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Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham –  

Van Stadslab Buiksloterham i.o.m. De Ceuvel 

 

Beste voorzitter, beste leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening 

 

Omdat onze spreektijd zoveel minder omvattend is dan het HIB, blijft deze reactie beperkt tot een 

aantal hoofdlijnen. 

Deze zijn  

- De status van het herijkte Investeringsbesluit 

- Inspraak en participatie 

- Het circulaire karakter  

- De haalbaarheid van de ambities. 

 

 

Status investeringsbesluit 

Wij waren niet de enigen die aandacht hebben gevraagd voor de vorm van dit besluit: geen nieuw 

bestemmingsplan of omgevingsplan met alle bestuursrechtelijke zekerheden en rechtswaarborgen 

maar een herijkt investeringsbesluit.  

De gemeente reageerde: ‘er zijn wel degelijk rechtswaarborgen voor belanghebbenden. Per 

afwijkend plan kan immers gereageerd worden’ (ik vat het beknopt samen.)  

Dit betekent voor de komende jaren dat iedere ontwikkeling per postzegel/kavel apart moet worden 

behandeld. Niet alleen de gemeente is dan partij, zoals bij procedures rond bestemmings- en 

omgevingsplannen, ook de ontwikkelaar speelt dan natuurlijk een rol.  Voor individuele 

belanghebbenden maakt dit het allemaal lastiger en tijdrovender.  Waarom wil de gemeente 

Amsterdam niet, zoals zoveel gemeenten al doen, werken met de nieuwe Omgevingswet? De 

gezochte ervaring kan toch prima in Buiksloterham worden opgedaan? Eenzelfde soort vraag geldt 

de MER: waarom niet integraal? Het wordt niet uitgelegd. 

Kortweg: gemeente wilt u alsnog op zo kort mogelijke termijn een integrale MER en een 

Omgevingsplan voor de gehele Buiksloterham mogelijk maken? 

 

Inspraak en/participatie 

Ook op dit stuk is veel commentaar gegeven. Reeds in 2016 hebben wij, toen duidelijk werd dat er 

een nieuwe Gebiedsvisie zou moeten komen, aangeboden mee te denken met de buurt en ook over 

de manier waarop dat zou kunnen gebeuren. De boot werd afgehouden. In 2018 zijn twee massale 

bijeenkomsten georganiseerd waarop iedereen gele briefjes mocht invullen met wensen, zorgen en 

suggesties: het werden er 1000.  Dat is wel participatie, toegegeven maar het effect ervan is 

onmeetbaar.  In 2019 zijn, vlak voordat het concept besluit gereed moest zijn, een aantal 

bijeenkomsten over groen georganiseerd. Uitgebreid en zorgvuldig, zeker. Waarvoor dank. Maar 



groen is natuurlijk maar een enkel onderdeel van het hele plan.  En dat terwijl alle kaders, aantallen 

woningen, BVO, maximale FSI e.d. bovendien vast stonden. Er zouden ook rond ondernemerschap en 

het idee van de productieve wijk bijeenkomsten plaatsvinden. Dat is vrijwel niet gelukt. We hebben 

gevraagd om een globaal inzicht van de verdeling van de financien. Daar immers zal blijken waar de 

gemeente meer of minder prioriteit stelt. Dit is afgewezen met een beroep op de 

onderhandelingspositie van de gemeente met leveranciers. Terwijl nu beloofd wordt te pogen het op 

het niveau van delen van het gebied te proberen. Wij begrijpen dit niet. Hoe globaler het plan, hoe 

minder duidelijk het voor opdrachtnemers kan zijn welk budget in beginsel beschikbaar is voor een 

opdracht. De opmerking aan het einde van de inleiding bij de reactie op de reacties is op velen die 

letterlijk dagen in het volgen en becommentariëren van het HIB hebben geïnvesteerd dan ook niet 

positief begrepen:  

“Tot slot een punt van aandacht over degenen die géén zienswijze hebben ingediend. Zoals zo vaak 

vormen zij de zwijgende, onzichtbare meerderheid. Velen van hen zien de ontwikkelingen in 

Buiksloterham met gematigde gevoelens aan en vinden het niet de moeite waard om zich er druk 

over te maken. Zij vertrouwen erop dat de gemeente de wijk op fatsoenlijke wijze naar haar nieuwe 

toekomst geleidt. Wij hopen dat wij dat vertrouwen de komende jaren waard zullen blijken te zijn.” 

Worden inspraak en participatie wel echt gewaardeerd door de gemeente, vraag je je dan af. 

 

Kortweg: gemeente wilt u het mogelijk maken dat de buurt – bewoners en ondernemers -  nu van 

meet af aan en structureel betrokken wordt bij verdere planvorming? 

 

Circulair karakter 

Niet minder dan 2 wethouders en 22 andere weldenkende vrouwen en mannen uit de stad tekenden 

voor het Manifest Circulair Buiksloterham in 2015. Dat ging over technologische en systemische 

vernieuwing. Het doel: een zo circulair mogelijke woon- en werkwijk. “If you reach for the stars, you 

get to the moon” zeiden we.  

Er zijn ambities, een EPC van 0 juichen we natuurlijk toe. Maar het realisme overheerst. Een 

experiment met grinders op twee  gemeentelijke grondstukken, op de kavels moeten ontwikkelaars 

voor het grootste deel van het groen in de buurt zorgen en als iedereen de binnentuin openstelt, 

komt er ook meer gebruiksgroen, een autoluwe wijk gaat op den duur vanzelf ontstaan. Tot nu toe is 

er overwegend in beton gebouwd, vindt iedereen de BSH stenig en grijs, mogen nieuwe gegadigden 

zich niet laten aansluiten op het circulaire grondstoffenstation terwijl daar nog wel capaciteit is. Het 

gevolg van de kavelgewijze ontwikkeling is dat kaveloverstijgende duurzame infrastructuur, voor 

afvalwater, warmte, smartgrid, niet van de grond komt. Dat kan prima gestimuleerd worden. De 

suggestie is niet eens gedaan.  

 

Kortweg: waar in dit Investeringsbesluit blijkt dat de gemeente, linkser en groener dan ooit tevoren, 

die systemische vernieuwing, het zoeken naar andere manieren om de veelomvattende uitdagingen 

van de toekomst aan te kunnen, zoekt met de urgentie die het klimaat vraagt? 

 

 De haalbaarheid 



Bij de haalbaarheid van de ambities moeten we vraagtekens zetten. Er wordt niet weinig  

‘aangemoedigd, ‘’gestreefd, ‘’onderschreven  en niet-groene leveranciers ‘ontwikkelen zich’ voor de 

ogen van de gemeente. 

Maar klimaatbeleid, dat weten we toch, vraagt harde doelen, meetbaarheid en instrumenten om af 

te rekenen. De markt belooft graag en vaak, duurzaamheid is een prachtig uithangbord. In de praktijk 

blijkt het in tonnen CO2 maar al te vaak niet haalbaar. De economie, die oude, komt immers op één. 

Welke mogelijkheden heeft de gemeente om beloften daadwerkelijk af te dwingen?  

We zijn “in orbit” *. Weliswaar een cirkel maar niet met de juiste dynamiek. Systemisch zijn we 

nauwelijks opgeschoten. Hoe komen we daaruit? 

 

Suggesties 

We willen daarom twee suggesties doen met het oog op de toekomst. 

 

1. De eerste is de ontwikkeling van een risico analyse van beleid en wet- en regelgeving voor 

duurzame ontwikkeling in de BSH. Dit kan op basis van een evaluatie van projecten in BSH 

waar hogere duurzaamheid beloofd was dan werd gerealiseerd.  Op welke wijze schoot het 

beleid van de gemeente tekort en welk beleid kan helpen om de zaken wel duurzaam te 

realiseren? 

 

2. Het instellen van een duurzaamheidsmonitor voor het gebied waarmee 

a. inzichtelijk wordt gemaakt wat de duurzame/circulaire status is van het gebied en dit over de 

tijd gevolgd kan worden en waarmee duidelijk wordt of de doelen voor leefbaarheid en 

duurzaamheid van de gemeente waargemaakt kunnen worden;   

b. inzichtelijk gemaakt kan worden in hoeverre bepaalde keuzes en plannen van ontwikkelaars 

voldoende zijn om de doelen te halen (scenario bouwen) en dus ook helder wordt of de 

gemeente harder moet bijsturen of niet. Een juridische scan van de toe te passen menukaart zou 

hier deel van uit moeten maken. Een dergelijke monitor is al eens ontwikkeld voor Haven-stad en 

deze kan na aanpassing toegepast worden op BSH. Zo wordt een middel gecreëerd waarmee de 

gemeente laat zien de zaak serieus te willen volgen en krijgt zij een tool in handen die de kennis 

biedt om te bepalen wanneer bijsturing noodzakelijk is. 

Wij denken dat dit hard nodig is. Na een inspraakronde als deze, zien vele betrokkenen sterretjes 

maar de sterren hebben we nog niet bereikt in Buiksloterham. 

 

Stadslab Buiksloterham Circulair  

in overleg met de Ceuvel. 

 

*in orbit: in een baan om de aarde. 

 


