
Geachte raadsleden,

Tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 23 september j.l. zijn bij
de behandeling van het agendapunt 12, in te stemmen met investeringsnota
Buiksloterham en het beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet, bij een groot
deel  van  de  commissieleden  vragen  gerezen  over  de  rechtszekerheid  van
belanghebbenden  nu  de  plannen  niet  meteen  vertaald  zijn  in  een
bestemmingsplan en er  ook  geen actualisatie  van het  MER onderzoek heeft
plaatsgevonden om te staven of de inhoud van de plannen wel haalbaar is. 

Tijdens de commissievergadering heb ik geprobeerd op uw vragen antwoord te
geven,  maar  gezien  het  belang  van  de  onderwerpen  wil  ik  u  graag  nader
schriftelijk informeren hierover. Wellicht ten overvloede wijs ik u op de website
met bijlagen en rapporten,  die  zoals  u  in  de investeringsnota kon lezen ter
ondersteuning zijn gemaakt. Klik hier 

1. Waarom geen bestemmingsplan
De gemeente werkt in principe bij ruimtelijke projecten volgens de systematiek
van  het  bestuurlijk  vastgestelde  Plaberum  2017  (Plan-  en
Besluitvormingsproces  Ruimtelijke  Maatregelen).  Zoals  vastgelegd  in  het
Plaberum wordt na vaststelling van de Investeringsnota (na afronding fase 3)
gestart met de voorbereiding van een jurdisch-planologisch product (fase 4). De
procedure die bij Buiksloterham is gevolgd is daarom een heel gebruikelijke.
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De gemeenteraad stemt bij  de behandeling van de herijkte investeringsnota
Buiksloterham  niet  alleen  in  met  de  geactualiseerde  ruimtelijke  en
programmatische kaders voor het gebied, maar ook met de financiële gevolgen
van  die  nieuwe  kaders  (door  in  te  stemmen  met  de  geactualiseerde
grondexploitatie). De inhoudelijke en financiële consequenties van de plannen
voor Buiksloterham zijn groot en een raadsbesluit is dan ook wenselijk, alvorens
met de werkzaamheden rond een juridisch planologisch product te starten. 

In  de  tijd  tot  vaststelling  van het  juridisch  planologisch  product  die  kunnen
initiatieven  die  gebruik  maken van  de  extra  ruimte  die  de  investeringsnota
biedt  en  daarmee  afwijken  van  vigerend  bestemmingsplan  met  Wabo-
afwijkingsprocedures  worden  gefaciliteerd,  onder  voorwaarde  dat  daarbij
aantoonbaar wordt voldaan aan de in de spelregels geformuleerde ambities. Zo
kan vooruitlopend op de vaststelling van een nieuw juridisch planologisch kader
direct al invulling worden gegeven aan het geactualiseerde beleid. 

Deze  werkwijze  is  wettelijk  geoorloofd  en  geeft  goede rechtszekerheid  voor
betrokkenen.  Bij  de  afwijkingsbesluiten  wordt  het  geactualiseerde  ruimtelijk
beleid  uit  het  nieuwe  investeringsbesluit  als  wegingskader  gebruikt.  De
besluiten moeten voldoen aan een goede ruimtelijke ordening en er vindt altijd
een  belangenafweging  plaats.  De  afzonderlijke  Wabo-afwijkingsprocedures
bieden omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid om dat te
toetsen via zienswijzen en bezwaar/beroep. Deze werkwijze wordt regelmatig in
Amsterdam  toegepast,  zoals  bijvoorbeeld  in  de  Klaprozenbuurt.  Voor  deze
buurt,  direct  ten  noorden  van  Buiksloterham,  is  begin  dit  jaar  een
investeringsbesluit genomen.

Nadat  de  gemeenteraad  een  investeringsbesluit  voor  Buiksloterham  heeft
genomen wordt gestart met het voorbereiden van een integrale actualisatie van
het huidige planologisch juridische kader.  Vanwege de voorbereidingstijd die
een integrale actualisering in beslag neemt in relatie tot het verwachte tijdstip
van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022, zal dat voor
Buiksloterham een omgevingsplan zijn. 

Omdat het omgevingsplan nieuw is, behoort tot de voorbereiding ook een nader
onderzoek hoe de mogelijkheden van het omgevingsplan en de ervaringen die
daarmee tot nu toe zijn opgedaan, zo goed mogelijk voor dit gebied kunnen
worden  benut.  En  voor  Buiksloterham  zodanig,  dat  de  met  het
investeringsbesluit  vastgestelde ambities en actueel beleid zo goed mogelijk
worden vertaald en geborgd. De praktijkervaring, die intussen wordt opgedaan
met de vertaling van de spelregels in losse Wabo-besluiten, leveren daarnaast
ook zinvolle input op voor het omgevingsplan.

2. Waarom geen MER of mer-beoordeling
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De  investeringsnota  is  geen  juridisch-planologisch  product,  er  is  geen
(wettelijke)  verplichting  om  de  bestaande  MER  die  hoort  bij  het  vigerende
bestemmingsplan (2009) te actualiseren. De bestaande MER biedt ruimte tot
1.000.000m2 bruto  vloeroppervlakte  (bvo)  programma.  Sinds 2009 is  er  ca.
419.000m2  bvo  programma  gerealiseerd  dan  wel  gecontracteerd.  Er  is
voorlopig dus nog voldoende ontwikkelruimte binnen de bestaande MER. Er is
over  deze  strategie  juridisch  advies  geformuleerd  door  Ruimte  en
Duurzaamheid,  waarbij  ter  voorbereiding  afstemming  heeft  plaatsgevonden
met een extern jurist (Selma van Velsen, zelfstandig adviseur, docent en auteur
omgevingsrecht)  op  30  augustus  2018.  Zie  bijgevoegde  notitie  Juridisch-
planologische strategie HIB BSH dd. 22-02-2019.

Conform het Plaberum 2017 zijn ter voorbereiding van het investeringsbesluit al
wel aanvullende actuele onderzoeken uitgevoerd op het gebied van water, flora
en fauna, verkeer, lucht, geluid en externe veiligheid die rekening houden met
het volledige programma in  de investeringsnota (1.265.000 m2 bv0).  Uit  de
onderzoeksresultaten wordt duidelijk dat er geen belangrijke nadelige gevolgen
te  verwachten  zijn  ten  gevolge  van  het  totaalprogramma  in  de
investeringsnota.  Het  aantal  woningen  neem  weliswaar  fors  toe  maar  een
significante  toename  van  het  verkeer  blijft  uit  onder  andere  door  strenger
parkeerbeleid  en  lager  voorzien  autobezit  voor  de  inwoners  van  de
Buiksloterham. Hierdoor zal  de luchtkwaliteit  ook niet significant veranderen.
Het  geactualiseerde  onderzoek  luchtkwaliteit  dat  is  gebaseerd  op  de
verkeersintensiteiten  uit  het  verkeersonderzoek  laat  zien  dat  de  berekende
waarden voor stikstofdioxide en fijnstof in het plangebied Buiksloterham als ook
in de omgeving daarvan ver onder de wettelijke normen blijft. Daarom werd er
niet direct aanleiding gezien om de huidige MER te actualiseren.

Om in de bezwaren van betrokkenen en de raadscommissie tegemoet te komen
wordt  voorgesteld  om  in  2021  te  starten  met  de  voorbereiding  van  een
integrale actualisatie van het huidige planologisch juridische kader in de vorm
van een omgevingsplan en in  dat  verband een mer-beoordeling en zonodig
daaruit volgend een MER uit te voeren.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Doorninck
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Wethouder Ruimtelijke Ordening
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