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Transformatieopgave Haven-Stad
In de Structuurvisie Amsterdam 2040 en in Koers 2025 is Haven-Stad aangewezen als
transformatiegebied. Door dit gebied te transformeren naar een hoogstedelijk gemengd gebied
kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de woningbouwbehoefte (tot 70.000 woningen)
en de verdere groei van het aantal arbeidsplaatsen. Zo ontstaat als het ware een stad in een stad
met een omvang van meer dan 100.000 inwoners, die in een duurzame aantrekkelijke en gezonde
leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Hiervoor zijn vier ambities geformuleerd:

Transformatie
tot een
hoogstedelijk
gemengd
gebied

Goed
bereikbaar
vanuit stad en
regio

Duurzaam en
circulair

Waarborgen van
een gezonde
leefomgeving

De transformatie van Haven-Stad verloopt gefaseerd en zal meerdere decennia in beslag nemen.
Dit vraagt om flexibiliteit, maar ook om duidelijke kaders waarbinnen de ontwikkelingen
gerealiseerd kunnen worden.
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Een MER op maat
Vanwege de omvang van de transformatieopgave van Haven-Stad geldt een m.e.r.beoordelingsplicht en is ervoor gekozen om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. In een
MER worden de gevolgen van de ontwikkeling op het milieu in beeld gebracht. Bij de
ontwikkelstrategie voor Haven-Stad past een MER dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
brede reikwijdte, flexibel, onderzoek op maat en geen vastomlijnd programma. In het MER worden
zowel concrete ontwikkelingen als deelgebieden waar pas op termijn transformatie aan de orde is
onderzocht.
De eerste ontwikkelgebieden van Haven-Stad zijn aangewezen als duurzaam innovatief experiment
in het kader van de Crisis- en herstelwet. Daarmee kan worden geëxperimenteerd met de principes
van de Omgevingswet. Daardoor is nu minder gedetailleerd onderzoek noodzakelijk, maar kunnen
wel richtinggevende uitspraken over de toekomstige transformatie worden gedaan. In dit MER is
gebruik gemaakt van innovatieve methoden: een leefomgevingsfoto, een spelregelkader,
dashboards en een dynamisch monitoringssysteem.
Dit MER vormt de inhoudelijke onderlegger voor de Ontwikkelstrategie Haven-Stad. De ambities in
de Ontwikkelstrategie zijn getoetst in het MER, de uitkomsten van het MER zijn verwerkt in de
Ontwikkelstrategie. Procedureel is de m.e.r.-procedure gekoppeld aan het eerste ruimtelijk besluit
dat voorziet in woningbouw, het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Sloterdijk I Mediacollege.
Het MER maakt gebruik van nieuwe methoden, zoals een leefomgevingsfoto, dashboard, een
spelregelkader en een monitoringsprogramma. Zo ontstaat een levend MER dat nu de kaders biedt
en bijsturing kan geven gedurende de transformatie waar en wanneer dat nodig is. De samenhang
tussen deze nieuwe methoden en instrumenten staat in onderstaand figuur.
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Leefomgevingsfoto huidige situatie
In de huidige situatie zijn er vele waarden, aandachtspunten en belemmeringen die van invloed zijn
op de transformatiemogelijkheden in Haven-Stad. Daarbij gaat het onder meer om
milieucontouren vanwege geluid, geur en externe veiligheid, maar bijvoorbeeld ook om
archeologische verwachtingswaarden en waardevolle groenstructuren. De relevante waarden,
aandachtspunten en belemmeringen in de huidige situatie zijn vastgelegd op een
leefomgevingsfoto. In dit digitale systeem is in een oogopslag duidelijk waar rekening mee
gehouden moet worden bij een concrete ontwikkeling. De leefomgevingsfoto is te raadplegen via:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/haven-stad/mer/leefomgevingsfoto

Dashboards
Met dashboards zijn de hoofdkeuzes voor de transformatie van Haven-Stad in onderlinge
samenhang inzichtelijk gemaakt. De gestelde ambities ten aanzien van verdichting, mobiliteit,
gezondheid en duurzaamheid vormen de basis voor dit MER. Om de ambities te behalen moeten
keuzes gemaakt worden. Op het dashboard zijn daarom per ambitie verschillende
keuzemogelijkheden geformuleerd, die in meer of mindere mate bijdragen aan het behalen van de
ambitie. In het MER is inzichtelijk gemaakt hoe deze keuzemogelijkheden scoren, niet alleen op de
´eigen´ ambitie maar ook op de andere gestelde ambities. Resultaat daarvan zijn diverse
voorkeursalternatieven, die hebben geleid tot de hoofdkeuzes zoals geformuleerd in de
Ontwikkelstrategie Haven-Stad. Het interactieve overzicht met ambities, hoofdkeuzes en fasering
is hier te raadplegen: Interactief overzicht MER Haven-Stad.

Hoofdkeuzes voor transformatie Haven-Stad
In dit MER zijn aan de hand van dashboards diverse hoofdkeuzes inzichtelijk gemaakt die nodig zijn
om de beoogde transformatie van Haven-Stad naar hoogstedelijk gemengd gebied mogelijk te
maken. Hieronder worden de belangrijkste keuzes benoemd die uit het MER volgen.
De belangrijkste keuze heeft betrekking op mobiliteit: het inzetten op alternatieven voor de auto is
voorwaardelijk om de transformatie van Haven-Stad mogelijk te maken. Als niet tijdig wordt
ingezet op OV en fiets en het autogebruik/-bezit wordt beperkt loopt het wegennet relatief snel vast
en stagneert de transformatie. Om te komen tot de benodigde ‘mobiliteitsshift’ is het nodig om
stapsgewijs (gekoppeld aan transformatie) de volgende maatregelen te treffen:








Optimaal faciliteren fietsverkeer door aanleg snelle fietsverbindingen in alle richtingen
Hanteren van maximale parkeernorm van 0,2 voor woningbouw
Realiseren hoogwaardige busverbindingen naar het centrum en in Noord
Ontvlechten autoverkeer: afwaarderen Transformatorweg, opwaarderen Nieuwe Hemweg
Beperken parkeren op straat en autoluw maken noord-zuid verbindingen
Stimuleren van gedeeld autogebruik
Realiseren collectieve parkeergarage(s)/transferia nabij de Ring A10
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Uitbreiden metronetwerk: sluiten kleine metroring van Isolatorweg naar Centraal Station en
aanleg metro in Noord richting Zaanstad
Invoeren pontverbindingen tussen noordelijk en zuidelijk deel Haven-Stad

Sommige maatregelen zijn per direct nodig (lage parkeernorm in eerste ontwikkelgebieden) en
kunnen relatief snel worden gerealiseerd (fietspaden en hoogwaardige busverbindingen). Andere
maatregelen vergen meer tijd en zijn pas later in het transformatieproces noodzakelijk (metro en
pontverbindingen). Met bovenstaand maatregelenpakket kan het aandeel autoverkeer van alle
verplaatsingen in Haven-Stad uiteindelijk dalen van 37 procent tot 15 á 19 procent. Haven-Stad blijft
dan bereikbaar en het programma kan dan zonder grote knelpunten worden gerealiseerd.
Omdat tijdens de transformatie van Haven-Stad de geluidbelasting af zal nemen is het niet
wenselijk om op grote schaal woningen met meerdere dove gevels te realiseren. Dat kan door
gebiedsgericht en flexibel met milieunormen om te gaan door onder meer daar waar mogelijk
gebruik te maken van innovatieve wetgeving (Zeehavennorm en Stad en Milieubenadering).
Gekoppeld aan het accepteren van een hogere geluidbelasting worden compenserende
maatregelen verplicht gesteld, bijvoorbeeld een strengere binnengeluidwaarde.
Belangrijke uitgangspunten bij een gebiedsgerichte en flexibele omgang met milieunormen zijn dat
altijd een gezonde leefomgevingskwaliteit wordt geborgd en dat bedrijven niet in hun
bedrijfsvoering belemmerd worden. Dat laatste kan door toekomstige bewoners goed te
informeren en bewust te laten kiezen voor wonen in een aantrekkelijke hoogstedelijke, maar ook
milieubelaste omgeving en hierover afspraken vast te leggen via een kettingbeding.
Om woningbouw mogelijk te maken is het noodzakelijk om de milieugebruiksruimte te
optimaliseren. Dat kan door de volgende maatregelen te nemen: het gezoneerde industrieterrein
stapsgewijs te verkleinen, maatwerkvoorschriften vast te stellen, onbenutte milieuruimte van
bedrijven terug te brengen, bronmaatregelen te treffen en eventueel bedrijven te verplaatsen. Ook
is het van belang om de maximale milieucategorie voor nieuwe bedrijven te beperken. Daarmee
wordt voorkomen dat bedrijven zich kunnen vestigen die een belemmering vormen voor
toekomstige woningbouw.
Door in Haven-Stad geen aardgas meer toe te passen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan
de gewenste CO2 reductie. De vergelijking van alternatieven voor een duurzaam warmtesysteem
met bijbehorende bronnen maakt inzichtelijk dat de sleutel tot volledige verduurzaming van de
energievoorziening slechts in geringe mate wordt bepaald door de keuze voor een specifiek
warmtesysteem, maar vooral ligt in de vergroening van het opwekken van elektriciteit.
Met oog op de grondwaterproblematiek, rainproof en overstromingsrisico’s ligt er een aanzienlijke
opgave om diverse gebieden in Haven-Stad op te hogen. Door te kiezen voor het aanleggen van een
fijnmazig systeem van watergangen kan de benodigde ophoging worden beperkt, wat positief is
voor de transformatiemogelijkheden.
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Spelregelkader
Het MER geeft inzicht in de benodigde keuzes, randvoorwaarden en spelregels om de transformatie
naar hoogstedelijk gemengd gebied mogelijk te maken. Gekoppeld aan de leefomgevingsfoto en
gebaseerd op de benodigde keuzes is een spelregelkader opgesteld. Dit vormt het kader voor de
ruimtelijke plannen voor de deelgebieden in Haven-Stad.
Aan nieuwe ontwikkelingen en de verschillende zones op de leefomgevingsfoto zijn
randvoorwaarden en spelregels gekoppeld. Randvoorwaarden zijn harde eisen om een bepaalde
kwaliteit of rechten te beschermen (nee, tenzij). Spelregels zijn flexibele kaders waarbinnen
ontwikkeling mogelijk is (ja, mits), waarbij vooral beschreven is wat nodig is om een bepaalde
kwaliteit te halen. Door in de leefomgevingsfoto op een gebied te klikken worden direct de daaraan
gekoppeld randvoorwaarden, spelregels en salderingsmogelijkheden getoond. Voor bepaalde
thema’s zal nader onderzoek nodig zijn gericht op een specifiek ruimtelijk plan (bijvoorbeeld
geluidsbelasting of windhinder) of zal nader advies nodig zijn van een instantie.
Voor het behalen van de ambitie om mensen te stimuleren met het OV en de fiets te gaan en het
autogebruik te beperken is een mobiliteitspakket samengesteld, bestaande uit infrastructurele
ingrepen, nieuwe OV-infrastructuur, nieuwe fietsverbindingen, een lagere parkeernorm en
stimuleren van gedeeld autogebruik. Een groot deel van deze maatregelen, zoals infrastructurele
maatregelen zijn randvoorwaarden, die de gemeente zal moeten uitvoeren.
Voorbeelden van spelregels voor nieuwe ontwikkelingen zijn de regels voor het borgen van een
goed geluidsklimaat. Haven-Stad is heeft te maken met geluid afkomstig van gezoneerde
industrieterreinen, individuele bedrijven, de A10 en stedelijke wegen, spoor en metro. Om een goed
geluidsklimaat te creëren, zijn er specifieke spelregels gekoppeld aan contouren rondom de
geluidsbronnen. Per ontwikkeling is nader geluidsonderzoek nodig om de specifieke geluidssituatie
in beeld te brengen en te toetsen aan de wet- en regelgeving. Uit het onderzoek kan naar voren
komen dat aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn om een goed geluidsklimaat te creëren,
bijvoorbeeld zorgen voor een afschermende werking, een stille zijde en dove gevels bij een nieuwe
woning. Indien noodzakelijk kan van bepaalde spelregels worden afgeweken. Dan kunnen
compenserende maatregelen uitkomst bieden. Deze stappen, bestaande uit een oplopend
maatregelenpakket, zijn overzichtelijk weergegeven in de spelregels voor het thema geluid.

Een levend MER: monitoring
Het is lastig om aannames te doen voor de situatie over twintig jaar. De komende jaren zullen
ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed zijn op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden
in Haven-Stad. Daarbij kan gedacht worden aan maatschappelijke ontwikkelingen (zoals
gemiddelde woninggrootte), technologische ontwikkelingen (zoals smart mobility), ruimtelijke
ontwikkelingen (zoals vertrek van bedrijven) en ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving (zoals inwerkingtreding Omgevingswet).
Om in te kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen is een flexibel MER met een dynamische
leefomgevingsfoto opgesteld. Om de ontwikkelingen goed te kunnen monitoren en waar nodig bij
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te kunnen sturen wordt een monitoringsprogramma voor Haven-Stad gemaakt. Bijsturen kan ook
betekenen dat bijvoorbeeld tussentijds uitgangspunten moeten worden bijgesteld of het MER moet
worden aangevuld. Dit sluit goed aan op de systematiek van de Omgevingswet en geeft bestuurders
de mogelijkheid om ‘vinger aan de pols’ te houden.
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