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Aan:  

Gemeente Amsterdam Project Buiksloterham,  

t.a.v.  Douwe Bruinsma  

Klaprozenweg 91 1033 NN Amsterdam  

Per e-mail: ontwikkeling.buiksloterham@amsterdam.nl  

 

Inspraakreactie Herijking Investeringsnota Buiksloterham 

        Buiksloterham, 4 februari 2020 

 

Geacht College van Burgemeester & Wethouders, 

We hebben lang uitgekeken naar de herijking (van het) investeringsbesluit (voor) Buiksloterham en 

natuurlijk hebben we het uitgebreid gelezen en besproken in en met bewoners en bedrijven uit de 

buurt.  

Het besluit geeft ons aanleiding tot de volgende inspraakreacties en voorstellen. Op 23 januari jl. zijn 

door buurtgenoten 11 thema’s benoemd waarop door hen reacties zijn uitgewerkt. Sommige 

daarvan ontvangt u direct, andere zijn in deze brief verwerkt. 

1. Opzet inspraak sluit bewoners en ondernemers uit 
De gemeente heeft zichzelf verplicht om de inspraakverordening te volgen om reacties 

mogelijk te maken op het HIB. Daarvoor dienen termijnen in acht genomen te worden en 

worden manieren aangegeven om met de omgeving (die mogelijk wil inspreken) te 

communiceren over het voorgenomen besluit. Op de termijn die is gehanteerd is gezien 

vakantieperiode rond de Kerst niet veel aan te merken. Op de manier waarop de bewoners 

en bedrijven in en om Buiksloterham actief in staat zijn gesteld om in te spreken des te meer. 

Een inloopavond met veel informatie is wellicht een goede manier om te informeren, maar is 

natuurlijk geen inspraakavond. De inspraakverordening schrijft weliswaar niet voor dat er 

een (of meerdere) inspraakavond(en) moeten worden georganiseerd, maar laat 

uitdrukkelijke ruimte om dat wel te doen. Door het niet houden van een inspraakavond 

wordt het aantal inspraakreacties (bewust) beperkt en dat is gezien het belang van het 

onderwerp, de toekomst van de wijk Buiksloterham onwenselijk. Maar meer nog dan dat, 

door het niet actief ophalen van inspraakreacties via een inspraakavond, worden bewoners 

en ondernemers die niet de tijd, ervaring of kunde hebben om een schriftelijke reactie in te 

sturen duidelijk benadeeld en daarmee onvoldoende gehoord. Het kan niet zo zijn dat alleen 

zij die iets op papier kunnen zetten gehoord worden; hoezo ongedeelde wijk! Juist op 

inspraakavonden kan onder goede leiding van een onafhankelijk voorzitter veel worden 

opgehaald aan reacties. Door goede verslaglegging wordt dan een waardevolle aanvulling op 

alle schriftelijke reacties gerealiseerd. Dit komt het democratisch proces ten goede. 

Opmerkingen in het HIB dat veel met de buurt is overlegd in het voortraject van het HIB is 

maar gedeeltelijk waar en wordt door veel mensen in de buurt anders ervaren. Maar los van 

het feit of dit nu wel of niet op een interactieve manier is gegaan, het kan nooit reden zijn 
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om in dit stadium van besluitvorming mensen of organisaties onnodig uit te sluiten van de 

mogelijkheid hun inspraakreactie te geven.  

 

Voorgesteld wordt om in februari 2020 nog tenminste een inspraakavond te organiseren 

waarop bewoners en bedrijven mondeling hun inspraakreactie kunnen geven. 

 

 

2. Verdichting en groen 

In vergelijking met het nog bestaande bestemmingsplan is de woningbouwopgave en de 

daaruit volgende verdichting van het gebied enorm. Van ongeveer 4.500 woningen naar 

8.500, bijna een verdubbeling. Wij begrijpen dat er veel meer woningen gebouwd moeten 

worden in Amsterdam, natuurlijk ook in Buiksloterham, dat zo gunstig ligt. Maar waar is de 

afweging gemaakt tussen deze noodzaak en een verantwoorde en acceptabele 

woonomgeving? Als gevolg van het besluit zal het gebruiksgroen niet de genormeerde 

137.000 m2 doch slechts 85.000 m2 beslaan. Daar staat tegenover dat het ecosysteemgroen 

van 91.000 naar 135.000 groeit. Maar in weerwil van de fraaie naam, is ecosysteemgroen 

ongeschikt om een potje in te voetballen of even op een bankje te zitten. Dit heeft ook 

consequenties voor de mate waarin het gebied rainproof wordt: 60 mm is een al te lage 

norm, 90 mm is als ambitie niet indrukwekkend en op termijn volgens de deskundigen echt 

onvoldoende. Over het ontstaan van urban heat islands maken we ons grote zorgen. En dat 

in de meest circulaire woon- en werkwijk van Amsterdam. 

Tenslotte wordt een groot deel van de realisatie van het gebruiksgroen langs de IJ-oevers pas 

na verloop van tenminste 10 jaar gerealiseerd. O.i. is het noodzakelijk dat de ontwikkeling 

van de bouw gelijke tred houdt met de ontwikkeling van het zo noodzakelijke groen en dat 

de ambitie voor het rainproof maken naar 120 mm gaat. 

 

3. Bereikbaarheid en mobiliteit 

De ponten over het IJ zijn in aantal toegenomen en de vaarfrequentie bovendien. 

Desondanks is er niet heel veel ‘slack’. Het is zonder meer zorgelijk dat de bevolking in de 

Buiksloterham (nu geschat op ruim 1000 personen) gaat groeien naar tussen de 15.000 en 

20.000 zonder dat op korte termijn structurele verbetering in de verbinding met zuid 

Amsterdam komt. Daar komt bij dat ook elders in Noord (Hamerstraatkwartier, 

Klaprozenweg o.a.)  uitgebreid wordt met een toename van reizigers tot gevolg. De huidige 

pontverbindingen zijn absoluut onvoldoende om de grote toestroom van vnl. fietsers in de 

piekuren op te vangen. Groei van het aantal woningen (en werkplekken bovendien) moet 

gelijke tred houden met de groei van de oeververbindingen. Vertrouwen op de aanleg van 

een brug (of tunnel) naar de Silodam die er op zijn vroegst over 10 jaar is, betekent jaren van 

spitsstress voor bewoners. Recent gebleken vertraging in de realisatie van de noord-zuid 

verbinding aan de oostzijde neemt de zorgen bepaald niet weg. 

Mutatis mutandis geldt dit ook voor de ontsluiting van het gebied naar het noorden. 

Overhoeks wordt stilaan volgebouwd met een logische groei van bewoners en bedrijven tot 

gevolg. Ook daarvandaan komt verkeer naar het Noorden, deels door Buiksloterham. De 

aanleg van een weg aan de IJzijde van het gebied is ook niet op korte termijn voorzien. Direct 

ten noorden van de Klaprozenweg is ook nog een nieuwe woonwijk in voorbereiding. Hoe 

gaan in afwachting van deze nieuwe route de verdikte verkeersstromen zich een weg naar 

buiten banen? Net als bij groen geldt hier dat het tempo waarin er gebouwd wordt, moet 

worden bijgehouden door de ontwikkeling van voldoende en geschikte wegen, deel- en 

parkeervoorzieningen en verbindingen met andere delen van de stad en daarbuiten. Slimme 
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bouwlogistiek is ook dringend nodig om het gebied voor hen die er al wonen bereikbaar te 

houden tijdens de bouw de komende jaren. We zijn benieuwd naar de praktische uitwerking 

van de voornemens op dit gebied.   

Het idee van de hubs juichen we toe, passend in een wijk van de toekomst. We stellen voor 

dat we de ontwikkeling ervan in nauwe samenwerking met bewoners en bedrijven in de 

buurt ter hand nemen zodat ze een zo breed mogelijke functie krijgen. De hubs bieden 

fantastische mogelijkheden voor nieuwe diensten, ontmoeting en samenwerking. 

 

4. Circulaire economie en ondernemerschap  

Met het hoofdstuk economie in het HIB zullen de harten van de zittende en toekomstige 

ondernemers niet gestolen worden, laat staan hun investeringen of komst naar 

Buiksloterham. Het lijkt allemaal een verplicht nummer. Natuurlijk, het stedelijk beleid wordt 

genoemd en de productieve wijk wordt geïntroduceerd als een soort vernieuwend concept. 

Maar vervolgens ademt alles dat het wel netjes en aangeharkt moet worden – “geen 

overhead deuren langs de straat”. Er wordt geen woord gewijd aan wat er nu aan bedrijven 

zit, wat die voor mooie producten maken of zinvolle diensten aanbieden, of op wat voor 

manier die werken en hun ruimte gebruiken. Wat zijn de referenties in de buurt voor die 

productieve wijk en hoe denken we die te behouden en uit te breiden? De Ceuvel en andere 

duurzaamheidsinitiatieven komen in het hoofdstuk economie niet voor en worden als 

tijdelijk of als broedplaats getypeerd en daarmee als maatschappelijk initiatief, kennelijk 

zonder economische betekenis. Het inhoudelijke verband tussen de transitie naar een 

circulaire economie en de economie in Buiksloterham komt nauwelijks uit de verf. Alles lijkt 

te worden teruggebracht tot het ruimtelijke aspect en de inpasbaarheid in de 

woningbouwopgave. De woorden arbeidsmarkt en werkgelegenheid komen ieder één keer 

voor op pagina 21, innovatie wordt vier keer genoemd en alleen in relatie tot de 

bouwopgave. De ruimte voor bedrijvigheid wordt ingekrompen van 30 naar 20 procent, wat 

die 20% dan aan werkgelegenheid, aantallen arbeidsplaatsen of vestigingsmilieu moet 

opleveren, blijft onduidelijk. Er wordt uitgegaan van een zogeheten “realistische lijn” (p.21) 

en die leidt tot uitgangspunten, waarvan 6 defensief zijn geformuleerd. De gemengde woon- 

en werkwijk waar ondernemers welkom (“worden niet verplicht te verhuizen..”) zijn en 

waarvoor veel bewoners juist gekozen hebben, wordt niet bijzonder serieus genomen. Om te 

voorkomen dat het antwoord op dit alles is “dat komt bij de uitwerking” het volgende. 

 

Voorgesteld wordt in de tekst van het HIB op te nemen dat direct na vaststelling van het HIB 

de SER-Circulair voor Buiksloterham zal worden ingesteld en gefaciliteerd om binnen 6 

maanden met een economisch investeringsplan te komen voor de bevordering en 

ontwikkeling van circulaire en veerkrachtige bedrijvigheid in de wijk voor de komende 10 jaar. 

De SER-Circulair staat voor Sociaal Economische Raad voor de circulaire economie van 

Buiksloterham en wordt samengesteld uit ondernemers en bewoners uit de wijk, 

belangenorganisaties en experts. In het HIB wordt, naast alle financiële gevolgen van 

ruimtelijke en/of gronduitgifte maatregelen, een bedrag van tenminste 1 miljoen euro voor 

10 jaar opgenomen voor het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie in 

Buiksloterham. Op basis van het advies van SER-Circulair wordt hieraan een aantal na te 

streven arbeidsplaatsen gekoppeld. 
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5. De plaats van bedrijvigheid in de wijk 

Het is een verbetering dat het eerdere idee om van de Papaverweg een productiestraat te 

maken, uit het plan is gehaald. We missen het alternatief. Een circulaire gebiedsontwikkeling 

moet toch een circulaire economie bevorderen? Een lint van bedrijven onderin woonblokken 

is daarvoor ongeschikt. Maar het alternatief, een aantal plekken waar bedrijven zich kunnen 

verzamelen, onderling materialen en grondstoffen en logistiek bijvoorbeeld kunnen 

uitwisselen, missen we. De kantorige plinten die we nu zien en die avond aan avond tot 

dooie donkere gevels langs de straten leiden, zijn niet ons toekomstbeeld. Overdag is de 

aanblik van makelaarskantoren, tandartsen etc. al niet veel opwindender. Waar sprake is van 

dit soort bedrijvigheid, moet gestimuleerd worden dat deze deels op verdieping plaatsvindt 

met meer wonen in de plint. Dat maakt de straten levendiger en veiliger.  

Waar het gaat om de vestiging van toekomstige bedrijvigheid focust het HIB vooral op de 

verschijningsvorm, oftewel het type gebouw, en de plaats in de wijk. Daarnaast wordt 

aandacht besteed aan het behoud van betaalbare vestigingsmogelijkheden voor technische 

dienstverleners en servicebedrijven die op de stad gericht zijn. In de uitwerking (voor zover 

aanwezig) wordt niet echt blijk gegeven van inzicht en kennis van hoe die bedrijven 

functioneren en wat zij nodig hebben. De redenering lijkt omgekeerd; dit is wat voor type 

locaties we willen in het gebied en daar moet die bedrijvigheid maar inpassen.  

Het voorstel om 25% van alle nieuwe bedrijfshuisvesting in het lage huursegment te 

realiseren klinkt sympathiek, maar roept ook nog veel vragen op. Zo moet dit segment niet 

het kind van de rekening worden als het gaat om waar dit lage segment dan komt in de wijk 

en of het wel voldoende gemixt wordt met ruimtes in een ander prijssegment. Het geeft ook 

geen antwoord op de wens van de boogde ondernemers om een eigen ruimte te kunnen 

kopen en hoe daar dan een acceptabel prijsniveau kan worden gerealiseerd met afspraken 

over anti-speculatie. Tot slot is het voor veel bedrijven van belang dat ze op de juiste maat 

kunnen huren; kleinschaligheid (van 25 tot 250 vierkante meter) is van belang om aan te 

bieden. Een segment dat qua bouwkosten hoger ligt en wellicht om prijsaanpassing van de 

grondprijs vraagt. 

Voorgesteld wordt om voor de verschillende typen bedrijfshuisvesting eveneens een 40-40-20 

regel in te voeren: 40% van de bedrijfsruimte te realiseren in zelfstandige 

bedrijfsverzamelgebouwen, waarbij aandacht voor een juiste mix van schaal en prijs en de 

verhouding bedrijfsvloer-kantoorvloer 60-40 bedraagt; 40% hybride bedrijfsruimte, waarbij de 

verhouding bedrijfsvloer-kantoorvloer-wonen 20-60-20 bedraagt met ook hier aandacht voor 

een juiste mix van schaal en prijs; 20% bedrijvigheid in de plint met accent op horeca en op 

commerciële consumenten diensten. Voorts wordt gepleit voor het loslaten van een 

onderscheid tussen maatschappelijke voorzieningen en economische bedrijvigheid. Veel 

maatschappelijke voorzieningen worden als ondernemingen gerund en vormen een belangrijk 

onderdeel van de werkgelegenheid in de wijk. Op gebouwniveau kan dit prima gecombineerd 

worden en zorgt voor een goede verbinding tussen beiden. In dit kader wordt ervoor gepleit 

om het uitgangspunt dat maatschappelijke voorzieningen op gemeentelijke kavels moeten 

komen los te laten. Niet het eigendom van de grond moet leidend zijn, maar waar de beste 

synergie voor de wijk en de aanpalende wijken tot stand kan komen. Maatschappelijke en 

commerciële activiteiten in een gebouw op de grens van verschillende buurten zorgt voor de 

verbinding en de ongedeelde wijk.     
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6. Versterk kansrijke clusters in het gebied  
De betekenis van De Ceuvel als zogeheten clean tech playground wordt in het HIB niet op 

waarde geschat. De tijdelijkheid en de financiering uit het broedplaats budget van de 

gemeente plaatsen De Ceuvel in de hoek van gesubsidieerde creativiteit en dat doet geen 

recht aan hetgeen op en door de Ceuvel in gang is gezet. Een groot aantal bedrijven met 

uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van een duurzame en circulaire gebouwde 

omgeving, en integraal en systemisch ontwerp van bijvoorbeeld infrastructuur op het gebied 

van warmte, energie, water en sanitatie en organische reststromen was al vóór de 

ontwikkeling van de wijk als circulair living lab aanwezig en houdt nog steeds kantoor in de 

Buiksloterham. Zij hebben ook een trackrecord van duurzame en constructieve 

samenwerking met de gemeente en goede banden met kennisinstellingen (zowel academisch 

als meer toepassingsgericht). Door die combinatie vormen ze samen met andere 

ondernemers in het gebied een waardevol kenniscluster, dat behouden zou moeten worden. 

In ieder geval zouden zij, en uiteraard ook bedrijven van buiten de wijk, de kans moeten 

krijgen om samen met bewoners plannen te ontwikkelen voor een circulair, innovatief woon- 

én werkgebied.  

Dit kan door dit te verbinden met een Clean Tech onderzoeks- en opleidingsplaats waar 

onderzoek en experiment plaatsvinden, maar met name ook het trainen en opleiden van 

mensen op het gebied van de systemen en technieken die de circulaire economie vraagt een 

prominente plaats krijgt. De Papaverdriehoek vormt het ideale verbindingspunt tussen de 

oude economie en de nieuwe met de Ceuvel als bewezen trekker. 

De ontwikkeling tot een - bescheiden - toeristische bestemming in het kader van de gezochte 

balans in de stad kan eveneens goed passen en een faire en duurzame bron van lokale 

werkgelegenheid worden. De betrokkenheid van bewoners en bedrijven in het gebied zal 

daarbij uitgangspunt zijn. Creatieve maakindustrie en een daadwerkelijk circulair gebouwde 

wijk zullen een gunstige invloed op de aantrekking van een zeker soort toeristen hebben. 

Voorgesteld wordt om het planologisch mogelijk te maken een  verzamelgebouw voor een 

Clean Tech onderzoeks- en opleidingsplaats te realiseren in combinatie met de voortzetting 

van De Ceuvel als publiekstrekker. 

Voorts stellen we voor om een plaats te zoeken voor het plan van een cluster van 

houtbewerking, kringloop en recycling als invulling van de behoefte aan ambachtelijke, 

kleinschalige en circulaire bedrijvigheid. 

 

7. Ongedeelde wijk en voorzieningen  

Er komen scholen en voorzieningen voor allerlei soorten zorg, voor jongeren en buurt- en 

wijkruimtes. Het is goed dat daar plaats voor gemaakt is en we missen op dit moment geen 

functies in het besluit. Wel willen we voorstellen één of twee van de basisscholen te 

verplaatsen naar de rand van het gebied. De reden ligt in de wens tot een ongedeelde wijk te 

komen. Juist het basisonderwijs is een beproefde manier om kinderen uit verschillende 

milieus (en dus ook hun ouders) met elkaar in contact te laten komen. Willen we serieus 

meer bruggen slaan naar de Van der Pekbuurt, dan is het verstandig juist die ‘normale’ en 

alledaagse voorzieningen in het grensgebied te plaatsen. Anders wordt delen moeilijk. Het 

zorgcluster dat nu in de nabijheid van het Mosveld is gepland, trekt een grote groep mensen 

‘waar wat mee is’. Dat is voor de integratie geen katalysator. 
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8. Bodem 

De ambitie van het plan is een gesloten grondbalans te realiseren. Dat is een goed circulair 

uitgangspunt. Wij missen de argumenten om niet meer grond helemaal schoon te maken in 

plaats van het louter te gebruiken voor ophoging en het af te dekken met een leeflaag. Zo 

blijft het vervuild en in die zin onbruikbaar voor toekomstige generaties. 

 

9. Afval  

Wij juichen het idee toe om grinders te plaatsen voor het organisch afval in de panden op de 

kavels 18 en 19. Maar waarom dan alleen daar? Doe het in ieder geval op alle gemeentelijke 

kavels. En probeer het af te dwingen op alle andere. Het maakt de bruikbaarheid van de rest 

van de afvalstromen groter om deze natte fractie af te zonderen. Dat is slim. Nog slimmer is 

het de massa die na vermaling overblijft niet onderin gebouwen te verzamelen om daarna 

per as af te voeren voor verwerking. Circulair is hergebruiken in het gebied. Onderzoek hoe 

mogelijk gemaakt kan worden dat deze stroom verwerkt wordt in het grondstoffenstation 

van Waternet dat in het Van Hasseltkanaal komt te liggen, nota bene direct tegenover de 

kavels 18 en 19. Het groene gas, de warmte en de nutriënten die ter plaatse kunnen worden 

teruggewonnen, kunnen in het gebied zelf worden gebruikt. 

 

10. Grondstoffen en materialen 

De massa grondstoffen en materialen die de komende 10 jaar de Buiksloterham binnenkomt 

als grondstof voor het vastgoed is nauwelijks te becijferen. Deze materialen, op een of 

andere wijze onttrokken aan de aarde, zullen vele tientallen jaren ‘vast zitten’ in de 

gebouwen. Er komt onvermijdelijk een dag dat deze gebouwen gesloopt worden. Dan komen 

de materialen weer vrij.  Als ergens, ook voor de lange termijn, milieuwinst kan worden 

geboekt is het wel hier. Op kavel 20 D is onlangs een mooi voorbeeld geopend. In de meest 

circulaire woon- en werkwijk van Amsterdam wordt wat ons betreft het gebruik van 

hernieuwbare materialen als hout, en hergebruikte en her te gebruiken bouwmaterialen 

verplicht tenzij kan worden aangetoond dat bijvoorbeeld de gebouwhoogte dat niet mogelijk 

maakt. Voor nog te ontwikkelen gebouwen zou wat ons betreft het gebruik van een 

materialenpaspoort een hoge prioriteit moeten zijn en actief moeten worden aangemoedigd. 

Als de gronduitgifte nog plaats moet vinden, dient de gemeente te overwegen het opstellen 

van een materialenpaspoort verplicht te stellen. Door dit voor het gehele gebied te eisen, zal 

een stroom van innovatieve ontwerpers en ontwerpen op gang komen en kan de ervaring 

met alternatieve materialen en systemen een ongekende impuls krijgen. Daarmee kan niet 

alleen in Amsterdam, maar in de hele bouwsector een structurele verduurzaming op gang 

komen. De gemeente gaat hierin actief helpen met het aankaarten en omzeilen van 

hinderende regels, ook van het Rijk (uiteraard met oog voor milieu en veiligheid). Zo krijgt 

Buiksloterham terecht de naam van meest circulaire woon- en werkwijk. De kennis en 

ervaring die zo worden opgedaan, zullen een circulair economisch rijke bron worden. 

 

11. Warmtevoorziening 

Amsterdam Noord is een concessiegebied voor Vattenfall/WestpoortWarmte voor de aanleg 

van stadsverwarming. In sommige kavelpaspoorten werd de aansluiting erop zelfs verplicht 

gesteld door de gemeente, in weerwil van de uitzonderingsmogelijkheden die eerder werden 

overeengekomen. Warmtevoorziening hoort een vrijere keuze te zijn voor ontwikkelaars en 

eindgebruikers. De gemeente gaat het uiterste doen om de grenzen van het toepassen van 

alternatieven voor 70 0C stadsverwarming te verruimen. De rationale is dat hoge 

temperatuur warmte onnodig en verspillend is in de nieuwbouw. Dat geldt zeker in het licht 
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van het toekomstige tekort aan restwarmte van hoge temperatuur in de stad onder 

gelijktijdige en overvloedige beschikbaarheid van bronnen van lage temperatuur als 

bodemwarmte – en opslag en warmte uit oppervlakte- en afvalwater.  

 

12. Integraal borgen duurzaamheidsambities Buiksloterham 

Ten slotte hechten we er aan te vermelden dat we in de Buiksloterham op het gebied van 

afval, circulaire bouw, warmte en energie en groen juist kansen zien wanneer zoveel mogelijk 

wordt gekozen voor  integrale gebiedsontwikkeling of het stimuleren van maatregelen over 

verschillende kavels heen (op bouwblokniveau). We begrijpen dat de gebiedsontwikkeling 

door veranderingen, tijdsdruk, en eigendomsposities in het gebied (waarbij slechts een 

minderheid van de te bebouwen kavels nog rechtstreeks door de gemeente zullen worden 

uitgegeven middels tenders) ten dele organisch zal blijven plaatsvinden. Tegelijkertijd zouden 

we het een gemiste kans vinden wanneer er niet actief gezocht wordt naar de mogelijkheden  

voor de ontwikkeling en uitbreiding van duurzame infrastructuur op het gebied van energie 

(smart-grids, alternatieve warmte- en koudebronnen), water en sanitatie (aansluiting en 

uitbreiding van het bestaande project van Waternet en Schoonschip) en afval (met name de 

eerder genoemde organische stromen). In combinatie met de juiste maatregelen op 

gebouwniveau liggen hier volop kansen, maar deze kunnen alleen gerealiseerd worden als 

over de individuele kavelgrenzen heen wordt gekeken, en actief gestuurd wordt op de juiste 

ontwerpprincipes en maatregelen op gebouwniveau voor de kavels die de gemeente nog 

gaat uitgeven de komende jaren.   

 

13. Alternatieve woonvormen 

Het besluit gaat uit van 10 % alternatieve woonvormen. Dat is een mooi begin. Gelet op de 

demografische ontwikkelingen in Nederland, in Amsterdam en in Buiksloterham, waar nu 

o.a. nog opvallend weinig ouderen wonen, is plaats voor meer afwijking van de middelmaat. 

Wij zijn voor een streven naar 20%. 

Horen woningen voor gezinnen met meer dan 3 kinderen thuis in een werkelijk circulaire 

omgeving? 

 

14. Juridische status van het besluit en MER 

Het Investeringsbesluit is een juridisch niet bestaande vorm in het Nederlands recht. Het is 

voor de gemeente een manier om haar voornemens en de vooral ook de financiële vertaling 

daarvan, vorm te geven. Voor belanghebbenden als de inwoners en ondernemers in 

Buiksloterham, biedt het besluit weinig rechtsmiddelen. Bezwaar en beroep staan niet open, 

louter een inspraakprocedure biedt mogelijkheden onze afwijkende meningen te laten 

horen. Daarmee kan de gemeente doen wat zij wil. Na ommekomst van de inspraak, wordt 

het besluit vastgesteld. Daarmee staan dan voor jaren de kaders voor de ontwikkeling, 

onwrikbaar vast. Wij begrijpen niet waarom de gemeente voor deze vorm gekozen heeft 

terwijl ook inmiddels een omgevingsplan had kunnen worden opgesteld. Juist een 

omgevingsplan biedt mogelijkheden om belanghebbende, i.h.b. bewoners, een rol te geven 

in de voorbereiding. Daarnaast is het omgevingsplan bij uitstek geschikt om prioriteiten te 

stellen en accenten te leggen. Wij stellen voor dat direct na vaststelling van het 

Investeringsbesluit aan de totstandkoming van een Omgevingsplan gewerkt gaat worden, 

zonder uitstel. 

Het stelt evenmin gerust dat er geen complete milieueffectrapportage ligt voor het gehele 

plan. Ook de reden waarom dit achterwege wordt gelaten is ons niet duidelijk. Wij stellen 

voor alsnog voor het gehele, aangepaste plan een MER te laten maken. 
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15. Een investeringsbesluit zonder transparantie en inzicht 
Door al het tekstuele en visuele geweld over ambities, leidende principes en spelregelkaarten 

zou je bijna vergeten dat het HIB een investeringsbesluit is. Een besluit dat gaat over de 

uitgaven en inkomsten van de gemeente bij de realisatie van haar plannen. Je zou dus zeggen 

dat in het HIB veel aandacht wordt besteed aan welke uitgaven dan noodzakelijk zijn op 

welke onderwerpen, een investeringsraming voor groen, wegen, bouwrijp maken etc., en 

welke verwachte inkomsten, zoals subsidies, grondopbrengsten, en hoe en wanneer die 

worden gerealiseerd. Maar niets daarvan. Hoofdstuk 8 kent de kop “Financiën” en beslaat 

een halve pagina. Dat blinkt nou niet bepaald uit in transparantie en inzicht in hoe die mooie 

plannen kunnen worden waargemaakt. Daar moeten we dan maar op vertrouwen. Onder het 

aanroepen van “vertrouwelijkheid”, “gevoelige informatie” en “we willen de markt niet nu al 

vertellen wat we ingecalculeerd hebben” en zo meer, wordt dit deel van het plan als 

“kabinet” bestempeld en dat is niet goed voor een goede oordeelsvorming over het HIB. 

Zonder inzicht in bijvoorbeeld het budget voor groen in de wijk kunnen bewoners en 

bedrijven niet beoordelen of voor die plannen ook serieus geld is voorzien en wanneer 

uitgaven zijn gepland. Hetzelfde geldt uiteraard voor infrastructuur, voorzieningen etc. 

Draagvlak voor plannen ontstaat niet alleen op basis van uitgangspunten, maar juist ook door 

inzicht en transparantie op het niveau van realisatie. Bovendien biedt dit enorme kansen om 

de buurt te betrekken en mede-eigenaarschap te bieden van de plannen. 

 

Voorgesteld wordt dat het HIB wordt uitgebreid met een financieel plan op hoofdlijnen, 

waaruit tenminste kan worden opgemaakt welke specifieke investeringscategorieën worden 

gehanteerd en welke budgetten daarvoor geraamd worden. Dit eveneens voor de 

inkomstenkant. Dit inzicht moet zodanig zijn dat hiermee de basis gelegd wordt om met de 

buurt in gesprek ter gaan over de invulling en besteding van die budgetten. Immers, als 

gevraagd wordt naar concretisering van plannen uit HIB  wordt veelal verwezen naar “dat 

komt bij de uitwerking”. Welnu, we willen inzicht in geld en tijd om ook verantwoordelijkheid 

te kunnen nemen voor onze inbreng in de uitwerking en uitvoering van de plannen uit het HIB. 

Onderdeel van dit voorstel is dat we met vertegenwoordigers uit de buurt graag meedenken 

over hoe dit openbare financiële plan eruit kan zien, zodat de buurt inzicht krijgt en de 

gemeente er voor aanbestedingen nog mee uit de voeten kan.   

 

16. Uitwerking Investeringsbesluit en spelregels 

Ontwikkelaars worden geacht straks de duurzame lat hoog te leggen op gemeentelijke en 

particuliere kavels. Bekend is dat de beloften in tenderprocedures vaak tot in de hemel 

reiken waar de realisatie vaak om allerlei redenen achterblijft. In Buiksloterham worden 

gebouwen ongeveer 2 jaar na oplevering aan een monitor onderworpen om de reële 

prestaties vast te stellen. Afwijkingen worden in ieder geval gepubliceerd. 

De gemeente heeft meer dan gebruikelijk is in dit soort procedures bewoners en bedrijven 

uit de Buiksloterham betrokken bij de totstandkoming van dit ontwerp besluit. Dat is te 

prijzen. Tegelijk is het voor ons onvoldoende. Over de basisuitgangspunten van het besluit, 

zoals verdichting, groei van de woningbouw, vermindering van de bedrijfscomponent 

bijvoorbeeld, zijn we niet geraadpleegd. Dit waren gegevenheden. Over groen en 

ondernemerschap is interactief gesproken, over de andere onderdelen en thema’s niet. 

Dit stemt weinig gerust voor de toekomst. 
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Buiksloterham is een bijzondere buurt waar veel mensen wonen die een stem willen en ook 

goed kunnen uiten bij het vorm geven van hùn omgeving.  Dat betekent volgens ons meer 

dan bij gelegenheid gehoord worden en meedenken waarna de suggesties worden 

‘meegenomen’. Heel veel van wat werd meegenomen hebben we nooit meer terug gezien.  

Dat is geen participatie, dat is diefstal. Wij staan open voor serieus experiment met nieuwe 

manieren van medezeggenschap maar wel gericht op vaste afspraken en structuren.  We 

willen daarmee graag enkele stappen hoger op de participatieladder komen. Dat dit ook 

verplichtingen met zich meebrengt voor de buurt, is duidelijk. 

 

 

Stadslab Buiksloterham Circulair  

na vijf jaar ontwikkelen en 

op basis van reacties van vele buurtbewoners en bedrijven 


