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Transformatie Hamerkwartier Amsterdam

Onderzoek varianten voor geluidbelasting en bereikbaarheid
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de transformatie van het Hamerkwartier in Amsterdam varianten te vergelijken die eraan bijdragen om de gemeentelijke ambities voor de wijk te behalen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de gemeenteraad van Amsterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Amsterdam wil het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord geleidelijk transformeren tot een gemengd hoogstedelijk woon-werkgebied. Het initiatief voor de transformatie ligt bij de markt. Waarschijnlijk zal een aantal bedrijven verdwijnen uit het gebied, maar er blijft ruimte voor verschillende soorten bedrijven.
Voordat de gemeenteraad besluit over het plan, worden de milieugevolgen onderzocht
in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.
De gemeente wil dat het Hamerkwartier een ‘ongedeelde wijk’ wordt. Dit betekent dat
oude én nieuwe bewoners zich thuis voelen in de buurt en dat het gebied goed aansluit
bij omliggende buurten. De Commissie is gevraagd in haar advies ook de sociale aspecten van het plan te betrekken.
Het advies
De gemeente heeft zes ambities vastgelegd voor de transformatie van het Hamerkwartier, zoals een hoogstedelijk karakter, bereikbaarheid en een ongedeelde wijk. De Commissie adviseert om de ambities te vertalen naar concrete doelstellingen, zodat verschillende invullingen hierop kunnen worden getoetst.
De Commissie verwacht dat de bereikbaarheid van de wijk en de geluidbelasting door
het nabijgelegen bedrijf Albemarle kritische factoren zijn om de ambities van de gemeente te behalen. Daarom adviseert zij om in het milieueffectrapport varianten te onderzoeken om dit inzichtelijk te maken. Dan is duidelijk welke mogelijkheden de gemeente heeft en wat de effecten van haar keuzes zijn voor de leefomgeving.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

