissie-m,e,r,
Overeenkomslig de wettelijk voorgeschreven wijze zijn de wettelijk voorgeschreven
instanties in de gelegonhoid gesteld te adviseren over de riclltlijnen, Tegelijkortljd is
de Commissio voor de milieueffectrapportage (Commissie-m,e,r,) govraagd een
advles te geven over do inhoud van het op te stellen milieueffectrapport (MER),
Inmiddels is hot advies van de Commissie-m,e,r. ontvangen, Het advles Is als bijlage I
toegevoegd,
In de Nota van Beantwoording zienswijzen en adviezen M,e,r. Vrije Universlteit / Vrije
Universiteit medisch centrum is aangegeven op welke wijze de zlenswljzen en
adviezen bij de verdere planvorrning in zoweillet kadervan de m,e,r, als de ruimtelijk
planologische beslultvorming zullen worden betrakken, De Nota van Beantwoording is
als bijlage II toegevoegd,

Participatie
Overeenkomslig de wettellJk voorgeschreven wijze is per kennisgeving van 7 april
2010 een ieder de mogelijkheid geboden zienswijzen naar voren te brengen over het
geven van richtlijnen (onder de nleuwe wettelijke regeling I<omt daarvoor in de plaats
het advles Inzake reikwijdte en detailniveau), In bijgevoegde Nota van Beantwoording
zienswijzen en adviezen M,e,r, Vrije Universiteit / Vrije Universiteit medisch centrum
is aangegeven op welke wijze de zienswiJzen en adviezen bij de verdere planvormlng
in zowel het kader van de m,e,r, als de ruimtelijk-planologische besluitvorrning zullen
worden betrokken,
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Advlcs rdkwijdtc en dotaHnlvcau MER VU . VUMC

Besluitvorming door het coHege van BenW
Op 13 jull 2010 heeft het collego van burgemoester on wethoudors bos/oten:
1. in te stemmen met de Nota van Beantwoordlng van de zienswijzen en adviezen

welke naar aanloiding van do tor inzage legging van de startnotitie MEH VU I
VUmc naar voren zijn gebracht en waarin /s aangegevon op wo/ko w/jze deze
zienswijzen on adviezen bij de verdere planvonning in het kador van zowo/ hot
MER als de ruimteiijk-plan%gische bosluilvorming zul/en worden belrokken;

2. de adviezen van de Commiss/e-m.e.r. over te nemen en deze - tel' vo/doening aan
artikel 7.27, lid 7 Wet mllioubeheer (Wm) -- als advies inzake reikwijdte en
delallniveau van hel MEH aan de VU en VLJmc mee te geven;

3. het onder 2 bedoelde advies inzake reikwijdte en delailnivoau aan to vullen en 10
adv/seren /n het MER tevens te belrekken:

a. de ecologische waarde van de beslaande Hortus Botanlcus;
b. mogelijk veranderende wet- en regelgeving, waaronder I.l.g. de wet

ge/uidhinder.

Advies reikwijdte en detai/niveau
Gezien hel besluit van het college van burgemeester en wethouders van 13 jull 2010
bestaat het advies inzake reikwijdte en deta/lniveau uit de adv/ezen van de
Commissie-m.e.r., on dit advies gelel op de zienswijzen en adviezen aan te vullen en
te adviseren tevens de voigende twee aspecten te betreki<en in het MER:
• de ecologische waarde van de bestaande Hortus Botanicus;
• mogelijk veranderende wet- en regeigeving, waaronder i.i.g. de wet geiuidhinder.

Bijiagen:
Bijiage i: Advies Commissie-m.e.r. inzake MEH VU I VUmc, 17 juni 2010
Bijlage II: Nota van Beantwoording zienswijzen en adviezen startnotitie m.e.r. VU I
VUmc, 28 juni 2010



Versle
13 j"112010
Document5

Gemeenle Amsterdam
DIenst Ruimtelijke Ordening
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Bijlage I: Advies Commissie-m.e.r. inzako MER VU I VUmc, 17 juni 2010
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HOOFDPUNTEN VAN BET MER

De Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam en het mediseh centrum van de
Vrije Universiteit (VUme) willen hun terreinen herinriehten. De herontwikke
ling betreft (gedeclteIijke) sloop en nieuwbouw, het verplaatsen van funeties
en toevoeging van een aantal nieuwe funcHes zoals (studentcn)woningen.
Vaer de bcsluitvorming over de bestemnlingsplannen wordt een procedure
vaal' de miIieueffcclrappartage (m.e.r.) daarlapen. Initiatiefnemer is het Calle
ge van Bestuur van de VU en de Raad van Bestuur van het VUmc. De ge
meenteraad van de gemeente Amsterdam is bevoegd ge"ag.

De Commisslc voor de m.e.r. (hierna 'de Cammissie1' besehouwt de volgende
punten als essenticle informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wiI zeg
gen dat vaor het meewegen van het milieubelang in de beslultvarming het
MER in ieder geval onderstaande infannatie moet bavallen:
• een beschrijving van de verkeersaspecten van aIle Inodalitciten ll1Ct aan-

dacht voar:
a de effecten ap geluidsbelasting en luchtkwalitelt;
a de verkeersafwikkeling vall en naar het plangebied;
a inzieht in de mogelijkheden vaor optimaal gebruik van openbaar

vervaer en fiets;
o parkeereapaciteit voor auto en fiets;
o verkeersveillgheid.

• een beschrijving van het lokale woon.. en leefmilieu in relatie tot de stede
lijke verdiehting;

• een beschrijving van de duurzaamheidsambities en hoe daar invulling aan
wordt gegeven;

• inzicht in de fasering van de onlwikkelingen en 0Jl welke wijze rekening
zal worden gehouden met tljdelijke miIieueffeclen.

Verder mod hel MER een zelfslandig ieesbare samenvatting met bijpasscnd
lmart- en beeldmateriaal bevalten.

Voor het aangrenzende gebied Zuidas-Flanken wordt ook een MER opgcstelcl.
De Commissie benadrukt dat het van belang is dat beide MER-en 01' elkaar
worden afgestClnd zoals oak in de startnotities is aangcgevcn,2

In de volgencle hoafclstukken geeft de Commissie in meer detall weer welke
inlormatie in het MER moet worden opgenomen. De Commissie bouwt in haar
advies voort 01' de startnotitie. Dat wiI zeggen dat in dit advies niet wordt in·
gegaan op de punten die naar de mening van de Commissie in de startnatitie
voldoende aan de orde komen.

----------------

VaOl" de samenstclHng van de wcrkgrocp vun de Commissic m.e,r" hao.r werkw~jzc en vcrderc projectgegevens,
r-ie bijlagc 1 bij tiil advies. Projectgegcvcns en bijbchorcndc stukken, Vaal' zovcr digitaal bcschikbaftr, zijn oak tc
vinden via www.commisslemer.nlonder zienswijzen.
Zie hicrovcr oak de zicnswijr..e van AKD, Rotterdam namcns BelH:cnnaalschappij \V.'r.c Amsterdam B.V, (nr. 6
in de lijst van ontvangcn zienswijzcn en adviczen in bijlagc 2 van dit advlcs).



2.

2.1

2.2

2.3

2.4

ACHTERGROND EN BESWITVORMING

Doe1stelling

De startnotitie gaat in paragraaf 1.4 in op de doelstellingen van de voorgeno
men aclivitciten. Het aspect duurzaamhcid komt daarbij niet expliciet aan de
orcle. Op bladzijde 4 van de startnotitie staat dat de genleente voorop wiI 10
pen in dl1urzamnheid, Gezicn de ambities van de gemccnte is het van bclang
om de doelstellingen op het vlak van duurzaamheid een prominent"re pick 1:e
gcven in het MER. Dc Comtnissie advisccrt daar01n 0111 de duufzaamhcids-
ambities te vertalen in 20 concreet nlogelijke doe1stel1ingen. Aan de hand van
het MEl( kan dan worden bckcken welke daelcn onder welke randvoorwaar
den realiseerbaar zijn.

Het ls wenselijk om de doelstellingen zodanig uit te werken dat ze in twee sta..
dia in het planvonningsproces een r01 kunnen vervullen:
• bij ele afbakening van te beschrijven alternatieven en het verheleleren

waarom andere oplossingsrichtingen buitcn beschou\ving worden gelaten;
• bij de rangschikking van altcrnatieven op eloeJbereik.

Nut en noodl:aak

Geef in het MEr~ aan hoe de voorziene woningbouw van het initiatief past bin··
nen het totalc woningbouwprogranuna van Amsterdmn, zowcl \Vat betrcft de
aantallen ais het type woningen. Geef daarnaast. aan in hoeve1'1'e het initiatief
kan leiden tot versehuivingen op ele Amsterelamse woningmarkt.

Bclcidskader

De startnotitie gaat in op het beJeidslmder en de wet· en regclgeving die rele..
vant zijn Vaal' 11ct vOO1'ncn1en, Geef in het MER aan welke ranclvoorwuarden
en uitgangspunten hieruit voo1'tkomen en wat de consequenties Vaal' (onder··
elelen van) het voornemen zijn. Besteed naast de in de startnotitie genoemele
kaders aandacht aan het gemeenlelijk milieubdciel.

Te nemen bes1uiten

De startnotitic geeft niet concrect aan op welke wijzc de voorgcnOlncn activi
teitcn in de bestemmingsplannen worden. vastgelegd. Indien de gelneente e1'
voar idest om (voor een ded) de activitciten met een definitieve cindbestem·
tning op te nemen in de bestcmmingsplanncn, BlOct het MEl~ cen claar op
aansluitend detailniveau bevatten. Voor ondel'delen clie nag niet zo coneroet
zijn kan in het MER 1net bandbreedtes worden gcwcrkt.

-2-



3.

3.1

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

Voorgenomen activiteit

Het voornemen is globaal beseh,.cvcn in de startnotitie. We,.k in het MI;;H de
vcrschillcndc ondcrdclcn van het VOO1'110111011 verdeI' uit, VOO1'ZOV01' deze rele··
vaut zijn voor de milieueffccten van het plan. Bcschrijf de voorgenom.en ont
wikkelingcn zo uitgcbrcid als nodig is onl een goode effcc.tbeschrijving luoge..
lijk te rrwkcn en de altcrnaticvcn to kunncn Ycrgclijken. Maak daarbij zavecl
mogelijk gcbruik van kaart- en bee1dmateriaal. De onderstaande punten moe..
ten bij de beschrljving van de voorgcnomcn activitcit ook aan de orde komen,

Fasering
De pcriode waarbinnen de verschillende functies .zullen worden gcrealisccrd
in bestaand stedelijk gebied, is lang en afhankclijk van vele spelers. Maak in
het MER daa,.om inzichtelijk hoc de fasering van de ve,.schillende onde,.de!cn
van het: initiaticf is.s Geef daarnaast de onderlinge samenhang tussen de ver
schillende onderdelen aan. Beantwoorcl daarbij onder InCCl' de vraag welke
onderdelen geen dOOl'gang kunnen vinden wanneer een bepaald ander onder
deel niet kan worden uitgevoerd.

Bezoekersaantallen
Onderbouw in het MEl< de venvachte bezoekersaantallen vaal' alle funcHes
binnen het gebied. Geef hierbij oak de bandbrcedte aan van het minimum en
maximum bczoekersaantal. Geef in het MEl< de verdeling aan over de dag,
over de week en het jaar, zodat bepaald lean worden wanneer en hoe vaale de
drukste momenten optreden.

Verkeer 4

Besehrijf op basis van de voorgaande paragraaf de maatgevende perioden vaal'
verkeer. Mauk hierbij onderscheid in personenauto··) vruchtverkccr, opcnbaar
vervoer en vervoer per fiets (modal split).

Bcschrijf in het MER de omvang en de herkomst van het door het:: voornemen
gegenereerde gemotoriseerde en langzamn verkcer, Go. daarbij in op de VOGr··

genomen ontsluiting van het plangebied voor (vracht)auto's, openbaar vervoer
en fietsers. Geef aan welke infmstructuur Vaal' auto, openbaar vervoer en
langzaanl verkeer reeds aanwezig is, welke gewijzigdjtocgevoegd wordt en
wanneer dat gebeurt:. Geef daarb\j aan hoe de principes van duurzaam veilige
infrastructuur worden toegepast. Besteed oak aandaeht aan de bereikbaar
heid voor langzaam verkeer vanuit de wijdere omgeving.

3 Dit houdt mede verbnnd met cen aanvaardbfUlr \'Ioon- en lcefldimaat in de 'aan1eg'-fase (zie ook § 4.1).
Zic hicrover oak de zienswijzen van de heel' Hoffmans en AKD, Rotterdam namens Beheermaatschappij W:l'.C
Amsterdam H.V. en het advics van de gmnccnte Amstelvcen (nr. 2, 6 en 7 in de lijst van ontvangen zicnswjj7.cn
en advlczcn in bijlage 2 van dit advj(~s).

-3-



3,2

3.3

3.4

Pal'keren 5

Beschrijf zoveel mogelijk kwantilatief in het MEl, voor maatgevende perioden:
() de parkeerbehoefte luet een onderscheid tussen lang- en kort: parkercn;
• het aanbod van parkeerplaatsen (aantallen, bercikbamheid en locatie);
• de mogeJijkheden voor dubbclgcbruik van parkcerplaatsen;
• het beheer van de parkeerplaatsen (betaald of vrij parkeren),
Bcsteed op dezelfde wijze aandacht aan de vraag naar, het aanbod van en de
locatie van fietscnstallingplaatsen,

Alternatieven

In de startnotitic is aangegeven dat het MER twee alternatieven zal beschou
wen: de voorgenomen activiteit en de voorgenOlnen activiteit met een ophoglng
van 150/0 van het programma. Binnen de alternatieven zullen nag diverse va
danten worden onderzocht. De COI11tuissie wijst crop dat bij de ophoging van
het programtna onder andere oak gedacht moet worden aan het reserveren
van locaties voor extra pmkeerplaatsen en fietsenstallingen,

Meest milieuvriendclijk alternaticf

Zoals in de startnotitie a1 is aangegeven is het per I juJi 2010 (inwerldngtre
ding Wet modernisering m"e.r.) goen wcttclijk inhoudsvcrciste meer om een
meest milieuvriendclijk aIternaticf (mma) op te nemen in het MER. Wei diencn
nog steeds aile l'edelijkerwijs in besehouwing te nemen alternatievcn beschre
ven to wordenJ waaronder milieuvriendelijke alternatieven. Daarnaast is hot
verplicht om mitigerende en compenserende maatregelcn t.o beschouwcn in
het MER. Werk deze in het MER uit voor het VU/VUme, Dc Commissie is van
mening cht in de Visie Zuidas (2009) belangrijke milieuvriendelijke maatregc
len staan. Zie verder ook paragraaf 4.8 van dit advies.

Refcrcntie

Dc COl111nissie vindt hot van belang dut op kwalitaticve wijze6 inzicht wordt
gegeven in de consequenties clie de lllogelijke realisat!e van het dok naal' ver
wachting zal hebhen op dc voorgenolllcn activiteit en vice versa:! In de start
notitie wordt oak aangegeven dat de conscquenties 01' hoofdlijnen zullen war..
den beschouwd in het MEH. De Commissie adviseert om met name to kijkcn
naar de Inogelijkc verslcchtering van de milieusitl.lutie bij de geplande tun
nelmond van het dok ter hoogte van het plangebied, De consequenties vaor
het plan en de mogelijke n1uatregelen 11100ton daarbij worden aangcgcvcn.

Zie hie rover oak de zicnswijzcn van de heer Haffmans, Bcwoncrsplatfonu Zuidas, AKD, Rotterdam namens
Behe(~rmaa1schappijw,'r,c Amslerdam B,V. en Wijkopbouwcentrum Buitenvelderl (nr. 2, 4, 6 en 8 in de Hjst
van ontvangen zienswijzen en aclviezcn in bijlage 2 van dil udvlcs).

6 Bij de bcsluilvorming over het dok moeten ook de kwontitatieve effccten worden onderzocht.
Zie hierover ook het advies vnn HUkswnterstant. en de zienswijze van AKD, Rotterdam numcns
Bchccnnaatschappij W.T.C Amsterdam B.V. (nr. 1 en 6 in de lijst van antvangen zienswiJzen en adviczen in
bijlage 2 van dit advies).

.+



4.

4.1

4.2

4.3

BESTAANDE MILIEUSITUATIE EN MILIEUGEVOLGEN

Algemeen

De alternatieven dienen getoetst te worden aan het doelbereik en de milieugc·
volgen. Geef in het MER inzicht in het beoordelingskader voor de doclstcllin··
gcn en voar de milieugevolgen van hot voornClnCl1. De Cotntnissie advisecrt
waal' zinvOl de toetsingscriteria die hierbij gehanteerd worden van kwantita
tiove en l1lectbare indicatoren to voorzien. Geef \vaal' relevant aan welk gc
wicht aan de criteria wordt toegekcnd bij de beoordeiing van de alternatieven.

Geef in het MER de begrenzing van het studiegebied aan. De begrenzing moet
zodanig worden gekozen dat aHe effeeten van de verschillende onderdeien van
het voornemen in beeld worden gebracht, oak als deze effecten zich buiten het
plangebied voordoen zoals bij verkecr en daaraan gerelateerde aspectcn en
water. 8

Tijdelijke milieugevolgen

Beschrijf in het MER de systematiek van de omgang met tijdeiijke milieueffec··
ten gezien de iange periode waarover de versehillende functies zullen worden
gerealiseerd in bestaand stcdelijk gebied (zie oak paragraaf 3.1 van dit ad·
vies).8 De volgende aspeeten zijn in ieder geval van belang: hinder door bouw·
wcrkzaamheden/·verkeer, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en ver·
keersveiligheid.

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer on de daal'aan gerelateercle 111ilieuaspecten zijn van groat
belang om te besehrijven in het MER (zie oak paragraaf 3.1 van dit advies). De
infrastructuur in het studiegebied is nu al zwaar belast lnet dauraan gerela··
teerde gevolgen voal' ge1uid, lucht, externe veiligheicl en verk:eersveiligheid. Ga
in 01' de volgende aspeeten:

Mobiliteit 9

• omvang en routevorming van personenautoverkeer, vrachtverkcer, opcn
baar vcrvaer en fictsvcrkeer van en naar het plangebied;

• de verkeersintensiteiten (etmaal en maatgevend spitsuur) 01' relevante
wegvakken, onderscheiden lla$.1' persancnautovcrkCcf, vrachtverkeer,
openbaar vervoer en fietsverkecr;

• de kwaliteit van de verkeersafwikkeling door middeJ van I/C·verhoudingen
en de capaeiteit van de relevante kruispunten in plan· en studiegebied;

• de Illogelijkheden om de modal split te be[nvloeden ten gLlllste van open··
baar vervoer (colleetief en individueel) en fiets!O;

Zie hierovcr oak de zienswijzen Will BewoncrspJatfonn Zuid~\s, AKD, Rotterdam numens Beheermaatschappij
w:r.c Amsterdmn B.V en Wijkopbouwccntrum Buitenvc1dcrt en het advies van de gemeentc J\mstelveen (nr. 4,
6,7 ell 8 in de lijst van ontvangen zienswljzcn en advic7.cn in bijlage 2 van dit advlcs).
Zic hicrover ook de adviczcn van Rijkswaterstaat en de gemcente Amstelveen en de zicnswij?"cn van
Bcwonersplatfonn Zuidas, de heer r-Iaffmans> AKD> Rotterdam namcns Bdlcclmaatschappij W:l'.C Amsterdam
B,V, en Wijkopbouwcenhum Buitenvcldert (nr. 1, 2, 4, 6, 7 en 8 in de lUst van ontvangen zienswjjzen en
advkzen in bijlage 2 van dit advlcs).

10 Zie hierovcr oole de zlenswijze Wlll Bcwoncrsplatform Zuidas (nL 4 in de lijst van ontvangen zicnswijzcn en
adviezcn in bijlage 2 van <lit advies).
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4.4

• tijdelijke verkeersaspecten gedurende de realisatie pcriode (zie paragraaf
4.2 van dit advies);

o lnogclijke knelpunten in de af\vikkeling van en tl1ssen de verschillcnde
moclaliteiten, beschrijf zo nodig maatregclen om deze knclpunten 01' te
lossen.

In de startnotitie is aangegcven dut het verkeersrnodcl als planjaar 2020
.heaft. De voorgenomen activiteit is in 2020 eehter nog niet volledig gereali
seerd. ll Geef aan hoc het totale bouwprogramlna tot 2030 in het vcrkcerSlno
del karl worden doorgerekend.

Verl<eersveiligheld
De C01n111iss1e vindt dat: het: aspect verkcersveiligheid bijzonderc aandacht
verdient in het MER. I-let gaat am een intensief gebruikt stedelijk gebied en er
zullen veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn wat kan conflicteren met het
vele ge.motoriseerde verkeer. Besteed Vaal' zover 1110gelijk zowel aandacht aun
de te venvachten aantallen ongevallen (kwantitatief met behulp van ongeval
djfers en kentallensystematiek) als aan de ontwerpuitgangspunten die de
verkccrsveiligheid bepaten. Het is van bclang om het gebied in te rich ten 01'
basis van fDuurza.atn VeiIig'.12

Hulpdlensten
Beschrijf hoe de bereikbaarheid van het plangebied voor hulpdiensten ge..
waarborgd wordl. ook in geval van grootsehalige ineidenten.!3 Dii. punt kan op
gespannen vaet staan met het tcgengaan van doorgaancl verkeer in verband
mel. verkeersveiJigheid. Het is daarom van belang om in het MER aan tc geven
hoe daarmee zal worden omgcgaan.

Geluid

13esehrijf de huidigc of hecrscnde gcluiclbclasting 01' gevoclige bestemmingcn
en de geluidbelasting ten gcvolge van de versehillende aiternatievenjvariantcn
voor het bepalende referenticjaar. Gcef in het MER de gcluiclbclaste bestem
mingcn aan vanai" de voorkcurswaardc van 48 dB (uitgedrukt in de Europcsc
dosismaat Lden) in stappen van 5 clll. Presenteer de geluidsconl.ouren 01' een
contollt'cnkaart. 14

Beschouw de cumulatieve effecten van de verschillende geluidbrol1ncn. Ga
hier Inet l1atTIe uit van hct vcrkcerslawaai en railvcrkccrslawaai. Ga in bet
MER ool( in op de geluidsbelasting van inl'ichtingen. Denk hierbij ann ener··
giecentmles en bedrijfsmatige activil.eiten ten behoeve van de VUjVUme. VOOl'
dat Iaatste \Vordt bijzondere aandacht gcvraagc1 voor de routes die de an1bu
lances Inei signalen zullen rijden en het gebruik van traumahelicopters.

J1 Zie bladzijc1e 16 Viln de stiU"tnotitie.
12 Zic hicrover oak de zienswijzen van de heel' Haffmans , 13ewonerspJatfonn Zuidas en WijkopbouwcentTlull

J3uitcnvcldcrt (nt'. 2, 4 en 8 in de lijst van ontvangcn zicnswijzcn en udvic7"cn in bijlage 2 van dit advics).
13 Zie hicrover ook het advics van de Drandwecr Amstcrdam-Amstelland (nr. 3 in de lijst van ontvangen

zicnswijzcn en udviezen in bijlage 2 van <lit advies).
J4 Zic hicrovcr oak de zlenswijzc van Rijkswaterstaat (nr, 1 in de lijst van antvangen zicnswijzen in en advlezen

bUlagc 2 van dit udvics).
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Geef aan of het luchtvaartlawaai ten gevolge van Sehiphol nog invloed heeft:
op de voorgenomen aetiviteit. Houdt hierbij rekening met gestelde in het te
herziene Luchtvaal'tindclingsbesluit.

Goef aan hoc op gebouwnivcau wordt omgegaan met cen hoge gcluidbelas··
ling. Houdt hierbij rckening met de gcmcentelijke beleidsregels ten aanzien
vHn geluid.

4.5 Luchtkwaliteit

Om de alternalieven onderling en met de referenliesitualie te kunnen vergelij
ken is het noodzakelijk om de effeeten op de luehteonecntraties van f\in stof
(PMJO en PM2,s)'S en N02 te besehrijven, ook onder de grenswaarden.'6 Be··
sehrijf de uitgangspunten VOOl' de berekeningen. Houd hierbij tevens rekening
met het gemeentelijk beleid ten aanzien van luehtkwaliteit (RiehtIijn gevoelige
bcstemmingenluehtkwaJiteit Amsterdam).

Presenteer de resultatcn van de berekeningen middels versehileontourenkaar
ten en geef de hoeveelheid en Jigging aan van de voorziene woningen en ande··
re gevoelige bestemmingen en voorzieningen.17, 18

Bet is niet te verwachten dat de grenswaarden 19 en richtwaarden20 Vaal' de
overige stoffen zoals besehreven in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zul
len worden oversehreden, Gezien de jurisprudentie bevcelt de Commissie aan
om in het MER met cen heldere onclerbouwing aan te geven of oversehrijding
van deze grenswaarden in dit gebied uitgeslotcn is.

Gcef aan hoc het project zieh verhoud tot de overige ontwikkelingen van de
Zuidas en het dam'aml gekoppelde Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luehtkwalitelt (NSL). BesehriJf de l'elalie van de NSJ,·maatregclcn van de
Zuidas en de effecten hiervan op de ontwikkeling van VU/VtJme.

15 Bet Europese PUl'lemcnl heeft op 11 deccrnber 2007 streef- ell grcnswaarden voal' PIvb,5 VttstgcstckL Voor PAh,s
gcldt cen grcnswaardc: jaarnorm 25 pg/m3 per 2015: en streefwaarden van 20 llg/m3 pel' 2020 en cen
rcductiedoelsteHing vaal' de 'gemiddelde··bJootstelHngsindex' (GBI) tot 20% vaal' de periodc 2010-2020. De GBI is
de gemiddelde bloats telling van de bcvolking van cen lidstaat die wor hd l'cferentiejaar (2010) \Vordt vastgesteld
met hef. docI de schadelijke gevolgen YOOI" de mensclijke gczondhcid tc ycrminderen. Dezc maet waal' mogclijk
binnen cen bepaaldc tcrmijn wonlen bCl'cikt. Nanr venvachting :7...a1 de nieuwe EU-rtchtlijn media 2009 zijn
gci'mplementccrd in de Nederlandse welgevlng. In bcginsel kunnen bcpalingen van cen richtlijn geen
rcchtstrccksc werking hebbcn voordo.t de implcmentatictermijn is verstrckcn. Lidstaten diencn zich gedurende
dc;;.:e termijn weI tc onthouden van maatregelcn die hct bereikcn van het docl van de richtJijn in gevaar brengen.

H; Ook onder de huidigc luchtkwaliteitsgrenswaardcn kllnncn nag aan:;~icnlijkegczondheidseffccten optrcdcn.
l·/ Op dit moment zijn cr nog geen vastgestclde achtergrondconcentratics en cmissiefactorcn beschikbaar voor het

bepalcn Van de PM2,s-concenlratics, de Commissic aclvisecrt om hierbij gebruik tc maken van de mecst aetucIe
g(~gevcns (zoals thans beschreven in de publicatie: 'Conccntratiekaartcn vaar graatschalige luchtverontreiniging
hl Nederland, rapportage 2008 van het Milieu Natuur Planbureau', zic
http://www.rivm.nl/bibliothccklraJ)PQ[t~JJi500088002.pdf) en OJ) basis hiclvan een 20 bctrouwbaar mogelijke
indicatie te geven.

18 Zic hicrovcr ook het advies van Stadsdeel Zuid (111'. 5 in de lijst van ontvangen zienswijzen en adviezen in bijlagc
2 van dit advies).

l<) Grenswaarden voor 802, CO, Po en bcnzeen,
20 Hichtwaarclen voo1' nikkel, ~uscen, cadmium, 02011 en oenzo(a)pyrcen.
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4.6

4.7

Externe Veiligheid

Bcschrijf in het ME~R of Cl', naast de risicds tcn gevolge van het vervoer van
gcvaarlijkc stoffen, clementen binncn het plangebicd aanwezig zijn die risico's
voor cxtcrnc vcilighcid en calamitcitcn lTIct zich mee kunncn brengen (biJ'
voorbeeld het gebruik van radio-acticve stoffen?l binncn hct rncdisch centrum
of het explosicgcvaar bij de eneq;.~iecel1trale).Geef tevens nan welke Dlaatrege
len worden gctroffcn om dcze risico's tc rninimaliscl'cn,22

Gcef aan waal' en in welke mate or knclpuntcn zijn ten aanzicn van het
1'Jaatsgebonden risico en/of het groe1'srisico, besteed hierbij bijzondere aan..
daeht aan de introduetie van nicuwc kwctsbarc objeeten in het 1'langcbied.
Houclt hierbij rekening met het gemeentelijk beJeicl vaal' externe veiligbeid.

Bodem en water

Beschrijf het huidige en het toekomstig te realiseren waterhuishoudingsys
teem. Geef daarbij oak aan in hoeverre er in het gebied kne!1'untcn voorl<o
men met betrekking tot het kwantitatieve en kwalitatieve waterbeheer en hoe
daal' bij de realisatie van hot voornClnen op kan worden ingespeeld.

Door de toenemende verharding in het 1'langebied zal er in het gebied extra
opvang van water gerealisecrd moeten worden. Beschrijf in het MER wat de
cffeetcH van hot voornClnen zijn op de waterafvoer en op de waterbergingop··
gave. Kijk daarbij naar een grater gebied dan het 1'Jangebied. Motiveer in het
MER de grootte van het studiegebied.

Geof inzicht in de mogelijkheden vaal' het realiseren van de beoogde waterber
ging 01' gebouw- en kavelniveau en geef aan hoe dat mede kan leiden tot een
hogere kwaliteit van de leefomgeving (landschap1'elijk, voorkomen hitte eilan
don).

Geef cen beschrijving van de te vorwachten waterkwaliteit en eventuee! beno
cligde rnaatrege1en Oln to v01doon aan gestc1dc 11orn1C11. Geef aan hoe aan de
ecologische functie van het water invulling wordt gegeven.

Geef in het MER de orllvn.ng en reikwijdte ann van effecten op de grondwater
stand door bemaling in de aanlegfase en door bebouwing en bemaling na rea
lisatie van de pJannen.2:1 Geef aan of dit kan leiden tot zettingen en schade
aun bestaund bebouwing.

Bcschrijf in hct MER de bodemopbouw en geef aan welke ingrepen in de 100
dem nodig zijn am bij intensivering het gebied geschikt te maken voor de
bou\\' van woningenj vool'zicningen en aan1eg van infrastn.wt.uur. Geef nan
hoevecl grondverzet daal'bij nodig is, en of de grondbalans gesloten zal zijn.

21 Zic hicrovcr oak de zicnswijzc van Wijkopbouwcentn1m H\.litcnveldert (nr. 8 in de lijst vun ontvangen
l,icnswijzen en advlc7...en in bijlage 2 van dit advies).

22 Zie hierover ook hct advies van de Brandweer Amsterdam-AmstcHand (111'. 3 in de lijst van ontvangen
zienswijzcn en adviczcn In bijlage 2 van dit advies

n Zie hierover oole hct advics van Rijleswatcrstaat (nr. 1 in de lijst van ontvangen zicnswijzcn en adviezen in
bijlage :4 van <lit advjcs).
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4,8 Duurzaamheid

In de startnotitie is aangeven dat de ambitic8 van de gemeente op het vlak
van duurzaamheid hoag zijn. Besteed in het MER aandaeht aan de (mimtelij
kc) mogeJijkheden en randvoorwaarden die direct of indirect bijdragen aan het
realiseren van de duurzaamheidsambitie.2 '1,2{j

Energie en C02
Dc ambitie is een CO" neutrale ontwikkeling. Gcef in het MER aun hoe daar
bij de ruimtelijke planvorming rekening mee zal worden gchouden. Welke
luaatregelen zijn voofzien voal" energieopwekking, gebruik restwarmtc, warnl-
te opslag en distributie. Denk hierbij speeifiek aan voorzicningen ten behoeve
van stadvenvanning en warnlte-kotlde opslag.

Kllmaat en water
Geef aan in hoeve1're de plannen bestendig zijn voar klimaatverandcring.
Denk daarbij niet aIleen aan wuterbcrging en afvoercapaciteit in perioden van
extreme neerslag of draogte, maar ook aan het 10kaal optreden van hitte ei
landen in relatie tot WOOll- en zorgh.mctie in het gebied.

Materiaal en afval
De plannen bouwell voort 010 bestaand Amsterdams beleid ten aanzien van
afvalscheiding, afval in"ameting en opwekken groene stroom uit afval. Geef
aan welke resultaten hiermce worden behaald en in hoevene die representa
tief zijn voor het VUjVUme en welke aanvuilende maatregclen (preventie, her
gebruik, verwerking) worden overwogen.
Besehrijf de doelsteilingen ten aanzien van duurzaam gebruik van grandstof
fen bij de aanleg en bebouwing van de openbare mimte en op welke wijze die
gerealiseerd worden.

Leefklimaat
De herontwikkeling biedt kan8en am een aantrekkelijk nieuw 8tedelijk gebied
te creeren. Daarentegen kan verdichting van het plangebied oak 010 gespan"
nen voet staan met de kwaliteit van de leefomgeving, Goef aan welke eombi
natie van maatregclen zuBen worden toegepast bij het VU jVUme ten behoeve
van het leefklimaat, Dc Commissie clenkt hierbli aan de volgende aspecten:
111ilieuhindcrbcperking1 kwaliteit van de openbare ruitntc, grocnvoorzieningen,
het voorkomen van windhinder en van hittc-eilanden alsmede het ereeren van
schaduwplekken, bevorderen sociale veiligheid en lcvendigheidY' Zie oak pa
ragraaf 4.9 van dit advics.

Ecologie
Geef aan welke maatregelcn worden gcn0111Cn on1 de ccologische waarde te
verhagen in het plangebied. 2 'l

24 Maatrcgcl voor en duurznme mobilileit1 dutH'uuun watcrbeheer en gezondhcid komen terug in paragrafen 4,3 en
4.7 en 4.9 van dit advies.

25 Zie hierover oole de zicnswijzen van de heel' I-Iaffmans en Wijkopbouwccntmm Buitenveldert en hct advies van
de gemeente Amslclveen (nr. 2, 7 en 8 in de lijst van ontvangen zienswijzen en advic7..en in bijlagc 2 van dit
advics).

26 Zie hierovcf ook de zicnswij7..en van Bewonersplatform Zuidas en Wijkopbouwcentlllm Buitenve1dc1't (nr. 4 en 8
in de lijst van ontvflllgen zicnswijzen en adviezcn in bijlagc 2 van dit advies).

2Y Zic hie1'ov<:1' oak de zicnswijzc V,Ul Wijkopbouwcentrull1 13uitcnvcldert (nl'. 8 in de lijst van ontvangen
zicnswijzen en advie7..cn in bijlage 2 van dit advies).
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4.9

5.

5.1

Gezondheid

JJe gezondheidseffccten zijn van belang voor de (toekomstige) bewol1crs cn
bczoekcrs van hot gebicd. 28 Voor hct plangcbiecl is vaoral de (curnulatic van
de) invloedssfeer van bestaandc en (mogclijk tockomstigc) activiteitcn van
belang. Het gaat hie1' om luchtkwalitcit, geluid en externc veilighcid.

Gcef op basis van de in paragraaf 4.4 tot en met 4.6 gcnocmdc inforn1atie aan
hoeveel woningen en andere gcvocligc bcstclnmingcn binnen de diverse COl1
tOUl'cn Vaal' gc1uid, N02, PMlO en Plaatsgebondcn Risko voorz1c11 zijn,
Combineer de (hoogste contouren van dc) kaarlcn voor lucht, geluid cn 1'isi
cds in de huidige situatie en in de refcl'cnticsituatic en gcef aan hoeveel wo
ningen vool"z10n zijn in gcbicden waal' de knelpunten zit ten n1et een gccombi
nccrdc hogc bclasting voor lucht, geluid en/of risko's lcefbaarheid. Ged aan
wat de mogelijkheden zijn om de omvang van de blootsteling en daarmce de
gezondheidseffecten te minimaliseren. 13esteedt hierhij naast woninghouw ook
aandacht aan de locaties waar langverblijvende paticntcn van de VU worden
gelokaliseerd.

Naast de negatieve gezondhcidseffeetell kan de inrichting van het plangebied
oak de gczondheid van de toekomstige bewoners bevorderen. 29 Geef aan in
hoeverre deze aspeeten in het: plan hijdragen aan de gezondheid van de hewo
ners. Zie h1erove1' oak de voorgaande paragraaf over duurzaamheid.

OVERIGE ASPECTEN

Voor de onderdelen 'vergelijking van alternatieven', 'leemten in milieu
informatie' en 'samenvatting van het: MEH' heeft de Commissie geen aanheve
lingen naast: de wettelijke voorschriften."0

Vorm en presentatic

Denk bij de vonn en presentatie van het MER aan:
• het zo belmopt: mogelijk houden van het MltH, onder andere door achter

gronclgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzen onderbouwcn)
l1iet in de hoofdtekst zelf 1:c vennelden, maar in cen bijlagc op te nemen;

• het opncmcn van eell verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte af
kortingen en cen literatuurlijst bij het MER op te 11e111el1;

111 hct: gcbruik ma1<cn van recent kaartnlateriaal, het goed weergevcn van to
pografische namen en het toevocgen van een duidelijke legenda.

28 Zic hicrover oole het advies van de gemecntc Amstelvccn (nr. 7 in de Jijst van ont.vangen zienswijzcn en udviezen
in bijJage :.>, van <lit acivies),

?\J Bijvoorbeeld door de groen- en watcrstructuur in hd plangcbied, de mogclijkh(~dcnVOOl" bcwcging en sport door
bijvoorbeeld 11ots- en wandeJroutes, speelplaatscn en l"ecreatiemogelijkhcden, socialc- en verkeersvcilighcid en
de beschikbaa.rheid, bcreikbaarheicl en toegankelijkheid WIn openbuaf vervocr en voorzieningcn.

:;0 Zie hicrover ook de zicnswij".,e vun AKD, Rotterdam namens Beheermo'f.ltschappij \V.T.e Amsterdam B.V (nt. 6 in
de lijst van ontvangen zienswijzen en adviczcn in bijlagc 2 van dit advics).



5.2 Samenvatting van het MER

Dc smncnvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezcn door be··
sluilvormers en insprckers. Daarom vcr<lienl <lil onderdee! bijzondere aan
dacht. Dc samenvatting moet als zclfstandig docutncnt lccsbaar zijn en zoda
nig worden voorzicn van illustratiemateriaal dat het als gehcol cen gocde af
spicgcling vormt van de inhoud van het MER en de keuzes die vQorliggen tel'
bcsluitvonning,
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BIJLAGE 1: Projectgegevens richtlijnenfase besluit-MER

Inltiatlefnemer: College van Bcstuur van de Vrije Univorsiteit Amsterdam en
de l,aad van Bestuur van het Vrije Universiteit Medisehe Centrum

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemecnte Amsterdam

Besluit: Besteu1mingsplannen

Actlvltelt: HerontwikkeIing van de terrcinen van de Vrije Universiteit van
Amsterdam en het medisch centrum van de Vrije Universiteit.

Procedurele gegevens:
aankondiging start procedure in het Parool d.d. 7 april 2010
ter inzage legging startnotit:ie: 8 april tIm 20 mei 2010
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 1 april 2010
richtlijnenadvies uitgebracht: 17 juni 2010

Samenstelllng van de werkgroep:
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkeie
cleskundigen, een voorzittcr en een werkgroepsecretaris. De wel"kgroepsamen
stelling bij het onderhavige project is als voIgt:
drs. ir. B.A.H.V. Brorens
prot dr. ir. RE-C.M. van del' Heijden
ing. msc. L.M. de Jong
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter)
drs. J.P. Siedsma (secretaris)

WerkwJjze Commissie blj richtlljnenadvles:
In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwcrpen naar haar mening
behandeld dienen te worden in het MER en met welke diepgang. De Commis··
sic neemt hierhij de startnotitie als uitgangspunt. Om zich goed op de hoog!e
te stellen van de situatic en relevante omstancligheden leg! de Commissie in
de mcestc gevallen een locatiebezoek af.
Zie voal" Ineer infonnatic over de wcrkwijzc van de Commissic
www.con1missien~.~r.nlop de pagina Commissie m.e,f.

Betroltken documenten:
De Commiesie heef! de volgende doeumenten betrokken bij haar advisering:
• Startnotitie milieueffectrapportage Vrije UniversiteitjVrije Universitcit Me

disch Centrum, Oranjewoud, ~JO maart 2010;
• Visie Zuiclas, gemeente Amsterdam, Dienst Ruimteiijke Ordening en Arup

London, 9 september 2009;
• Carnpusvisie en Kader VU-k\vartier 2010-2020, Vrijc Universiteit van AIn

sterdam, 15 fehruari 2010;
• Stedenbouwkundig masterplan VUme, VU Meclisch Centrum Amsterdam, 8

februari 2010;
• Ontwerp Strue!uurvisie Amsterdam 2040, gemeente Amsterdam, Dienst

Ruimtelijke Ordening, 26januari 2010;
• Waterhergingsopgave Zuidas, Waternet, 25 augustus 2008;
• Sponge Job Zuidas, water bij hoge dichthcid, Waternet en Gemeente Am

sterdam, augustus 2007;



De COlnmissie heert kennis genomen van de zicnswijzcn en adviczen, die ?,ij
van het bevoegd gezag hecft olltvangen. Dit advies verwijst naar cen reactie
als die nieuwc inzichtcn naar varen brcngt over spccifickc lokale miliCUOln

stnndigheden of te onclerzockcn altcrnatieven. }~en overzicht van de zienswij
zen en adviezen is opgcnomcn in bijlage 2.



BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen

1. Rijkswaterstaat, directie Noord-I-Iolland, Haarlem
2. Holand I-Iaffmans, Amsterdam
3. Brandwccl' Amstcrdam-Amstelland, Amsterdam
4. Bewonersplatform Zuidas, Amsterdam
5. Sladsdeel Zuid, Amsterdam
6. AKD, Rotterdam namens BehecnnaatschappU W.T,C Amsterdam n.v.
7. Gcmecnte Amstclvccn, Amstelveen
8. Wijkopbouwccntrum Buitenvelderl, Amsterdam





Advies voor richtlijnen voor het mllieueffectrapport Vrije
Universitaittvrije Universiteit medisch centrum

De Vrijc Univcrsitcit van Alnsterdarn en het Incdisch centrUlll
van de Vrije Universitcit willen hun terrcinen herinrichten. Dc
herontwikkeiing betreft (gedeeitelijke) sloop en nieuwbouw, het
verplaatscn van functies ell tocvoeging van con aantal nicuwe
functies zoals (studenten)woningen. Voor de besluitvonning over
de beslcmruingsplunnen wordt een procedure voor de milieu
effeetrapportage (m.e.L) doorlopen

ISBN: 978..90..421 ..30/1 ..5



Vcrsie
13 juli 2010
Document5

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimlelijke Ordening

Advles roikvAJdte en detallnivo"u MER VU - VUMC

Bijlage II: Nota van Beantwoording zienswijzen on adviozon starlnotitie m.e.r. VU / VUrnc,
28juni2010



NOTA VAN BEANTWOORDING

ZIENSWIJZEN EN ADVIEZEN STARTNOTITIE MER VU I VUMC

Versie 28 juni 2010

Inlelding

Op 30 maarl 2010 is van de Vrije Universiteit en hot Vrije Universileit medisch centrum een startnotitie
vaal' een milieueffeetrapportage ontvangen. Met ingang van 8 april 2010 heef! deze startnotitie
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen, met de mogelijkheid daarover zienswlJzen
naar voren te brengen. Er is een viertal zienswijzen binnengokomen.
Tevens is de startnotilie aan de wettolljk adviseurs toegezonden met de mogelijkheid een advies uit te
brengen. Er zijn vier adviezen gegeven.

Per brief van 31 maart 2010 is de startnotitie aan de Commissie voor de milieueffectrapportage
(hlerna: de Commissie) toegezonden, met het verzoek een advies uil te brengen over het geven van
richtlijnen. Tevens zijn zo spoeclig mogelijk na binnenkomst oak de zienswijzen en adviezen aan de
Cormnissie doorgezonden,

Per brief van 17 jllni 2010 heef! de Commissie advies (hierna: Het Advies) uitgebracht (Advies voor de
richtiijnen voor het milieueffectrapport, 17 juni 2010 I rapportnummer 2418-50).

Per 1 juli 2010 is de Wet miliellbeheer gewijzigd. Daarmee is de procedure ten aanzien van
milieueffectrapportages gemoderniseerd. Indien niet voor 1 jull 2010 richtlljnen voor het op te stellen
MER door het bevoegd gezag zijn vastgesteld geldt op grand van de overgangsregollng de nleuwe
wetgeving. In dit geval geldt de nieuwe regeling.
Op grand van de wetswijziging dient het bevoegd gezag, wanneer deze niet de initiatiefnerner is, aan
de Inltiatiefnemer een advies te geven inzake reikwijdte en detailniveau van de informatie ten behoeve
van het MER.

Hieronder wordt aangegeven op welke wijze de zlenswijzen en adviezen worden betrokken bij het te
geven advies over reikwijdte en detallniveau. Overigens wardt daarbij opgemerkt dat oak de
Commissie veelal onder verwijzing naar de zienswijzen en adviezen Het Advles over de richtlijnen
ileelt geformuleerd. Bij de gemeentelijke reaetie op de zienswijzen en adviezen wordt in die gevallen
verW0zen naar de betreffende paragraaf van Het Advies van de Commissie.
De adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage zoals deze zijn geforrnuieerd in Het
Advies worden een op sen ovel'genomen als advies relkwijdte en detallnlveau, aanvullend op de
startnotitie, en als zodanig meegegeven aan de Vrije Universiteit en het Vrije Unlversitelt medisch
centrum.
Aanvllilend daarop is een aantal extra adviezen geformuleerd, Deze zijn In onderstaande tabei, onder
gemeentelijke reaetie, vet-cursief aangegeven.

Zienswllzen VUIVUMC: . ...._-,-~_
1 Reclamant 1 __. _ Ge'!'e.llnteIlJke re~_"tie_.. . ._
a Door twee mer-procedures te voeren Gezien ook ilet advies van de Commissie is er, mits

komen de milieugevolgen onvoldoende in beide MER-en, mals ook in de startnotitie is
beeld. Verzocht word!: aangegeven, goed op elkaar worden afgestemd,
• 1 startnotitie te maken met uitwerking geen Inhoudelijke noodzaak tol 86n MER.

voor VUIVUMC en overige Ten aanzien van de begrenzing adviseert ook de
f1ankgebleden; Commissle nader in te gaan op de begrenzing (§ 4.1

• daarbij een c1uiding op te nemen van van het advies).
de grenzen van het studiegebied en Gelet op het advies van de Commissie (§ 3.2 en §
de motivering, 3.3 van het advies) kan worden geconcludeerd

• en eel1dui::Ielijke p~~nvariant en (hEll alternatieven en varianten voldoende helder zijn, en



.-- • .._., ••••_._._••". ~_. ••_._••_._~.__.'".._ ••_. __.,",.,,""'"w.~_._ .._,,··~··~··._. ._... ._••• .... __ ._._. ~~

nu nog verplichte) meest dat er geen aanlelding is tot het opnomen van oon
mlliouvriondelijk alternatiof (MMA). MMA.

Do adviezon van de Commissle worden
overgenomen.

'i) .Wljzevaiiioelsing op verkeersgevcilgenlS . De Cornmissiegeefi'ten aanzlen van velkeeren .
onduldelijk. Een andere modal split vervoer een aantal aanvullende adviezen (§ 3.1 en §
ontbreekt. Een andore parkeeromvang 4.3 van het advles). Daarmee rekening houdend
ontbroel<t. Er werdt niet gekeken naar zullen de verl<eersgevolgen voldeencle inzichtelijk
ligging en entsluitlng van parkeerruimta. werclen gemaakt.
Daarmae is onvolcloencle inzichtelijk hoe De aclviezen van cle Commissie worclen
cle verkeersgevolgen zullen worden overgenomon.

.... ..getoetst. ''''+"",--.--;:c-~--:--;'C--;=;c;c:''CC..",..
C De De Boelelaan is druk en onvellig. Er Ook de Commissie adviseeri bijzoncler-e"a"a"ncl"'a"c"'h7t"'te--1

worclt geen aanclacht bostood aan besteclen aan het aspect verkeersveiligheicl (§ 4.3
megelijke anclere ontsluilingen clan of van 11et aclvies).
herinrichting van cle De Boeleaan De adviezen van de Commissie worclen
(bijvoorbeelcl verdiepte ligglng met overgenomen.
oversteek voetgangers fietsers op

__'.'l.ClaivelclL_ .... _ .....__ .•.__ .....
cI Een mogelijk overkapping van cle A100m

overlast te voorkomen dient onclerzocht te
worclen. Voor het geblecl vermlnclert een
Dok de overlast niet, maar vergroot de
ontsiultlngsdruk.

-=--"CC~~,.~ -._ - ...,._-.'CC' - -
De activiteil clle op mllieueffecten wordi onclerzocht
heert betrekklng op de ontwikkeling van VU en
VUmc. De mllieueffecten van een Dok komen In
kwantitatieve zin aan cle orde in het kacler van cle
besluitvorming rond het Dok. Oatis nu niet aan de
orde. Overlgens aclvlseari cia Commissle zoals ook
reecls in cle starlnotitle staat aangegeven wei een
kwalitalieve beschouwing te doen.
De aclviezen van de Commissie worden

7;_0'7__,-,-_--: -;-__-I...:o"'v.=e:..;rg"'e:.:,n.omen. .. _---_._ ..
e Weinig aandacht voor duurzaam bouwen Overeenkomslig het advies claarover van de

en cluurzame inrichtlng van cle openbare Commlssle (§ 4.8 van het advles) zal nadrukkelijl<
rllimte. Het energieverbrllik op de Zllidas aanclacht worclen gevraagcl voor het aspect
is enorm. Minder energieverbrllik en duurzaamheld.
vooral mincler koellng dient te worden De aclvlezen van de Commissle worclen

-,-..$':l~()rzochL.. 0\ierg.()'10rnen.. .........._.. .........._
2 Reclamant 2: Bewonersplatform Gemeentelljke reactie

Zllidas
18 De h"'o"':o"p"w"o"rcl"CtC"u""itC"g-e-sp-r-oC'ke-n--'-da"'t-cl"'e-'-'''''158 wetlelljk-;';oorgeschreveii'regeling dienttewor(Jen'

hllicllge MER regeling met 1'01 Commissie· gevolgd. De Commissie heef! claarin een toetsencle
m.e.I". wC!rcltJ)"'v()l£l.d._ _ _._ .T()I.l"'.~..Cl§.':'zien van het geree~gekomen MER.

b Startnotltle betrefl VUMC ulibrelcllng van De m.e.r. heeft tot cloel de mllielleffecten van een
140.000 m' en nlel voliedige vergroting voor(Jenomen ontwikkeling in de besillitvorming een
van 230.000 m2

. Verzocht wordtln het plaats te doen krijgen. Het milieueffectrappori heefl
MER wei de gehele uitbreicling te om die reclen clan ook betrekking op die onclerclelen
beoorclelen. waarvoor de jurlcllsche besluiten nog niet zljn

genomen. Oat is voor wat betreft VUmc cle
genoemde 140.000 m'....j-;-;--'77'---.;-;-.......,.~~~~,--~~~~~"-'7~...,...---,-~--.......,........j

c Verzocht wordt cle ontwikkeling In relatis Oak cle Commissie aclviseert nader in te gaan op cle
met cle gel1ele Zulclas te beschollwen. begrenzing (§ 4.1 van het advies).
E.e.a. vraagl een cluiclelijk omschreven De advlezen van de Commissie worden
plan- en stucliegebied. overgenomen.· ..·t-c='=c..-"'7-'-7;;:,,:,,~~-__;_--·-;--'C7"+;;~~~~~~"7'7-,.....----;-----1

cI Een variant op gebiecl van dllurzaamhelcl Overeenl<omslig het advles claarover van de
ontbreel<t. Deze variant, inclusief 60n Commissie (§ 4.8 van het aclvies) zal naclrukkelijk
m.b.t. verkeerstoename, is noodzakelljk. aanclacht worclen gevraagcl voor het aspect

cluurzaamheicl.
De Commissie geeft ten aanzien van verkeer en------_._ _ _ __._-_ _..__.._._--_.-.-



Commissie worden

Commissie worden

tie
:,--------c-:----c---i

eds aangegeven dat met name
en bereikbaarheid veeI
ok de Commissie geeft dit aan

Commissio worden

aanvuile"llde adviezen (§ 3.1 en §
Daarmee rekening houdend

evoigen voldoende inzichlelijk

an het op grond van de Crisis- en
van de m,e.r.-plicht. Dit is dus

-.,...,..-~ _.__._---,..-...--
advies daarover van de
1 het advies) zal nadrllkkelijk
vraagd voor het aspect
unt kan daarvan onderdeel

ngrijk onderdeel van dil MER, zie
I'dere versterking van het gebruik
er e,d. is onderdeei van hel
p basis van de In beeld gebraoht0
vonning plaatsvi~cl.e_n,_. ._ __j

seert als onderdeei van
ukkelijk in te gaan op het aspect
n het advies).
Commissie worden

e Commissie aanvllllend op de
e aandacht vraagt voor de
emde aspecten,

estie om af to zien van
piaats daarvan eon
aliseren (mede) leI' afsoherming
gemerkt dat grootschaiige
ervoorzieningen niet de kwalitell
as om vraagl. Bovendien kan
19 voorzien in afschermende

ten aanzlen van verkeer en
aanvullende adviezen (§ 3.1 en §
in het advies wordl nadrukkelijk
voor be"invloeding van de modal
bruik van openbaar vervoer.
Commissie worden

..._~..-
vervoer een aanlaJ
4.3 van hel advies).
zulien de verkeersg
worden gemaakl.
De adviezen van de

.-_... _..-.-- - --- overgenomen_.__
MER-plicht door opname Er is geen sprake v
hersteiwet kan elgenlijk herstelwet omzellen

bij een dergelijk grool nlel aan de orde.

.- ..........._-- ------- ..
an hel voorkomen dan Verkeer Is een beia
van verslechtering door ook onder d. Een ve

rkeer. Inpassing kan pas van openbaar vervo
als het niet andel's kan. onderzoek. Mede 0

effecten kan besluit
t gebied / kwaiiteit De Commiss!e advi
/ sociaie veiligheid duurzaamheid nadr
en op begane grond leefkllmaat (§ 4.8 va

n meer aandachl. De adviezen van de
overgenof11e.nc.

I split word! als een vast De Commissle geeft
uwd. Bezien zou juisl vervoer een aanlai
hoe het aulogebruik zou 4.3 van hel advies).
erminderd. Zou vaor de aandachl gevraagd

aan lagere norm dan de split, parkeren en ge
oelen worden De adviezen van de

overgenomen,
worden onderzochlhoe
el intensief gebruikle OV
, met onderzoek naar
iting metrohalte
g.

-,-~

parkeeromvang, ligging Ook hiervoor geldl d
wijze van ontsiuiting om slarlnolitie specifiek
Inderen is nodig. meeste van de geno
ilige oversteek (mogelijk Wat betreft de sugg
iepte Iigging) van de De parkeerkeiders en in
punt van aandachl. parkeergebouw te re

keerkeJders zou een van de A10 wordt op
ok benut kunnen worden bovengrondse parke
andeA10. bieden waar de Zuid

ook andere bebouwil
werking.
De adviezen van de

-_.- . overgenomen.
nderzoek te doen naar Overeenkomstig het
dzakelijke Commissie (§ 4.8 Val

aandachl worden ge
duurzaamheid, Oil p
uilmaken.
De adviezen van de

- --- overgenomen,
d namens reclaman! 3 Gemeentelijke re."."

org op het punt van de In de starlnotitie is re
ng en bereikbaarheid hel punt van verkeer
. Efll1den waaronder aandacht verdienl. 0

..

Verzocht wordl 0

vermindering noo
gebouwenkoeling

9 Inrichting van he
openbare ruimte
(gerichl bestemm
niveau) verdiene

h Beslaande moda
gegeven bescho
moeten worden
kunnen worden v
Zuidas niet juist
CROW normen m
gehanteerd?
Ook zou moeten
de overlast van h
kan verminderen
een betere onlslu
Amsteiveensewe

i Onderzoek naar
in- en uitrltten en
de hinder te verm
Een goede en ve
middels een verd
Boeleiaan is een
In plaats van par
parkeergebouw 0

ais afscherming v

'80nttrekken aan
in de Crisis- en
niet mogeiijk zijn

_._ J)rojecl.
f Voorop moet sta

wei verminderen
toename aulove
aan de orde zljn

_3 Reclaman! 3: Ak
a Er is met name z

verkeersafwikkeli
,-_\1811. de bestaande



................._._--

rzochl wordt om
hllijnen voor verkeer en

en geef! een aantal aanvullende adviezen (§ 3.1 en §
4.3 van het advies).
De adviezen van de Commissie worden

.__. ... ~"":genomEl'.l: ._. .__......_.. .
bij onderzoek naar Uil de slarlnolilie blijkt dal mel name verkeer en
ersafwikkeling binnen verkeergerelateerde aspec!en zullen worden
aparl worden gezien onderzochlln het breder kader van de Zuldas, dus

an Zuidas baari lorgen. rekening houdend met oak do daar voorzlene
ame) het aspecl ontwikkeling. Ook Commissie benadrukt dat 11et van
I is, ligl hel in de rede belang is dat beide MER-en op elkaar worden
t opgesteld. Indlen dil afgestemd zoals 001< in de slartnolilies is
dan zou van hetzelfde aangegeven (hoofdstuk 1 van hel advies). Dit hoef!

k moelen worden niet te leiden tot Ben MER. Wei vraagl het om Ben
inlegraal verkeerskundig onderzoek.
Aangezien dil reeds concreet uil de slartnotitie blijkt,
is een aanvuiiend advies niet aan de erde...--------.-....... .. . -.-.- -.--.......--- - --.-....... . -... ---c--j

de richtiijnen aan Ie Ook de Commissie adviseert nader in te gaan op do
egebied op het punt begrenzing (§ 4.1 van hel advies).
siuiling minimaal de De adviezen van de Commissle worden
ed bolroll, tot en met overgenomen.

8109.
e te geven te
n addilionele afsiag bij
engde van de Gustav
nogelijkheden behoort,
hiervan zijn.

De Commissle adviseerl de mogelijkheden om de
modal split te be'invloeden len gunsle van openbaar
vorvoer mee Ie nomen (§ 4.3 van hel advies). Op
welke wijze dal concreet zou kunnen gebeuren moel
uil hot MER blijken.
De adviezen van de Commissie worden

~.~~,__.~m_ .."__.'_...•.",~., ."~_'_ _._ _ . _

De Commissie adviseert onderzoek te doen nam
(o.a.) omvang en roulevorming van en naar hel
plangebied. (zie § 4.3 van het advies). Op welke
wijze dat concreel zou kunnen gebeuren moet uit het
MER blijken.
De adviezen van de Commissie worden

........__ ..()'1ergenomen. ---'.--.._-_.... . ..... ..__.._----_._....._.-
k zal grole gevolgen De activiteit die op milieueffeclen wordl onderzocht
usiluatie in zowel de heell belrekking op de onlwikkeling van VU en
sop de iocatie VU I VUmc. De besluilvorming rond hel Dok is in het
gelden voor wat belrell kader van de nu lopende procedure niel aan de orde.
en Infrastrueluur. De milieueffecten van een Dok kOll1en in
Ikkeling zijn kwantitatieve zin aan de orde in het kader van de
t N8L (maar ook besluitvorming rond he! Dok. Oal is nu nlet aan de
nnen do orde.
en doorgang indien de Het is niet juisl te veronderstellen dat de nu
aa!. voorgenomen ontwikkeling voor VU en VUmc (maar
ovenstaando kan nlol hetzolfde geld! voor de fianken Zuldas) sieehts I<an
el een giobale doorkijk. plaalsvinden indien 001< hel Dok wordt gerealiseercl.

Deze ontwikkelingen zijn Dok-onafhankelijk.
Ovorigens advisee!'t de Commissie zoals ook reeds
in de starlnotitie staal aangegeven wei een
kwalilatieve beschouwing te doen.
De adviezen van de Commissie worden

............._ _. . 0v",,:9.enomElI1'- . . .. . _.. __...
siluatie zowol met als Zie onder e.
houwen, waarbij voor
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1""',------;:----;---,,-,..---················ ,-,--
Verwezen wordt naar de reaclie onder 2 a Um j.

De ecologische waarde van de bestaande Hortus zal
in beetd worden gebracht, zodat die in de
besluitvorming kar1_V{()rc1enb.etr()~~__en,", , ..J

---_.__._- -_..._----
De iniliatielnemor zal worden geadviseerd het kader
voar zover relevant te betrekken.

-.--...-.- ..-----,.;--::--""7"--;------;c'-----!
In het kader van hel MER zal nieuw verkeerskundig
onderzoek worden gedaan. Het relerentiemodel zal

..worden geactualiseerd. "..__ ._,_,....
Doel van dit alternatief is te onderzoeken 01 een
eventllele verdere ophoging van het programma de
(eventlleel) optredende eFFecten nog verder zou
versterken, en in welke mate, zodat dat bij de
besillitvorming kan worden betrokken.
Er is geen aanleiding n.a.v. deze zienswijze een
aanvulling te geven Lo.v. de stmtnotilio 01 het advies
van de Commissle.. ...-,,--..--- -;------;-----;-;--;c-;--.-;--;-;"--------.-- .......-
Vooropgestold moet worden dat de huidige cyclotron
een onherroepelljke vorgunning heeFt, en dat aan aile
oisen van die vergunning wordt voldaan.
De Commlssie adviseert wei te beschrijven 01 er
elementen in het plangebied aanwezig zijn die
risico's voor exlerne veiligheid en calamiteiten met
zich mee kunnen brengen, bijvoorbeeld het gebruik
van radio·aclieve stolFen (§ 4.6 van het advios).
De adviezen van de Commissie worden

~~e:~~~*~t~f~vailNOO'CNC;-Cs-'-ta"a"n-o"p"z-'ic'-;h"z"e-;;IF", e"n""va'-;i"'le"n-1

butten de scope van de hier aan de orde zijnde
ontwikkelingen.

te

elte

--I~-----:--c:-----:-' ..".....-.- ..---;----:-;-----;------1
Uiteraard dient aan dit wettelijk vereiste te worden
voldaan. De Commissie volstaat er (om die reden)
mee op te merken voor wat betrelt deze en overige
wettelijke vereisten geen aanvullende aanbevelingen
te doen (hooldstuk 5 van het advies).
De adviezen van de Commissie worden

overgenomen. -:c----.-.......--..-.- ....-
GemeentellJke reaetie

tus
id,

e
s.

et

en

on
heid.

der

------------------"-_.._.._..__.~-..._.._--

n aan ~~e~;~~~s~~~ geeft ten aanzieil"vaii-iie-r"'k'e"o"r-e"n---I
vervoer een aantal aanvullende adviezen, onder
andere met betrekking tot de bei'nvloeding van de
modal split (§ 3.1 en § 4.3 van het advies).
De adviezen van de Commissie worden

""""+-;;ov:,:e:c,r",,ge:::n,oll1.:'.r1:... ,.
aan Ook de Commissie vraagt Iliervoor specifiek

aandacht (§ 4.2 van het advies).
n van De adviezen van de Commissie worden
ng overgenomen.
ten

oer

nt

,-~"

-_.. ......._,-
h Verzocht wordt aandacht te bestede

een te wijzigen modal splli.

.... -_. .__ ...._-_ ..._-_.._-_..

I Verzocht wordt aandacht te besteden
secundaire gevolgen in realisatieFase
m.n. 11et berelklJaar houden en blijve
bestaande panden, verkeersalwikkeii
en ontsluiting, parkeren in situatle me
zonder dok._.... - .._......_."_..._~_._._-_ ...-..--.._...

j Verzochl wordl aan te geven op welk
punten er sprake Is van kennisleemte

-_.....__..~--
4 Rectamant 4: WIJkopbouwcenlrum

Bultenveldert -_.__.._.._---
De opmerkingen zijn overwegend
gelijklllidend aan die van de reclama
onder 2. Aanvuliend zijn de volgende
punten aangegeven:

a Het door het stadsdeel opgesteld 'ka

b
Zuidasaccenten'mlsi.

- - -------------------_.-

Het Relerentiemodel Verkeer & Very
Zuidas september 2009 mis!.

c Aangegeven wordt tegen het alternatl
zijn met ophoging van 15% van het
programma. Er is reeds sprake van e
zeer sterk verdlcht gebled.

_._-_..

d Verplaatslng 01 behoud van de cyclotr
blijft een gevaar voor de volksgezond
Verzochl wordt uitplaatsing van de
cyclotron naar buiten bewoond gebied
onderzoeken.

.... ~............ "._,_.~--_._-_.._------_.-
e Grote zorg wordt llitgesproken over

verdere aantasting van het milieu in h
Nieuwe Meer door het NUON

_koelings)'ste~Il1."" .....
I Gepleit wordt voor behoud van de Hor

Botaniclls, waarmee qua duurzaamhe

--~"tu<J! en n,1ili.elJ~en ,s.t13.tElil1.e.rltkan



k Verzocht wordt een door experts aan de
VU opgesteld rapport ten aanzien van
duurzaam bouwen te betrekken.

h E6'nriChtlngsveikeeiill-Eetgebledleidt· tot
meer fiievormlng en meer verkeer in de
omliggende woonbuurten.

I In- en uitrltten van parl<eergebouwen
moeten zo zijn gelegen dat voetgangers
en fietsers zo min mogeiijk overlast
ondervlnden en de lokale wegen minder
autodruk krijgen. Daarbij zou de rol van
het parkeertarlef in de openbare ruimte
moeten worden onderzocht.

,-- ---~---c,----------------------------
worden gemaakt. Ais aanvlllling op het advles van de Commlssie

zal dit aan de initiatiefnemers worden
meegegeven.

Hc:::---c---------_,_--;;:-,__---+::=::=:::=c:::::'c--_c_=c-,--~_,__c_-,___c_-

9 Ten aanzien van de beiangrijkste In het centraal stedolijk locatiobeleid van Amsterdam
bestemmlng in het gebied (voorzienlngen) zijn ten aanzien van allerlei voorzleningon niet direct
geldt geen parkeernonn. normen voorgeschreven (§ 5.2 van de startnotitie).

Wei zijn, gebaseerd op de CROW-nonnen, minima
en maxima aangegevon, waarbinnen maatwerk
geleverd kan worden. De minima van zijn daarlJ!j ten
opzichte van de CROW-normen naar beneden
bijgesteld, Het MER zal worden betrokken bij het
delinitiel vaststelien van de to hantoren
parkeernormen. Aangezien hier reeds in de
startnotitie op wordt ingegaan, behoeft dit geen nader
advies.
Omvang en routevorming van autoverkeer,
vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer zijn
thema's die worden onderzocht (zie ook het advies
van de Commissie, § 4,3, onder mobiliteit), Welke
maatregolon een rol van betekenis kunnen spelen
moet worden onderzocht. Het is te vroeg nu reeds

conclusies over mogelijke maatregel_El_~_!~t~_~~"n:__ ,_,_
De Commissie adviseert als onderdeel van verkeer
en vervoer en duurzaamheid nadrukkelijk in te gaan
op het aspect verkeersvelligheld (§ 4.3 van het
advles) en leetklimaat (§ 4.8 van het advles),
Voor wat betreft de reductle van autodruk In het
gebled worden door de Commissie eveneens
aanvullende adviezen gegeven (§ 4.3 van het
advles).
De advlezen van de Commissie worden

___ ,__ , overgenomen.
j Het doorc-tr-e-;ckkC"e-n-v-a-n--"CdeMahioriafintC;i"---' "'D"'e,cC::':0"'m""'m'7is'-'s""ie'-ad7v"'ls-e-e-rtC"0-n-d"'e-rz-o-ec-k7te-;d-oe-n-na-a-r--I

aan de Amstelveenseweg zou moeten (o.a.) onwang en routevorming van en naar bet
worden onderzocht. piangebied. (§ 4.3 van 11et advies). Mogelijke

maatregeien moeten ult het MER blijken.
De adviezen van de Commissie worden
overgenomen. , , ,, .. _
Overeenkomstig het advies daarover van de
Commissie (§ 4.8 van 11et advies) zai nadrukkelijk
aandacht worden gevraagd voor bet aspect
duurzaamheid. Het is aan de initiatielnemer om
daarbij het betreffende rapport te betrekken,'--' , -"-=="-..:=:..::c:=:==.cCLr:==.::=== , ,

Adviezen VUiVUMC'

doende
Het IlgI mear
oling wordt

1

an
htkwaliteit te

relatie met

1 Stadsdeel Zuid GemeenteJijke reaetie ----_...•-
a Geadviseerd wordt om, los van of de De Commissie adviseert ten aanzien v

plannen dooluitmaken van NSL, in te lucl1tkwalileit am de effecten op de luc
gaan op de bijdrage aan luchtkwaliteit van beschrijven, en tevens In te gaan op de
VLJIVUMC en maatregeien am de bijdrage het NSL (§ 4,5 van het advies).
tot een minimum te beperken. De adviezen van de Commissie wordel

-2 ~~ ~ ...~......._._.~ ---------------
-"vergenol1l_enc___,________

··Gemeente-Atnsleiveen Gemeentelijke reactle
1-'- -,--------.--- -----_......_..._~_ ...-__ .--_._..._._.

a In de beschrijving van ontwikkelingen in Op dit moment zijn deze plannen onvol
de omgevlngen ontbreekt de planvorming concreet om te betrekken bij het MER.
La.v. het Amsterdamse Bas voor de band dat bi! aenoemde ontwikk..... ._._-------------~-----_ ..._-~_._ ....---_._.._._._..



aangesioten op de besluitvorming rand de Zliidas.
De zienswijze worclt vaal' kennisgeving aangenomen.

een
intraduceren.

een
toe te passen
GGD.

rwachten van
ertllnneling zal
met A9 open

e Sportas).
n er kansen

en

···--·--·-------i
De Commissio adviseerl onderzoek te cloen naar
(o.a.) omvang en routevorming van on naar het
plangebiecl. (§ 4.3 van het advies). Op welke wijze
dat concreot zou kunnen gebeuren moet uit het MER
blljken.
De adviezen van cle Commissie worclen

________ .. ove~genomen. . .-.c--;-;;----

blliteitsplan Zie ook onder cI. Het opstellen van een
Informatie. mobiliteitsplan is een van de mogelijk maatregelen

die uit de studie naar voren kan komen. Het is in het
stadium van advisering over reikwijdte en

-;-__-Il-cd==e~llniveauto vroeg_claarop vooruit te lopen.
chrijving van De advlezen van cle Commissie op dit punt (§ 3.1

_--;-_--I~anh.et advies) worden overgenomen: ... _
cle aard van Om de alternatieven onderiing en met de

aatregelen roferentiesituatie te kunnen vergelljken is het
m ver onder de noodzakeiijk am cle effoclon op cle

luchtconcenlraties van fijn stof (PM10 en PM2,5) en
N02 te beschrijven, ook onder de grenswaarden,
aldus het advies van de Commissie (§ 4.5 van het
advies).
De adviezen van de Commissie worclen
overgenomen.
De suggestie om een gezondheiclseffectscreening
toe te passen conform de inzichten van de GGD
wordt niet overgenomen. Wei wordt cloor cle
Commissie geadviseerd om het
gezonclheldsaspect ook voor wat betref! de
luchtkwaliteit te beschouwen (§ 4.9 van het advies).
De adviezen van de Commissie worden

n-om-e-en-- ·6~:lge:~1~~~;tTgii-e-;t-a-d;-v7"ie-s-d7"a-a--rovervan de

tellen met Commissie (§ 4.8 van het aclvies) zalnadrukkelijk
dsambities. aandacht worclen gevraagd voor Ilet aspect

cluurzaamheid.
De adviezen van de Cammissie worclen

.... overgenoIllEln:"e'""""C ___
Juist vanwege het aspect van afwenteling van
overlast is het van belang te komen tol een goede
besluitvorming ten aanzien van parkeren, waarbij het
gaat om o.a. normen, locatie en ontsluiting. Deze
verschillende aspecten dienen overeenkomslig de
startnotitie, rekening houclend met de aanvullende
advies daaraver van de Commissie, voldoende te
worden betrokken,
Het overige wordt in het kader van deze m.e.r.
procedure VU en VUmc voor kennisgeving
aangenomen. ... _.
De relevantie voor de MER VU I VUmc is niet
cluidelijk. De opmerking wordt voor kennisgeving
aangenomen.

wenselijk
9 tegen te
lreft verkeer.
Ito van het
p de

A9 zone
p gang

lie verkeer
maar oak
eau creeren.'---'-'-'-'-''''''-'-'-''-.:.:.:.cc''-- _

(Wagnerstadion; Olympisch
Door die te betrekken Iigge
voor verbeteringen van OV-
fietsnetwerk.

b Er is een verschuiving te ve
verkeersstromen. Door ond
aileen westelijke verbinding
blijvell.

"------_...
c Verzocht worcl! om een mo

VU·.vUMC als begoleiclencle

cI Verzocht worclt om een bes
het OV-net.

e M,b,t. luchtkwaliteit, golet op
de functies, nagaan of er m
kunnen worden gotroffen 0

norm uit te komen.
De suggestie worclt gedaan
streefwaarde voor PM 2,5 te
De suggestio worclt gedaan
gezondheidseffectscreening
conform cle inzichten van de

_._.....

f In overweging wordt gegeve
fiankerend clocument op te s
uitwerking van duurzaamhei

--------
9 Bij verclere verclichting is hot

afwenteling naar do omgevin
gaan, met name voor wat bo
Een optie kan zijn een gedee
VU-programma te vestigen 0

toekomstige Amstelveense
Tevens ken er eon transfer 0

komen via Amstelveen.

"h _____.._,.,,_._._,'__ _·-"---"0

Geadviseerd worclt om niet a
onclergroncls af te wikkelen
overste~en op een hoger niv



'3'''R'''ij'''kCCsw=a7:teCCrCCst"CCaCCa7t~Nccoccoccrd7.~Hcco~II;-:a~n·c;d'I---r;GoceccmccecceCCn'teCCI"'jj7:kCCe'reccaCCc't"CC ie---------- ..·-..

Ministerle van Verkeer en Waterstaat
a Verzochl wordt om een analyse op

effecten verkeer en milieu van een variant
met realisatie van 11el Dok, en een zonder
realisatie van het Dole

De Commlssie adviseert 01' kwalitatieve wijze inzlcht
te geven in de consequenties die de mogelijke
realisalle van het dok naar verwachting zal hebben
01' de voorgenomen activiteit en vice versa. In de
startnotitie wordt eok aangegeven dal de
consequentles op hoofdlijnen zullen worden
beschouwd in het MER. De Commissie adviseert om
met name te kijken naar de mogelijke verslechtering
van de milieusitualie bij de geplande tunnelmond van
het dok ter hoogte van het plangebied. Oe
consequenties voor het plan en de mogelijke
maalregelen moeten daarbij worden aangegeven (§
3.4 van het advies).
Oe advlezen van de Commissie worden
overgenomen.

b Verzocht wordt aan te geven hoe wordt
omgegaan mel onzekorheid van
ontwlkkelingen.

f Gevraagd wordl aan te geven hoe ver l10t
effect van de bernaling en bebouwing 01'
de grondwaterstand zlch uitstrekL

In het MER dient te worden uilgegaan van de
maximale situalie. Voor zover gedoeld wordt op de
ontwikkeling van het 001< wordt opgemerkt dat de
voorgenomen ontwikkeling die in deze m.e.r. aan de
orde komen Ookonafhankelijk zijn.
01' dil punt wordt het niet nodig geacht nader advies
over relkwijdto on dotailnlvoau to geven..... - ......----;-;--,,--;--;--:c-:;-:~~~_+~~~~~~::.:;:::~~~---.-

c Opgemerkl wordt dal mel de realisatle In hoofdstuk 5 van de slartnolilie wordt een
van spilsstrokon op de A4/A10/A2 alloon beschrijving gegeven van de bestaando sltuatle en
de verkeersafwikkeling 01' hUidige de autonome ontwikkeling. Voor zover de suggestie
knelpunten verbeterd wordt, incl. do is gewekt dat ervan wordt uilgegaan dat extra ruimte
vorwachte autonome toename. Er wordt vrijkomt, is dit onjuist.

~~:;~o~~f:~~~~~: ge~~~~~~~p-ii;;t---' '-O-e-C-ommlssl;;-'iidvlS;;';'rt onde-r-zo-ekiedoen-n-a-ar-·----

hoofdwegennet en op· on afritten (o.a.) omvang en routevormlng van en naar 11et
Inziclltelijk te maken, bij voorkeur in plangebied. (§ 4.3 van het advies). Oil advies wordt
getallen, maar minimaal in percentages. overgenomen. Het gevraagde inzicht maakl daarvan

onderdeel ult.
..- --:-;-;----C---;---C-'--CC'C--; ,---,--+~~~--'7~--,--,--:c---cc-;-;-;;:=--~'-'-'
e Nieuwe regeigeving geluidhinder I.c.m. de Oit dient ondordool te zijn van IlSt MER en zal als

verwachte verkeerstoename meenemen zodanig worden meegegeven.
in MER. Ais aanvul/lng op flet advles van de Commlsslo

zal dlt aan de Initiatlofnemers worden
meegegeven.
Oil diont onderdeel te zijn van het MER en zal als
zodanlg worden meegegeven, en hangt samen met
het advies van de Commissie inzake begrenzing van
het studiegebied (§ 4.1 van het advies).
Oe adviezen van de Commissie worden

_...._ _-;-._+-:o",v.=ec;rg",ec.nCC°:c-m",e;.;n,--._== 1
_~ .•E.l!",.'.d"""e! Amsterda_Ill"t.n~_te!'llnd. §-"t.~."fl.t"'tjkereactie .__ .__
a Er wordt niet ingegaan op de De Comrnissie adviseert ten aanzien van

mogelljkheden voor de hulpveriening bereikbaarheld voor hulpdienslen (§ 4.3 van hel
indien er zich een incident voordoet bij advies) en exlerne veiligheid (§ 4,6 van het advies).
transport van gevaarlijke stoffen. Oe adviezen van de Commissie worden

_--;:---:--;c;- ~_,_~---t_::0-:-=ve.rgenomen.

b""Er'wordt niet ingegaan op ruimtelijke Oit dient onderdeel te zijn van het MER en is
reievante aspeclen van de fysieke onderdeel van het onderzoeksaspecl externo
veiligheld in het gebied zoals brandveilig veiligheid ook als zodanig opgenomen in de

L-.J:\'0nen ~_Vl~keQ..EJn verg"'r-"0"'tec.n'--'v'-"a:cn'-_.....J-'s'-'I"'ar'-"tnc:0'-'t'"iti-"e-'-(§"-~,2,~'1.a.Q.~startnotitle). Q~._.. __ ._



zelfrodzaamheid van burgers. Denk aan 2
zljdige ontsluiting van een gebied en
gebouwen, bereikbaarheid
bluswatervoorzieningen en mogelijkheden
voor nood- en hulpdiensten. Verzochl
word! een effectbeschrijvlng op Ie nemen
In hel MER en na Ie gaan welk allernalief
llEltEEl~.t.~Goorl op fysieke veilighoid.

-··_·-·--.-:c:-=-c:cc=~~.-:c:-C::-.·--··-·---·--··········-···
maatregelen die nu reeds worden aangedragen
dlenen als mogelijkheden te worden onderzocht.
Daalvoor is juisl hel nog Ie slarten onderzoek
bedoeld. Ten opzichle van de startnolilie en de door
de Commlssie gegeven en overgenomen adviezen
behoefl dil punt geen aanvulling.
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