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1. Waarom deze startnotitie? 

1.1 Aanleiding 
Voor u i i^l dl ' gt'iamenlijkp starlt iolit ie van hel ri jk en de gemeenie 

Amslcrdam die hei uilgangspunl v o r m voor de iracé/m.e, r, 

procedure' Zuidas, 

Het inii iatief voor de Zuidas is genomen door hei semeeniebesiuur 

van Am^iierdam. mei als ambiiie het gebied rond sialion Ïuid/WTC 

te ontwikkelen in i een hoogwaardige woon- en werklocatie. Dit 

beiekcnL oen forse uitbreiding in dit gebied van het aantal woningen 

(Booo), voorzieningen' Iruim iV'oaa m') en kaniooroppervlak léón 

mitjoen m'l . Amsterdam heeft de wens uitgesproken om de aanwezige 

in j raa l ru f t uur (weg en spoor) ondergronds ie brengen, om de 

barrière lussen Amsterdam-Zuid en Buiienvelden weg it> nemen, 

Ook hel ri jk üet mogelijkheden in de ontwikkeling van de Zuidas, 

Daarom heeli hei ri jk de Zuidas in 1997 aangewezen als een van de 

zes Nieuwe Sleutel Projetien (i ic ook paragraaf) 1). Vooidal hel 

gemeeniebcsiuur tot realisatie van de stedenbouwkundige plannen 

kan overgaan, moet in ieder geval een milieueHectrapport {MER') 

worden opgesield, 

SpoorlIJnmn «n anmiwmg 
Naasi de liierlioven gerioeiiuii' wens tot stedelijke omwikkeling 

van de Zuidas, is er behoelle aan uitbreiding van de iroinsporen. 

De capaciteit van de zware rail aan de zuidkani van Amsterdam 

is onvoldoende om in de toekomst aan de vraag naar vervoer ie 

kunnen voldoen, In de toekomst iullen naar alle waarschijnlijkheid 

hogesneiheldsireinen staiion Zuid/WTC aandoen en er worden meer 

tremen via de /.uidtak geleid om de steeds drukker wordende sporen 

aan de wesli^ijde van de stad te ontlasten. Het huidige aantal sporen 

is naar verwachting rond l o i o onvoldoende om deïe omwikkelingen 

mogelijk ie maken. Uiibreiding van de zware rn i lmj ro i l i -uc luurhee l l 

gevolgen voor de ligging van de er naast gelegen snelweg (Aio-Zuid), 

nacé/m.e.r. procedure 
BIJ een ingrevp aan de hooldmirastrucluur moet m bepaalde 

gevallen een tracé/m,er. procedure worden doorlopen, in deze 

procedure wordt bekeken welke effecten de verschillende 

oplossingen hebben op niei alleen het milieu, maar uok op 

economisch en verkwfsiechnisch gebied. De iracé/m.e.r. procedure, 

die grotendeels vergelijkbaar is met de m e r . in het kader van 

de stedelijke ontwikkelingen, wordt doorlopen in het kader van 

de Zuidas. In onderstaand kader worden de att ivi lei len genoemd 

die '(tracè/)m,e,r,-plichtig' zijn. 

Verplichle (trace/)m,e.r. procedures m de Zuidas 

• wijziging/uiibreidlng aan de hoofdinfrastructuur 

• realisatie van meer dan ^uoo woningen 

m e.r.-beoordelingsplichtig* 

• stadsproject: de realisaiie van meer dan 200.000 m' 

kanioorvioerckpperviak 

De realisatie van het stadsproject is met zonder meer m.e.r,-

plichiig. De mitlaiiefnemer voor hel stadsproject, het 

gemeentebestuur van Amsterdam, verklaari hierbij dal hel 

stadsproject in de integrale Trajectnota.'MER volwaardig 

wordt meegenomen in de beoordeling op milieueKecten. 

De eerste stap in een irace/m,e,r-pocedure is het uitbrengen van een 

siarinotltie, In de startnotitie wordt beschreven wal de i'por5enornen 

aci i i i i le i l is en op welke manier die m de trajectstudie en het MER 

wordt beoordeeld op ruimtelijke en milieueffecten en op sociale en 

economische gevolgen. Na de startnotitie volgt de planstudie. Deze 

IS voor de Zuidas opgedeeld in twee fasen. Aan het eind van de eerste 

fase van de plansludie wordt een keuze op hoofdlijnen gemaakt voor 

een of meer van de alternalieven. In de tweede fase vi>igt een 

gedetailleerder onderzoek naar effecten van het alternallef of de 

alternatieven die in aanmerking komen voor nadere uitwerking 

De tracé/me r.-procedure voor de Zuidas wordi algesloien met een 

Tracébesluil en de vaslsteliing van het bestemmingsplan. In hoüfdsluk 

7 wordt de procedure uitvoerig beschreven. 

Samen optrekken 
De inilialielnemeri van hel (integrale) project Zuidas, waarin 

alle bovengenoemde lacetten aan de orde komen, zijn het gemeente 

bestuur Amslerdam en de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Hoewel de procedures voor de genoemde activiteiten ap;in kunnen 

worden doorlopen, hebben de beuocsde ïezasorjancn besloten 
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liPiameniijk op ic i rekkrn. Dn is sedaan, omdat alle mogelijke 

on t wikke linden van de diverse (deeDprojecien onlosmakelijk mei 

elkaar zijn verbon-den. Ook schept het combineren van de 

procedures duidelijkheid voor alle belanghebbenden. Deïe 

siarinoti l ie is daarmee de start voor de inieerale iracé/m.e.i',-

procedure van de Zuid as. 

Startnotitie 

In de stannipiitie wordt dus een beschrijving gegeven van de aard 

en omvang van de voorgenomen acilviieiten en de besluiten 

waarvoor de m.e.r -procedure wordt doorlopen Er wordl aange

geven welke kansen en problemen er 7ijn in het gebied. Ook de 

verschillende mogelijkheden om de problemen op te lossen en de 

kansen te bcnuiten (de aliernatieven) komen in de siarinotil ie aan 

büd. Zoals gebruikelijk komt in de t̂e startnotitie ook aan de orde 

op welke wij^e de aliernatieven m het MER worden beoordeeld op 

hun miheuelfectcn. Omdat hel een Trajectnota/MER is, worden niet 

alleen milieueffecten besproken, maar ook economische, sociale, 

financiële en stedenbouwkundige effecten. 

Inmprmmk 

De startnotitie is openbaar. Tot vier weken na publicatie besiaai 

de gelegenheid lot inspraak, door hei kenbaar maken van monde

linge dan wel schriftelijke bedenkingen. Hierbij gnat hel er niet om. 

de voorkeur uit ie spreken voor een van de alternatieven, maar om 

aan te geven of problemen en kansen goed in beeld i i jn gebracht tn 

de slartnoli l ic, of er kansrijke oplossingen ontbreken en of de 

genoemde beoordelmgscriicria de juiste zijn Daarna beoordeel! de 

(onafhankelijke) Commissie voor de m.e.r Ihierna de Commissie 

genoemd) de startnotitie. De Commissn' betrekt de ingediende 

bedenkingen bij het advies voor de richtlijnen. In de richtlijnen 

wordt aangegeven waaraan het MER moet voldoen. Op grond van hel 

advies van de Commissie en de bedenkingen stelt het bevoegd ge;ag 

tenslotte de nchi l i jnen vast waaraan hel MER moet voldoen. 

Bedenkingen kunnen worden gericht aan hel adres dat voorin de/e 

startnotitie staat vermeld. 

1.2 Looawijz9r 

De Slartnolil ic is als volgt opgebouwd. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de Zuidas: Om welk gebied gaat hel, welke 

problemen zijn er nu te signaleren en welke kansen liggen er. De 

kansen en problemen worden verder uitgewerkt lot doelstellingen 

van de gemeente Amsterdam en het ri jk die mei de ontwikkeling 

van de Zuidas moeten worden gerealiseerd 

Hoofdstuk j bestecdi aandachi aan de beleidskaders waarbinnen 

de Zuidas een plaats heeft. Zowel op landelijk als op regionaal en 

gemeentelijk niveau is beleid geformuleerd, dyt meer of minder 

rechtstreeks gevolgen heeft voor de Zuidas. 

Hoofdstuk 4 geefi een beschrijving van de huidige siiuaiic en de 

uitgangspunten voor de autonome ontwikkeling. Auionoom betekent 

in dn verband, datgene wal sowieso gebeuri, onafhankelijk van de 

plannen voor de Zuidas. Een voorbeeld daarvan is de omwikkeling 

van meerdere kantoorgebouwen aan de Zuidas,. waarmee al een 

begin is gemaaki. In dn hoofdstuk wordl achicreenvolgens een blik 

geworpen op de stedenbouw, de /ware rail (trein), de (ichie roi l 

(tram en metro), station Zuid/WTC en de ring Aio-Zuid. Van elk van 

deze aspecten wordt beschreven wat de huidige situatie is, hoe de 

autonome ontwikkelingen er uti i ien en er wordl een doorkijk naar 

de toekomst gegeven. 

In hoofdstuk s worden de alternatieven beschreven die lul ien 

worden onderzocht. Er zijn vijf allcrnalieven, die elk andere 

consequenties hebben voor de stedenbouw en de ligging van de 

infrastructuur. Bij de alternatieven worden verder enkele varianten 

beschreven die bij elk van de alternatieven een rol kunnen spelen. 

!n hoofdstuk 6 komen de effecten aan de orde: welke spelen een 

rol bij de onderwerpen leelbaarheid, sociale aspecten, economie 

en ruimtelijke ordening en hoe worden deM effecten beoordeeld? 

Omdat hel MER m twee fasen wordt uitgevoerd, zijn ook voor de 

effenen twee fasen ie onderscheiden De eerste lase van het MER 



eindigi mei een beoordeling op hiiolflli)nen; de crllcrm waaraan de 

effecten worden ^ l o e i s i i i jn relal iH slubaal van karakier In de 

iweede fase worden na de beoordelm!; van de hoofdaliernaneven, 

éèn of meer allernalleven meer np delii l lriveau beoordeeld. In 

hoofdsluk (i wnrdl ook vijor dil niveau aangegeven mi'i welke 

aspecten daarbij wurdi gerekend. 

In hoofdstuk 7 lensloiie worden de ie volgen proredures stap voor 

Slap beschreven. Er wurdi aandacht besteed aan de besiuurlijke 

besluitvorming en de verschillende stappen m de tract/m c.r,-

protedure worden uiigebreid loeiiell ihl Ook siaal in dil hoofdsluk 

hoe u schriftelijk dan wel mondeling kunt reageren op de sli irrnoli i ie. 



2. Waar gaat de tracé/m.e.r. studie over? 

N S" 

Sé •& 

II 

2.1 Plangebied en studiegebied 
BIJ de ümschnjïing vdn hel gebied kun onüiTSiheid worden gemaaki 

lussen hel plangebied en hei siudicgebied. Hei plangebied is hel 

ijebied waar de ingrepen plaaisvinden. Hei siudieyebiod is hei 

gebied waar direcie dfec ien van de omwikkeling van de Zuidas 

worden verwacht (bi|voorbeeld economisch, sociaaldemusrafisch, 

of op hel gebied van milieu). Verder behoren lo i het studiegebied 

ook de gebieden waarin zich effccien voordoen die de omwikkeling 

van de Zuidas beinvioeden. De begrenzing van hei sludiegebied 

kan daarmee per effect en per ontwikkeling verschillen. 

De begren/mg van hei plangebied Is schemaiisch aangeduid op 

üfbeelding ; i Voor hel spoor liiiipr hei plangebied vanal (en mei 

Inbegnp vun) de aansluiling Riekerpolder ten wesien van de Zuidas 

lo l en mei de aansluiting van de Ulrechiboog, len oosien van de 

Zuidas. die word! gerealiseerd ler hoogie van Duivcndreihi. Voor de 

weginfrasiruciuur loopt hei plangebied van de A4 icr hoogie van de 

spooraansluiiing Riekerpolder 10I en mei hei knooppum Amstel op 

de A i o d i e figuur 1.1). 

2.2 K a n s a n , problBiimn »n do»ïutattingen 

De Zuidas ligi m het stadsdeel Zuider Amsie) lussen de woonwijken 

Zuid, Rivierenbuurt en Buitenvclderi. De goede ligging len opzichte 

van Schiphol en hei tenirum van Amsierdam en de korie reistijden 

door hel samenkomen van wegen, spoorlijnen, tram. bus en metro, 

maken de Zuidas zeer aamrekkehjk voor mensen en bedrijven om 

hun aciivlieiien juisi hier te omwikkelen. Met het loenemon van de/c 

activi lel lcn neeml naar verwachting de vraag naar vervoer van, naar 

en in het gebied van de Zuidas 10e. 

Deie verwachte toename van het aantal reizigers up hei siotion 

Zuid/WTC maakt een uitbreiding van hei sialion en hel aantal sporen 

nodig. Hel slalion zal in de loekomsi kunnen uitgroeien lol hei vijfde 

sialion vun Nederland en een Openbaar Vervoersknoop worden voor 

trein, hoge snelheidstrein WÜT). metro, iram en <streek)bus, Daarbl] 

wordl dan rekening gehouden mei de bereikbaarheid van station 

Zuid/WTC voor laxi's, voetgangers en hetsers (waarvoor onder 

andere goede stallingmogelijkheden zullen worden gerealiseerd). 

Ook wordl hel aanial vooriteningen in en rond het station 

aanzienlijk uitgebreid. 

De ring Aio zorgi voor een goede bereikbaarheid van hel gebied 

per auto Uu de verkenning' die aan de/e siarinoti i ie vooraf is 

gegaan, bli jki wel dat hel voor een goede doorstroming nodig is om 

op termijn de huidige capaciteit van de Aio-Zuid Izxj rijstroken) uit 

te breiden. Dn gebeurt op korte termijn via het uitvoeren van een 

aantal maairogcicn binnen hel Bereikbaarheids Ofiensief Randstad 

<£tOR, zie paragraaf }.4). Daarbij wordl, zonder de Aio ie verbreden, 

het aanial rijstroken uiigebrcid van j x j rijstroken naar iin ri jsiroken, 

Dil gaal len kosie van de viuihtsirook. 

De hierboven kort gescheisie kansen on problemen vertalen /Ich 

rechtstreeks in de doelstellingen van hel project Deze worden 

hierna in üric hoofdgroepen uitgewerkt, 

2.2.i Stadanbmiw 
De Zuidas is aan de ene kant een siedelijke lutai ic, verweven 

en verbonden met de binnenstad en siedelijke gebieden als Zuid 

en Bunenvelderl Aan de andere kam is het een <kantoor)localie 

van mternaiionale allure. De Zuidas is een knooppunt in een 

aantrekkelijke siedelijke omgeving mei groie ruimielijke 

mogelijkheden De ligging lussen het Amsterdamse Centrum en 

Schiphol IS uniek voor Nederland De grondprijzen zijn zeer hoog. 

Alles bij elkaar bicdi de Zuidas uiistekcnde muüelijkheden vuur 

grootschalige stedelijke omwikkeling op een relatief klein oppervlak. 

A.invankelijk belrofde belangstelling alteen kantoren, inmiddels is 

daar ook de functie 'stedelijk wonen' aan toegevoegd, In combinatie 

met voorzieningen (winkels, horeca, cultuur, welzijn) is de realisatie 

van een nieuw stedelijk centrumgebied mogelijk De ügging van de 

A IO en de sporen (bovengronds, ondergronds of een combinatie 

daarvan) bepalen welke stedelijke omwikkelingen in principe 

mogelijk i i j n (zie ook hoofdstuk ^) 

De stedelijke kwaliteit van de Zuidas is op di l momeni achterge

bleven. Anno ïooi is de locatie onsamenhangend, inefficiënt en 

weinig aantrekkelijk ingenchi. Hei ruimiegebrmk 15 extensief en 

doel geen rechi aan de mogelijkheden voor siedelijke omwikkeling. 

De openbare ruimte heefi geen verblijfskwaliteit. Builen kantooruren 

IS hel gebied onherbergzaam. De snelweg en de sporen, die nu op een 

dijk liggen, doorsnijden het gebied en veroorzaken hinder, vooral op 
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hel gebied vun geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Daarnaasi nemen Te 

veel ruimie in De sialinnsom^eving is kwiiliintief onder de maal 

en leven ïeen toegevoegde waarde aan hel jjebied. Verbetering 

van hel gebied is dan ook een belangrijk doel van de Zuidas 

Er wordt gestreerd naar een gemengd stedelijk leefklimaai met 

rentrumvoorïieningen, waarbij de infrastruituur geen barrière 

vorml. De verblijfsruimien en de groene ruimte moeien aanzienlijk 

worden verbeterd. Het station vormt een cenirate schakel in 

het gebied. 

De voorgestelde ingrepen in de Zuidas brengen een langdurig en 

omvangrijk bouwproces mei zich mee. Dit ia\ de stedelijke kwaliieii 

l i jdeli jk negatief beïnvloeden. D(l geldi ook voor de ingrepen die 

zonder de ullvoering van het projeci Zuidas ïullen plaatsvinden, 

de zogenaamde autonome ontwikkeling. Naast de geformuleerde 

doelstellingen d:e ï i jn gericht op hei bcnuiien van kansen, is het dan 

ook wenselijk doelen te formuleren met betrekking lu i verbetering 

van de huidige snualic en beperking van de overlasi tijdens de bouw. 

Doelstell ing i miensivenng van hel ruimiegebruik In het 

plangebied 

Doelsiel i ing 2 het realiseren van een duuriame, hoogwaardige en 

flexibele inrichting van ile openbare ruimte en de 

gebouwde omgeving. 

Doelstell ing ) voorzien in een simcluur die helder en herkenbaar 

is. mei hel slaiion ah centraal en verbindend 

elemeni. 

Doelstell ing 4 het verbeteren van hef lecntllmaal door hel 

bewerkstelligen van een afname van de hinder van 

de infrastructuur (waaronder de bar rl e re werking) 

door een zodanige inpassing dai de negatieve 

rulmielijkc en mllieueffecien zoveel mogelijk 

worden beperkt. 

[ toelslel l ing 5 een versterking van de sociale sirucluur door de 

realisatie van een mix van wonen en werken. 

Doelstell ing 6 hei garanderen van bruikbaarheid en bewoon

baarheid van de Zuidas gedurende het bouwproces. 

2.2.2 BBrsikbaarheid en infrastructuur 
In de toekomst zullen ;eer waarsthijnlijk de binnen- en/of 

buitenlandse HSTs sloppen op siation Zuid/WTC. Dit bi-iekeni 

een enorme verbetering van de bereikbaarheid van de Zuidas 

per openbaar vervoer. Ook de gewone tremen (nationaal en 

internationaal) zullen meer en meer gebruik maken van het spoor 

aan de zuidzijde van Amsterdam (de zuidtak). De capaciteit van de 

sporen door Amsierdam-Wesi en die van Amsterdam CS ia\. ook als 

rekening wordt gehouden met de huidige capaciieitsuiibreiding op 

Amsterdam CS, waarschijnlijk in ;cno vrijwel volledig /.ijn benut door 

de daar optredende groei van het nationale en regionale vervoer. 

Verdere uilbreiding is daar moeilijk Bovendien is hel wenselijk de 

groei van hel aantal treinen af te wikkelen vla de zuidelijke lak van 

de ringsporen. Deze omwikkeling sluit aan bij de toenemende vraag 

naar vervoer op de Zuidas. Daarnaast leven de roule via de zuidlak 

in plaats van de route via Amsterdam CS voor nationale tremen vaak 

een verkor 11 ng van de reistijd op. 

Station Zuid/WTC moet aan de groeiende vraag naar vervoer kunnen 

voldoen. Hierbij is niei alleen de capaciteit belangrijk, maar ook de 

kwaliteit: het openbaar vervoer moet een aanirekkelijk alternatief 

zijn voor de auto. Bij de ontwikkeling van het station moet ook 

rekening worden gehouden met fictsvooriicnlngen van een hoog 

kwalileilsnivcau. De kwaliteitseisen van het station worden nog 

verder benadrukt, omdat de HSL dit station zal aandoen. Zuid/WTC 

wordt een siation waar veel vormen van vervoer samenkomen, 

waarmee hel een belangrijke lun i l ie krijgt alsoversiapsialion. 

Dit overstappen moei efficiëni kunnen gebeuren, zowel voor de 

overstap van stedelijk vervoer naar irein, als die tussen iremen, 

bussen, irnms en meiro's onderling. 

Naast de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer moet ook de 

auiobereikbaarheid van de Zuidas via de Aio in de loekomsl worden 

gewaarborgd. Dn gebeuri, zoals hierboven is aangegeven, op korte 

termijn aan de hand van het Bereikbaarheids Offensier Randsiad (zie 

ook paragraaf j . i ) De plannen voor de Zuidas bieden de mogelijkheid 

om. als dal uit bijvoorbeeld veiligheidsoverwegingen wenselijk is, 

de Aio weer met een vluchtstrook aan beide kamen uil te breiden. 

In de Zuidas wordt parkeren per deelgebied aangepakt. Globaal kan 

worden gesteld dat voor de kantoren een locatiebeleid geldt met één 



purkeerplaais per Hen werknemers Het parkeerbeleid heell een 

directe reknie met de bereikbii.irheid van het station Parkeren 

rond hel siaiii in krijgt vorm binnen de marges van parkeerbeleid 

vüiir het hele plangebied. Ook de rrdgelijkbeden om van buitenaf 

diverse brsiemminyen binnen hel ycbied per aiiiii ie bereiken is 

een puni van aandacht. 

Doelstel lin? 7 hei verkrijgen van voldoende sponrcapacneit 

en -kwaliteit um ie kunnen voldoen aan de loe-

komsiige behoefte aan vervoer. Er wordi op dl l 

miimeni van uitiie^aan dal m de eindsilualie 

(. perronspiiren en < baanvaksporen hiervoor 

toereikend ï i jn. Dnnrnaasi moei er gedurende 

de uiivoerlng van hel project een acceptabele 

spoorcapacilell ï i jn voor de HSL-;uid Ook mas 

de aanleg van de Zuiderzeelijn en van de snelle 

(spoor)verbinding Oeitameiropool (iie paragraaf 

i.4) in de vcirm v.in een magneei/weefhaan mei 

onmogelijk worilen gemaaki, Vcrdrr moei er bi) 

ile riiLmicri'MTverini! er aanlei; van hel projecl 

rekening mee worden gehouden dat de aanleg van 

een zuidwest boog (verbinding lussen de westelijke 

en zuidelijke lak van de nngspoorbaan) niel 

onmogelijk wordi gemaakt. 

Doelstell ing 8 het verkrijgen van voldoende halleringscapacileil'' 

bij hei siads- en streekvervoer om aan de 

ioekomslige vraag naar vervoer ie kunnen voldoen. 

Doelstell ing g een knooppuni van openbaar vervoer realiseren 

met voldoende capaciieit en kwalileit om de 

reiziger voldoende gelegenheid te bieden om 

snel en gem.ikkehjk over te slappen 

Doelslell ing lO hei verkrijgen van een voldoende mate van 

autobereikbaarheid van het gebied, rekening 

houdend met de functie van de Aio 7uid en de 

uitstekende bereikliaarheid per openbaar vervoer 

Voor de A IO wordt vooralsnog uitgegaan van 4 

rijsiroken per nchi ins 

2.2.3 Economie 

Amsterdam en liet rijk onderschrijven beide de conslaiering dal de 

Zuidas nu al een loplocaiie is voor lhoold)kanloren in Nederland. 

Ook de provincie heelt ?ieh, mei de rccenle vaslsielling van hei 

streekplan, hierbij aangeslnicn Om deze positie te handhaven en bl) 

voorkeur ie versterken heelt het rijk de Zuidas aangewezen als Nieuw 

Sleutel Prujeci (zie ook paragraal t-i). Hiermee is er een nationale 

(economische) doelstelling verbonden aan de Zuidas, Deze luidt: 

Doelslel l i i l i ; 11 de realisalic van een internaiionaal vesligings-

klimaal voor hoogwaardige werkgelegenheid en 

versterking van de economische structuur. 

In feite is mei deze doelstelling al eer goede start gemaakt mei een 

aantal deelprojecten die in de Zuidas zijn of worden gerealiseerd. 

In hei gebied rond station Zuid WTC wordl al gewerki aan veel 

vierkante meiers woon- en kanioorruimie van hoge kwaliieti In het 

voorjaar van .ïooi is. sinds \<i<K, de stand van zaken mer belrekkini; 

lot hel op|)eivli'ik woon- en kiinioorruimie: 

100 0011 m' opgeleverd 

100.000 m' in aanbouw 

loo.ooo m' stari van de bouw binnen een jaar 

62i;.ooo m' in voorbereiding 

Naast de nationale economische doelstelling van de Zuidas heeft 

het n jk een aantal economische doelstellingen op regionaal niveau 

geformuleerd Bij deze doelstellingen is sprake van een duidelijke 

relatie mei de doelsiellingen zoals die zijn geformuleerd onder de 

paragraaf stedenbouw. 

Doelsielhng 12 bel verkrijgen van een maximaal efleci van de 

investeringen m de HSL mfrasiructuur op stedelijke 

vernieuwing en micnsief ruimtegebruik. 

Doelstell ing i l liel verkrijgen van een miiximaai effect van de 

investeringen in commercieel vastgoed op de 

stedelijke vernieuwing en verhoging van de 

kwaliteit van de fysieke omgeving. 



3, Beleidskaders, relaties met andere projecten en (voorlopige) aannames 

Om een goed beeld ie krijgen van de plannen voor de ïuidas, Is hei 

van beliini; zicht ie hebben op lie coniexl. Wi'lke samenhang is er 

mei andere projetlon. van welke aannames wordt uilgegaan en welk 

beleid is nchimgsevend? Op landelijk en lokaal niveau is beleid 

ïelormuleerd dat kaders sielt aan dl l project. Soms wordi de Zuidas 

leiterlijk genoemd, zoals in hei Amsterdams Sirucluurplan: in andere 

gevallen worden meer de alsemenc kaders geschetsi. De Vierde Nota 

Ruimtelijke Ordening Extra en de Vijfde Noia Ruimtelijke Ordening 

; j jn daarvan een voorbeeld. De beleidskaders zijn onmisbaar bij het 

vasistelleti van de in ie r ia waaraan de alternatieven voor de Zuidas 

worden getoetst. Deie a i ter ia komen in hooldsluk 6 aan de orde, 

In bil hooldsluk worden achtereenvolgens de/e landeiljki', retjionale 

en lokale beleidskaders besproken Er is in eer aantal gevallen 

voor gekoien om de beleidsnota's Ie bespreken die nu nog niet zijn 

vastgesteld, maar waarvan de vasistellinj; nog dit jaar is yepiand Hei 

daarin beschreven beleid zal namelijk het beleidskader / i |n dal voor 

de Zuidas van belang is. Aan hel einde van dii hoofdstuk worden 

enkele projecten besproken die de Zuidas kunnen beïnvloeden. 

3.1 LandmIUk» boMd^mdtm 

MImuw SImutml Proimofn 
Hel ri jk heeli de Zuidas in liet Kabinetssiandpuni Aclualiscring 

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX, december 1997) 

aangewe7en als Nieuw Sleutel Projcci. De Zuidas is aangemerkt als 

een project van nationaal belang met bij/ondt're mogelijkheden 

voor economische siruciuurversterking, in imsief ruimiegebruik 

en versterking van de rol van het openbaar vervoer. De status van 

Sleutel Project is bevestigd in het regeerakkoord I1998). Aan de 

Sleutel Projecten (i,c. Zuidas) is een bijzondere betekenis toegekend 

voor versterking van de vi ial i iei l van de grote steden en voor hei 

realiseren van een inlernalionaal concurrerend vesligingsklimaat. 

Voor de Nieuwe Sleutel Projecien i l jn In de rijksbegroting 2001 

middelen gereserveerd. 

Rijk en gemeenie hebben in het kader van de Nieuwe Sleuieiprojecien 

sinds januari 1999 ge/amenlijk leiienonder/oek gedaan naar de 

Zuidas. Deze verkenning is in november !0<io afgerond De resultaien 

njn neergelegd in hel Basisdocument Zuidas Amsierdam. 

Vijfde nota Ruimtelijke Ordening 

In januari 2001 is deel 1 van de Vijlde Nota over de Ruimtelijke 

Ordening uitgebracht. De Vijfde noia vorml vuur de Zuidas hel 

naiionaal ruimtelijk kader en heeft een doorkijk l o i 20J0. De Vijfde 

nota IS nog geen vastgesteld beleid, maar dal /.al naar vcrwachiing 

dn jaar nog gebeuren. 

Waar de Vierde noia zich richt te op bundeling van verstedelijking 

In stadsgewesten, wordt dit in de Vijfde noia uitgebreid tot bundeling 

m stedelijke netwerken De Zuidas ligi In het nationaal stedelijk 

netwerk Deltametropool. Hel is aan provincies, kade rwei ge bieden 

en gemeenien om een visie te ontwikkelen op hel stedelijk netwerk, 

die gericht is op; 

• upiimaal gebruik van beslaand stedelijk gebied; 

• goede onderlinge verbinding van alle cenira. mei gebruikmaking 

van bestaande infrasiruilour: 

• een zodanige loiai ie van bedrijven en voorzieningen dal een 

oplimale bijdrage wordi geleverd aan de vitaliteit van het 

stedelijk neiwerk en de sociale infrastructuur; 

• een samenhangend neiwerk van binnenstedelijke en 

builen SI edel IJ ke recreaiiegebieden. 

In stedelijke neiwerken acht de Vijfde noia cenirumvormmg 

rond knooppunten van openbaar vervoer en weg Izoals de Zuidas) 

essentieel. Hier wordl inge^el op verdere verdujhiing door 

iniensivenng. hersiructurering en stedelijke vernieuwing. Het 

rijk heeft een faclliterende rol voor clo knooppunten die in de 

Actualisering VINEX zijn aangewezen als Nieuwe Slculelprojectcn, 

waaronder de Zuidas. 

Nationaal Verkeer Vervoer Plan 

in hei Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) geefl het rijk het 

beleid op het gebied van verkeer en vervoer aan toi 2010. Hel is de 

upvulger van hei tweede Strutiuurschema Verkeer en Vervoer (SVVi). 

Op dll moment heeii hel NVVP de status van kabinetsbeslissing. De 

nota moet nog door de Tweede Kamer worden vastgesteld Dit zal 

naar verwachting dn jaar nog gebeuren. Daarom wordt dn beleid als 

kader meegenomen voor de tracè/m.e.r. studie. 

De kernboodschap van het NVVP is dat mobiliteit mag en hoort bij de 

moderne samenleving. Het njk wil de groeiende mobiliten opvangen 



en tegelijk de veiligheid en leelhji.irheid vprheleren De bi'Uing-

rijksle InstrLimenlen hlf'rviiür zijn hel beier benutlen van bcsLiiande 

mfrasiruiiuur. bouwen waar knelpunten blijven bestaan en de 

gebruiker laien betalen voor de afgelegde afstand. De overheid 

streeft naar realisaiie van een gemddelde snelbeid iip 

auiüsnelweyen in de sptis viin (en minste zestig kilometer per uur. 

Op hel moinenl dal de snelheid op een irajett structureel onder 

dew (cielswnnrde zakl. Is er sprake van een knelpunt, 

In hei NVVP wordi verder gesproken over de omwikkeling van de 

Randstad lol een wereldsiad. de Deliameiropcml Het NVVP bevat 

een ruirtiielijke reservering voor een mogelijke nieuwe, snelle 

verbinding tussen de sleden in de/e Deltametropool. Voor de 

oniwikkeiing van de Randstad tol Deitametropoiil slaan naar de 

mening van het kabmet iwee opties open: hel vcrsierken en 

uitbouwen van hel vervoersnetwerk van de bestaande Randsiadring 

of de toevoeging van een nieuwe infrastriiclurele verbinding m de 

bmnenflank van de Dcliamelropool. Voor mogelijke n i« iwe 

infraslrui luiir op het niveau van de Deltatnelropcinl zal nadere studie 

plaatsvinden naar marktpoieniics, iraeémogclijheden, koslcn-baien, 

mogelijkheden voor knooppuni ontwikkel mg en voor publiek-private 

samenwerking Voor de tecbniekkeu^e wordt lowel rail ais een 

magneet'weefbaan onderzocht, 

NmtlonmmI MlllutAmtmUmpImn 3 mn 4 
In hel Niihond.il MilieiilieleidspNin (INMPj) IS hel milieubeleid lol 

j o o j vastgelegd. Uiigaiigspuni van hel milieubeleid is duurzame 

ontwikkeling. Milieu is onderdeel van bredere ztirg, gericht op welzijn 

en welvanri Economisthe groei, versierkmg van de conturreniie-

krachl en toename van de werkgelegenheid moeien hand in hand 

gaan met een absolute daling van de milieubelastende emissies en 

een beier beheer van ruimie. nalmir en biodiversiteil. 

Binnenkori (naar verwachting ziimct JDOI) verschijn( hei NMP4. Dil is 

geen vervanging van hei NMPj, maar kan worden gezien als een emra 

inspanning bovenop hel NMP). Seleids-horizon in dil NMP4 is ;o)o. 

Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) 

Hei Bereikbaarheids Offensief Randstad is een akkoord dal in 2000 

IS gesiülen lussen de mmisier van Verkeer en Waiersiaai en de 

verantwoordelijke besluurders in de Randsladregio Hei doel van 

hel Bereikbaarheids Offensief Randslad is hei bereikbaar houden van 

deze Randsiad. De rijksoverheid en de regio (rekken hiervoor emra 

geld ui l . Dn IS bestemd voor een uitgebreid pakkei aan maatregelen, 

investeringen m nieuvve infrastructuur, beter gebruik van beslaande 

wegen en spoorwegen, tarieven voor weggebruik, aanpak van 

verkeersknelpunten en beier openbaar vervoer Hc( Bereikbaarheid-

softenslef bevat onder andere de volgende maatregelen die van 

Invloed / i jn op de Zuldas: 

• een sletke impuls voor het openbaar vervoer realiseren van lichte 

rail Regionel Amsterdam, versnelde financiering van de aanleg van 

de Niiiird-?uidli|n. emra railvimr/lenlng Amsierdam-2uid. 

versnelde aanleg van hel HSL-siaiion en verschillende siudics naar 

de bereikbaarheid in de regio: 

• uitbreiding en hi'TiiiKin^ van hoofdwegen versnelde benuliing 

Al/Ag, benutting AKI Zuid en iniensivenng van uiibreidmg A i 

Amsterdam-Ulrechi. A1/A6 brug Muiden, knooppunt A4/A9 

Badhnevedorp en bijdrage N;oi; 

• proeven mot betaald rijden 

• PPS projecten: Tweede Coentunnel Am, Westrandweg, be(aal-

siroken Aq en de verbinding Ad Ay. Deze projecten gaan uil 

van ge/amenlijke linancicring door hel ri jk en private parll)en. 

Deze maatregelen komen overeen mei hei Bereikbaarheidspakket 

Noordvleugel waarover bestuurders van de rijksoverheid en 

de regionale overheden up [4 december 11999 overeenstemming 

hebben bereikt. 

Spoorinfravisie goederanvarvomr 
In de Spiiiirinfravisir goederenvervoer van ih juni 2000 heetl de 

minisier van Verkeer en Waiersiaal het strategisch kader aangegeven 

voor hel handelen van het njk op liet gebied van de inrichting van en 

voorbereiding van eventuele aanpassingen aan de railintrasiructuur 

voor he( goederenvervoer voor de periode tot mia. mei een doorkijk 

lot rond iiuii. De ambitie is dal de capaciteii van bet spoorwegnel 

voldoende is om vervoerbedrijven m slaat ie stellen een aanbod van 



diensien ie realiseren waarmee het groeientle vorviiiT uiin personm 

en goederen kan worden geacciimmodeerd De verschijningsvofm 

van die capaciieii kan (afhankelijk van de vraag, de schaarste en 

nog een aanial andere aspecten) varlèren van een standaard 

giiederenpad lussen de vele reiiigcrsiremen lo i een 'dednaied' 

spoorlijn ii itslii i iend geschikt vour goederenvervoer, in her 

Spoornet werk Goederen worden voor de spoorverbindingen drie 

kwaliieiisniveaus onderstheidcn, op basis van strategisch belang 

en volume primaire, seiundaire en tertiaire routes. Hel overige 

Nederlandse spoorwegnet wordt nuk gebruikt voor goederenvervoer, 

maar zonder dal daaraan specifieke kwaliicliseisen worden gesteld. 

Eén en ander moet worden ge/ien m hei lichl van maatregelen op 

hel gebied viin veiligheid en milieu (bijvoorbeeld de regulering van 

hel vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen en het beleid met 

betrekking tot geluid) 

in hel Spuurneiwerk Goederen maakt de Sihiphollijn en de aanslul-

lende irajeiten westelijke en zuidelijke tak van de ringspoorbaan (tol 

Duivendrerhi) geen deel uit van een primj ire, secundaire o( reniaire 

route, iioewel deze verbindingen thans niet in gebruik /I jn voor 

goederenvervoer, heeft dit beleid voor hel project Zuidas tot gevolg. 

dal de infrastruciuuruitbreiding van de zuidelijke tak van 

de ringspoorbaan het gebruik van deze verbinding door 

goederenvervoer niei onmogelijk mag maken. 

Wat»rt>mlmU 2 1 * M U W 
In december 2000 heelt het kabmei een siandpuni ingenomen over 

hei advies Waterbeleid in de n' eeuw (WB21) De commissie WB21 

heeft m dit advies aangegeven dat hel waierbeheer in Nederland mcl 

hel oog op onder andere klimaniverandering en bodemdaling moei 

veranderen. Kern van het advies is dai waier ruimte moet krijgen. 

In besd'mmingspliinnen, streekplannen, bi| woningbouw, aanleg van 

bedrijven Ier re men en nieuwe infrastructuur moeten de gevolgen 

voor veiligheid en waieroverlasi expliciet in beeld worden gebracht 

en onderdeel uitmaken van de alwegmgcn. Er zal danrom ook voor 

de Zuidas een dergelijke walcriocls moeten worden uilgevoerd. 

3,2 Regionale beleidskaders 

Het Reaionaal Structuurplan 199S-200S (1997} 

In hel Regionaal Slruduurplan (goedgekeurd op 24 juni lyyy door 

Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land) wordi de Zuidas (inclusief 

het stalion Zuid/WTC en het station RAI) aangemerkt als regionaal 

ruimtelijke project. De Zuidas heefi in het Regionaal Structuurplan 

de bestemming dienstverlening/economisch ontwikkelingsgebied en 

IS in het bijzonder aangewezen als lucaiie voor hei topsegment van 

de grootschalige kaniourontwikkehng. De Nuord-Zmdlijn, ook een 

regionaal ruimtelijk project, wordt van groot belang geacht voor de 

bereikbaarheid van de Zuidas 

Strmakplan Amatardam-Noordzaakanaalgablail, 
pmrtléla harxianing Zuldam 
in de stieekpkmher/iening ISireekpLin Amsterdam-Noordzeekanaal' 

gebied, partiele herziening Zuldas: 12 maan .2001 vastgesteld door 

Provinciale Staten), worden de mogelijkheden aangegeven voor de 

ontwikkeling van de Zuidas, Hierin is planologisch geregeld dal op 

korte termijn 750.000 a 900.000 m' vloer aan kantoren, woningen en 

voorzieningen kan worden gerealiseerd, onafhankelijk van het al dan 

niet ondergronds brengen van de infrastructuur en vooruitlopend up 

de verdergaande verkeersmaatregelen die zullen voortvloeien uit de 

Irace/m.e.r -procedure. Deze ontwikkelingsmogelijkheden onisiaan 

door het treffen van een aantal maatregelen die al zijn uitgevoerd 

of waarover afspraken i i jn gemaakt. Te noemen zijn. 

• de herstructurering van de afslag naar de Amstelveenseweg 

(al uitgevoerd): 

• het invoeren van hei lucatiel>eleid, 

• hel invoeren van betaald parkeren in de gehele Zuidas: 

• het integreren van bestaande parkeervoorzieningen in de 

plarontwikkeling, waardoor er per saldo beperkte uilbreiding 

van parkeercapaciteii ontslaat. 

De partiele herziening Zuidas streeft ook naar het ereeren van een 

functioneel gemengd slcdehjk milieu: wonen, werken en 

voorzieningen dienen in sterke mate ie worden gemengd om in de 

Zuidas tot een levendig geheel ie komen. Dn alles dient op een 

duurzame en flexibele manier vorm ic krijgen. Functiemenging heeii 



positieve gevolgen vuur de leefbaarheid en de sociale ve l l l ^e id van 

hel gebied Doiir mcni;ini; v.^ll Tunrilcs \n oen hoge dichtheid wordr 

een intensief yi'fjruiki Medciijk milieu s<'<re<!('rd. 

Op dit moment li^t er een (concept) Stralc^lenuta Streekplan Noord-

Holland Zuid Dit streekplan /al hel huvengcnormde streekplan wal 

becreft de Zuidas vervangen. 

3.3 G e m e e n t a f f / k e belsidskaders 

Structuurplan 1996, Amsterdam Open Stad 

in het Amsterdams SlrinHjurpian iggh wurdl gesteld llat de ont

wikkeling van kantiiiirruimte plaatsvindt up beslaande locaties. 

Voor projecten van straieijisch beiai)!;. toals de i^uidas en de 

f uidelijke IJ-oevers. wordt hierop eeft uiizondenng gt-tnaaki. 

De Zuidas is aangewezen voor grootschalige kanlooroni wikkeling 

m hel i(ipsei;menl, inijcviild als modern siedelijk cenirum waarbij 

nuk wi)nini;l)iiuw is inliogre[ion. 

Mast«fpton Zuldmm UmnumH 1998} 
Itel Masterplan geeft een intei^ale visie op de gewenste loekoitistige 

ontwikkelingen, een stedenbouwkundige vertaling daarvan en een 

stappenplan voor de realisering. Dit plan uil ii)<)H is liet eerste 

belangrijke producl voor de verdere ontwikkeling van de Zuidas. 

De Zuidas wiirrit besihnuwd ais een gebied met een 7eer hoog 

ontwikkelingspnienlieel (eoii internationale mplucit ie) voor 

kantoren, woningen en voorïienmgen. Bij de omwikkeling van 

de Zuidas geldt een aantal be!angri]ke sledenluniwkundige 

ungangspunien. /oais het slechten van de bartierewerkmg van 

de Ring Aio. hel voorkomen van monolunctionaliieit. hei helen van 

het verstoorde stedelijke weefsel lussen Zuid. Buitenveldert en de 

Rivierenbuurt en ftet i rel ' ren van een samenhangende ojienbare 

ruimte'. Met de omwikkelingen aan de Zjidas ondrrviaai dit deel 

van het stedelijk gebied een enorme kwaliicltsverbciering. hetgeen 

hel meest tol i\\n rei hi komi als de ontwikkeling plaatsvindt volgens 

de principes van het Dok alle infrastructuur onder de grond (;ie ook 

hoofdstuk c,). De Amsterdamse gemeenteraad heelt in het Masterplan 

gekomen voor verdere uitwerking van dil model. 

Concept Visie Zuida» (maart 1999) 
De sii'denbuuwkiiiidlyc uiiwerking van hel Masterplan /uittas Is 

neergelegd in de Omcepi visie Zuidas van maart ivyy. Deie visie op 

hel siedenbouwkundig concept borduurt voort op de m hel Master

plan voorgestelde ontwikkelingsstrategie De naamgeving van het 

stuk kan aanleiding geven lo i misverstanden, het betrefi hier de visie 

op hei concept van de Zuidas. De visie is in februari ^ooo vastgesteld 

door de Amsierdamse gemeenteraad en geldi als ultgangspuni voor 

de omwikkelingen in de Zuidas De Raad gal daarbij aan dat bij de 

verdere uitwerking dieni te worden uitgegaan van de maximaal 

mogelijke functiemenging (wonen, werken en voor/leningen) en een 

50/50 verhouding wonen en werken 

In de visie wordi e« i inicgraal stedenbouwkundig wensbeeld 

omschreven en niet een eindiH'eld, waardoor de uiiwerking van de 

visie lussentijds anni;c|)asl kan worden aan veranderende in/uhten 

en omstandigheden, lerwijl de ungangspunien voor kwaltteil gehand

haafd blijven. De belangrijkste conclusies op basis van de visie^ 

• uitgangspunten ?ijn de omwikkelmgsstratcgie, de luncliemenging 

en de flexibiliteil van de (inrichting) van hel gebied: 

• de aanleg vaii hel dok is een voorwaarde voor de nagestreefde 

kwalileil voor wonen en werken; 

• extra aandacht is nodig voor de kwahieii van de openbare ruimte 

als voorwaarde voor stedelijkheid en leefbaarheid 

Hel raadsbesluit over de Concept Visie Zuidas. mei name de 50/50 

verhouding van wonen en werken. Is verwerkt In de Visie Zuidas. 

stand van laken maan ^001. waarin ook aansluiting is gezocht mcl 

de rosuliaien van de fa i i linding die rijk en gemeente in de loop 

van ^ouo hebben voltooid. 

De Visie Zuidas besieedl aanriaiht aan de economische opbloei 

van Amsterdam en de n-t'r goede bereikbaarheid van de locatie 

nis pijlers voor bei omwlkkelingspotenlieel van de Zuidas. Ook uil 

dit stuk spreekt de ambiiie om hel karakter van hoogwaardige, 

internationale bereikbaarheid optimaal te benutten, waarbij de 

verbli|fskwalitellen worden benadrukt. Zuid. de Rivierenbuurt en 

Ruil en velden groeien u î lot een samenhangend geheel mei veel 

ononderbroken noord-^uidverbindingen. 



Milieubeleidaplan 2000-2003 

Hel seineen lelijk Milieubeleidsplan van Amsierdam (vasigesield iip 

g februari ^uuu) leyl de hooidlijnen vasl van hei milieubeleid vtwr 

siad en stadsdelen en wil in 2004 weer een stap dichter b i j hei ideaal 

komen van een leelbare en duuriame siad. Middelen urn dal te 

beretken ; i jn o.a het zoeken van nnnsluiting bij nniwikkelinyen op 

andere icrreinen. Belangrijk duol is hel doorbreken van de trend dai 

de milieu beiast Ing per saldo steeds verder toencemi. 

3 . 4 Relaties met andere atudie» 

DIverme mtuélem nmmr de cmpmeltelt van de 

Mwmre rail In de regio Arwieterdant 

In 1001 worden naar verwachting diverse sludies gestart naar de 

benodigde capatlleit van de zware rail In de Amsterdamse regiu. 

Hel betreft 

• vervoerwaardesiudie Ring Amsterdam lo io / iozo; 

• sirategische visie Regionei; 

• corridor verkenningen Haarlemmermeer-Almert' en Zaanlijn-

Amslerdam/Srhiphol. 

Mei name de resullaien van de vervoerwaardesiudie Ring Amsterdam 

kunnen invloed hebben op de benodigde capaoteii op de Zuidas 

De resultaten van de 'Rmgstudie' zijn naar verwaihi ing m tiet najaar 

van loui beschikbaar en worden daarom integraal meegenomen in 

de irace/m e.r.-priicedure. Hei Is nog niet bekend wanneer de andere 

siudu'sgereed i i jn . Om de i race 'mor-procedure niei op te houden 

wordi tijdens de plansiudte een beslismoment ingebouwd waarbij 

wurdi beoordeeld ot de functionele programma's van eisen 

aanpassing behoeven. 

In de aliernaiieven die zullen worden onderzocht, zal ervoor worden 

gezorgd dat inpassing van een magneet2weefbaan mogelijk is. 

Snelle (spoor)verbinding Deltametropool 

In het kader van het NVVP en de bereikbaarheid van de grote sleden 

in de Randstad, wordt onderzocht wal de mogelijkheden en effecten 

Jijn van verschillende varianien voor de verbetering van het open

baar vervoer in de vorm van een snelle spoor of magneetbaan 

rmgverbinding (mei inbegrip van Almere) op hei ihema 'Rondje 

Randstad'. Di! is onderdeel van ile Dchameiropocil Uie NVVP, 

paragraaf j . i ) . Hierbij wordi gekeken naar een snelle cirkelvormige 

rallverbinding lussen de kernen van de Randstad Als voorlopig 

uilgangspunt wordt aangenomen dal het Rondje Randstad halieen 

op de Zuidas. Net als bij de Zuideneelijn zal er in de ie onderzoeken 

alternaiieven voiir worden geborgd dal inpassing van een magneeibaan 

niet onmogelijk wurdi gemaakt. 

Overige etudfm» gemeente Jkmmterdam 

Ook de gemeenie Amsierdam heeli diverse siudies verricht, waar 

de nota Hoteibcleid een voorbeeld van is. Deze publicaiie van 

Economische Zaken van de gemeente Amsierdam ()o jul i 1991)) legi 

veel en direcie relaties met de Zuidas. In hel algemeen kan worden 

gesield dat studies als deze zijn verwerkt in hel Masterplan en de 

Concept vi5ie Zuidas. 

Zuiderzeeliin 

Op dil itwmenl vindt er een verkenning plaats over de wenselijkheid 

van de Zuiderieeii|n. Deze verbinding zou het noorden van hel land 

op een snelle wijze mei de Randsiad moeien onisluiien. Als station 

in de Randstad yeldi Amsierdam Zuid/WTC als een opiie. Voor de/e 

verbinding is zuwel de spoor- als magneelbaantechniek m beeld: 

vooralsnog wordt er in de iracé/m.e.r.- procedure van uitgegaan dal 

er gebruik gemaakt gaat worden van een conventionele techniek 



4. Huidige situatie en de autonome ontwikkeling van l iet gebied 
In dit hoofdstuk wordi de huidige siiuatie beschreven voor aspecien 

dir een rol spelen In de Zuid.is De huidige sliu;iilc viirttil siriiks hr i 

vertrekpuni voor ile plansuidie Diiiirnaasl Is aiinsegeven wal per 

aspeci ah de aumnome oniwikkelms worde se/icn Aiilonimm wi! 

/eg^en- onaftiankeliik van de uiivnermg van de plannen voor de 

ïuidas. Als er op dll momenl <il een beslull genomen is (hijvoiirbeeld 

uilviieren van hei Bereikbaarheids Offensief Riindsiad), dan wiirdl 

dit a\% een autonome ontwikkeling gezien Omdat biJ uiivoenni; van 

hei project de dniirlnoptijd mogelijk jo jaar is, wordi ook een 

verdere doorkijk gegeven, wajirbij vunrull wcirdl gelüpcn op mogelijk 

te nemen besluiten, 

4.1 Si0dmtltouw 

HiaMgm •Huatte 

()<• /iiii las wiirdi gekenmerkt door een sierke menging van 

acilvlteiien. Naasi kantoren gaal hel om onderwijs, gezondheidszorg, 

maalsrhappelijke dIensTen. detailhandel, horeca, tentoonsielllngs-

en longresruimten en recreatieve en groenvoorzieningen Wal de 

laaisip categorie betreft vormen sportvelden het hooldbestanddeel, 

maar daarnaast is er ook sprake van parken en begraafplaalsen. 

In de Zuldas hebben ?ich diverse kanioorgebruikcrs gevesligd die als 

hoogwaardig' kunnen worden beschouwd Vaak vestigt de/e 

gebruikersgroep /ich - mede omwille van representativiteit, Slaius 

en voordelen van de agglomeraile in panden en op locniies van 

herkenbare kwaliieii. 

Do afgelopen {u jaar is in de Zuidas circa 4^0.000 itt' kantoorruimic 

gerealiseerd. In die kantoren en de nverigi' beririjfsgebouwen werken 

in toiaal « i n i^.ooo personen In hel plangebied van de Zuidas zijn 

op dit moment vrijwel nog geen woningen 

Autonome ontwikkoUng en doorkijk 
Tol de autonome onnnkkeiing van hei jiLiiigebied worden die 

projecten gerekend, die planoloiysch miigelijk worden gomaaki m 

do parliete slreekplanher;iening Zuidas Uir hniifdsluk j) Hel betreft 

(Ie ontwikkeling van (00.000-i^o.ooo m' kantoren, joi i 000-j^o.0110 

n i ' wonen en ii;o.ooo-joo,o(io m' voorzieningen (totaal 7150 000-

•joo.ooo mO De/e ontwikkelingsmogelijkheden lijn vooral gelegen 

m de deelgebieden Mahler 4, RAI en nmgeving, f)renU'p;irk, 

Strawinskylaan en in het kerngebied langs de De Boelelaan. Verdere 

ontwikkeling wals voor/ien in de Visie /uidas Icirca 1 000 000 m' 

kantoor. 1 000 000 m' wiinen en j jo,oo( i m' voorzieningen) is 

afhankelijk van de uitbreiding van de infrastructuur. 

4.2 Zwmro rmll 

Huldig» mHuatI» 
In de huidiije situatie / i jn ei twee baanvaksporen en een keerspoor 

in bel sludiegebied. Hei station Zuid/WTC heelt verder twee perron-

sporen. In hel lolaal rijden er momenreel jes treinen per uur in 

beide richtingen (naar Schlphii? en n.wr Dmvendreehl). 

Infrastructuur auto 

Infrastructuur trein 

Infrastructuur meiro 

Bestaande bebouwing 
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A u t o n o m e ontwikkeling en doorkijk 

in de loekomsi iuMcn er mi'er iremen door de /uidas njden In 

de vt'rltenning is iinderzothl hoeveel ireincn dal naar verwachting 

zullen zi}r\; deze aantallen ï i jn in de label hieronder aangegeven. 

Er IS een onderstheid gemaakt lussen de 'reguliere' tremen 

(stoptreinen. Inierregiotreinen en Intertityiremen) en 

hiii;esnelheidsireinen (HST's) In de verkenninj. en dus in 

onderstaande tabel, is er van uitgegaan dal de binnenlandse HST's 

halleren op de Zuidas en dal de miernationale HST's halleren op 

Amsterdam CS Besluitvorming hierover vindt naar verwachting nog 

dl i Jaar plaats. Daarnaast is er m de verkenning nog aangenomen dat 

HST's In jooH /uilen halteren up de /uidas: inmiddels wordi er vanuli 

Segaan dat dn met eerder dan in 2010 zal plaatsvinden. 

Tabel (.1 Aanlal tremen per richllni; per uur up :W Ziiidiis 

JOOO iCM»5 2 0 0 8 ioio 101; 202a 

stoptreinen 4 •t 4 4 (>/H lO/lfl 

interregionale treinen 4 4 2 2/4 2/4 

iniefcny's i 1. i 4 ï S 

HST-iuid (nationaal) i» 4' 4 4/6 

HST-oost - • 1 1 1 

t o iaa l 6 10 u '5 18/22 22/)2 

In dezelide verkenning is ook onderzocht hoeveel perron-, baanvak 

en keersporen nodig i i jn urn deze treinen te kunnen accommoderen. 

Op basis hiervan en met de gewij/igde Inzichien van het moment 

van halteren van de HST's op de Zuidas. kan worden gezegd dat 

de benodigde /ware rail die nu op de Zuidas ligt naar verwachting 

vuldoende is om het reyuliere iremverkeer loi 2010 af ic wikkelen, 

Dii wordt beschouwd als de autonome omwikkeling. 

Vanal ^oio geldi dal, iicik als de HST's de Ziiidiis n e l aan 70uden 

doen, de tapat l le i i van hel huidige spoor onvoldoende zal zijn; 

er i l jn dan naar verwachlmg vier perronsporcn en vier keersporen 

nodig. In 2011; ï i jn waarschijnlijk /es pcrronsporen en zes keersporen 

nodig om het treinverkeer af te wikkelen (inclusief de HST). In 2020 

zullen de huidise twee baanvaksporen naar verwachiing moeten 

worden uitgebreid naar vier om ruimte te bieden aan de verwachte 

tremen. In de plansludie wordt de benodigde toekomstige infra

structuur nader onder?och 1. 

Wal beirefi het goederenvervoer per spoor moet er van worden 

Uitgegaan dat, m combinatie met hel personenvervoer, hel gebruik 

van de infrastructuur len behoeve van goederenvervoer niei 

onmogelijk wordi gemaakt. Mei betrekking loi het eventueel 

beperken van het vervoer van gevaarlijke stoffen is thans nog geen 

doorkijk ie geven. In de studie zullen de effecten wurden bekeken 

van hel eventueel reguleren/ beperken van het vervoer van 

(bepaalde soorten) gevaarlijke stuffen over de spoorlijn. 

4 . 3 Lichte rail 

Huidigm »itumtlm 

In de huidige situatie zijn er drie perronsporcn voor de sneltram/ 

metro. Zowel aan de iiosi- als aan de westzijde zijn twee loeleiriende 

sporen. Daarnaast liggen er nog twee perronsporcn voor de tram 

(lijn 5) 

In het westen sluiten de7e sporen aan up die van de AmsielveenlIJn. 

In het uoslen buigen de tramsporen af naar de Beelhovenstraal. 

Autonomm ontwikkeling en doorkijk 

De NoürdZuidli jn is een meiroiijn die voor/iei in een verbinding 

lussen Amsterdam Noord, Amsterdam CS en siaiion Zuiil/WTC. 

De metro zal naar verwachting m 2008 m gebruik worden genomen. 

Eén van de metro's van de Noord-Zuidlijn heeft als eindbestemming 

station Zuld/WTC. de andere ri jdi via hel spoor van de Amstelveenlijn 

door naar Amstelveen, 6ij aanleg van de Noord-ZuldlIJn is tramlijn % 

niet meer ruimtelijk in ie passen in de autonome situatie. 

Voor tramlijn ^ wordt nog gekeken naar een alternalievo route. 

In de autonome ontwikkeling is er sprake van vier metro- of 

snel tramsporen. Van de vier westelijke sporen buigen er twee af 

naar het zuiden (Amstelveenlijn) en lopen iwce sporen naar het 

westen (Rmglijn). 

De gerealiseerde infrastructuur voor de lichte rail is vooralsnog 

voldoende om de verwachie vervoersvraag naar behoren af 

te wikkelen. 





5. Alternatieven voor oplossingen rond de stadsontwikkeling en infrastructuur 

5. f Inleiding 
In dn hijüidsluk wurdrn de te onderzoeken nllernalieven beschre

ven. Vuor hel [urmulerfn van d f ii l icrnaileven die m di ' irare/m.c.r. 

worden ondenocht. zijn combinaties gemaaki van stedenbouw en 

i r f rasir jc l i iur de activneiicn op beide lerreinen vormen samen ririe 

aiiernaneven (hel dijkaliernaiief, het üokaUernaiief en hei kunsi-

werkaiiernaiien. De ailernuiieven worden in di l huofdsiuk ouk via 

een schemaiische lokenins gepresenieerd. Verder wordi aandachi 

besteed aan het nuiaiternaiiet en aan fiei Meesi Miheuvnendt'iijke 

AUernaiicf (MMA) 

Naasi de hierboven genoemde alternaiieven, zijn er op het eerste 

ge/ichi vele andere denkbaar. Maar vaak zi]n deve met of erg laslty 

IC realiseren, bijvmirbeeld umdai er rekening inuet «oiilen gehouden 

met depositie van de Infrasiructuur aan de wesi-en oostkant van de 

Zuidas. waardoor hei transformeren van de huidige infrastrunuur naar 

de beoogde nieuwe ligginy grote problemen met ziih meebrengt Hei 

langdurig buiten gebruik stellen van de infrastructuur is met acceptabel 

Tijdens de verkenning is ook een aantal aliernatieven ontwikkeld 

die technisch genen wel realiseerbaar lijken, maar die wegens 

uiteenlopende redenen in ije verdere studie toch met worden 

meegenomen Op deze alternatieven wordt m de laatste paragraaf 

van dit hoofdstuk nader ini,'egaan. In de eerste fase van de 

Trajectnoia/MER worden, zoals gezegd, de alternatieven met elkaar 

vergeleken, om daarna een keuze op houldli inen te maken De 

beschrijving in dit hoofdstuk yeldl voor de alternatieven zoals ze 

in de eerste fase van de Trajcctnota/MER worden beschouwd. 

Afhankelijk van de uitkomsten van deze eerste fase kunnen de 

alternatieven die in de vervolgfase worden meegenomen nog 

veranderingen of aanpassingen ondergaan. Hoc de aliernatieven m 

de tweede lase van het onderzoek eruit zullen i ten kan nu uiteraard 

nog met worden aangegeven 

5 . 2 De alternatisven 

Voorgenomen activiteiten 

Voor de stedenbouw geldt als voorgenomen aciiviieit voor de Zuidas 

de bouw van fi.ooo woningen (circa i.ooo ooo m' vloeroppervlak) 

met bijbehorende voorzieningen, en hel bieden van de mogelijkheid 

voor de realisatie van circa i.ooo.ooo in^ kantoorruimte. 

Voor dl ' infrasirucluur ï i jn uitgangspunten geformuleerd", gebaseerd 

op de verwaihie groei van het aaniai reizigers Volgens de 

uilsangspunten is in JOJO naar verwachting nodig: 

• Aio-Zuid: j * 4 rijstroken plus een vluchtstrook 

• lichte rail: 4 baanvaksporen en 4 perronsporen 

• zware rai l ; 4 baanvaksporen en 6 perronsporen 

Deze uitgangspunten worden in de sludie nader onderzocht. 

In dn huofdsiuk wordt aangegeven hoe de rijstroken en de sporen 

in eik van de alternaiieven een plaats krijgen. Het dijk-, dok- en 

kunsiwerkalternatief bieden alle drie genoeg ruimte voor de 

genoemde uitbreiding van de inirastructuur. Wal betreft de 

realiseerbaarheid van de tunnels in hei kunstwerkallcrnaiief en 

hel dokalicrnaiief speelt de tunnelveiligheid een belangrijke rol. 

Dit onderwerp komt m de planstudie nadrukkelijk aan bod (zie 

hoofdstuk 6). Uil de studies van de verschillende alternatieven 

blijkt wat daarnaast mogelijk is op ruimtelijk gebied: hei Dok biedt 

voldoende ruimte voor de bouw van 6.000 woningen binnen de 

Zuidas. Bij Dijk en Kunstwerk moet voor een deel worden uitgeweken 

naar andere locaties om hel gewenste aantal woningen ie kunnen 

realiseren. In dal geval worden in het MER de extra milieueffecten 

opgeleid bij die van elk van de alternatieven voor de Zuidas". 

Hieronder wordt per alternatief aangegeven welk oppervlak aan 

kantoor- en woningbouw kan worden gerealiseerd op de Zuidas zelf. 

Deze hoeveelheden zijn uitsluitend gebaseerd op vierkanlc meters 

grond die in theorie beschikbaar komen In de Trajectnota/MER 

wordt verder aangegeven hoe de bouw van de geplande woningen 

en kantoren ook feitelijk realiseerbaar is. met het oog op o.a. 

bereikbaarheid en uitvoerbaarheid. 

H e f nulalternatief 

In een Trajecinoia/MER worden de aliwnatieven vergeleken met het 

nulallcrnatief Hierin wordt de situatie beschreven die ontstaat als er 

alleen die maatregelen genomen worden waarover reeds nu is besloten. 

Het nulalternalief komi overeen met de autonome ontwikkelingen en 

biedt nauwelijks oplossingen voor de geformuleerde doelstellingen. 



Infrastructuur auto 

Infrastructuur trein 

InFrastruniiur meiro 

Bestaande bebouwing 
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Figuur 5.1. Schen)aliscne ivssi^ave van de OMarsdocHsnaOe van hel nulattemalmt 

Vuur de infrastnicluur van ile î ugdiis zijn inmiddels de volgende 

besluiten gnomen: 

• A i i i / u i d diverse manireïclrf i die ervoor zorgen dfli de huidige 

capacileil optimaal wordt gebruikt (benul1ingsmaiitregclcn>: 

• hchie rail een funciloneronde Noord-Zuidlijn, /nals voorzien m 

de iiuiunome untwiklielingon, 

• ïwaro rail: een [unclionerontlf vi'rbinding van de spoorlijn aan de 

luldï i jde van Amsterdam met de spoorlijn naar Utrecht 

(Ui rei hl boog) 

• Hel stedelijk programma dal bij het nulallernatief naas) de dijk 

kan worden gerealiseerd, beslaat conform hel Streekplan uit de 

volgende vierkante meters vloeroppervlak 

• kanhiren joo ooo (I;Ü OOO m' 

• woningen ioo ooo - ji;o.ooo m' 

• VOOrïleningen n o o o o - l oo .ooom ' 

Op dit moment verkeren in de Ziild.is enkele grotere projecten 

tn verschillende stadia van voltooiing. Aan sommige wordt al 

gelMuiwd (WTCI. aan andere bijna {Mahlrr A) en weer andere zijn 

in voorberetdins (Orcniepark en hel ijcbii'd de De Boelelaan). 

Hmt dlJkmHmmmtlmt 
In het dijki i l teinaii i ' l lij;! iillo infrastructuur op de huidige hoogte 

op een verbreed dijklichaam Dit dijklichaam is zo'n 170 meter breed. 

De rijbanen voor de ring Aio liggen aan de buitenzijde In het midden 

van de dijk bevinden /ich de sporen voor l i i htc en zware rail 

De stedenbouw wordi dus naast de dijk gerealiseerd. Om ruimte 

te creëren voor een maximum aantal woningen, (s het nodig om 

geluidswerende maatregelen te treffen er bovendien de woningen 

zu ver mogelijk van de dijk af te bouwen 

Infrasirurluur auio 

Infr ast runuur trein 

Infrastructuur metro 

Beslaande bebouwing 
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Ftguur 5.2. Schemotiscf>c .'. • Avj'S'i/c-r'si"-»'V ji '-'r ,'ij>-dfre'na^e' 
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Voor hei siedelijk programma biedt de dijk de volgende ruimte aan 

V ierkan Ie meters vloeroppervlak: 

• kaniuren ta. HHoooo m' 

• woningen ca. 500.000 m " t 

• vooriienlnsen ca. 180.000 m' 

Het óokalternatiet 
Bij het do ka lier nat iet komi alle Infrastructuur (ivcr een lengte van 

ongeveer 1,2 km, mei m a i l i i neming var do veiligheid in en biivor 

de tunnels, ondergronds te ligscn. Hiervoor worden meerdert' 

lunnelbakken aangelegd. De buitenste bakken « jn bestemd voor de 

AIO-Zuid, daartussenin tlggen bakken voor lichte en zware ralt. 

Het gebied dat vrijkomt voor bebouwing wordt groter naarmate er 

meer infrasiruttuur ondergronds is gebraihi Bij tiet dokaliernaiicf 

n jd l alles onder de grond. En omdat er voorlopig vanuii wordt gegaan 

dat boven de treiniunnels mag worden gebouwd, kan binnen het 

dokaliernatief aan/ienlijk meer bouwvolume worden gerealiseerd. 

Ook IS hei mogelijk om binnen het plangebied een ijo/^o verdeling 

voor wonen en werken te verwezenlijken, omdat er geen beperking 

is bij de woningbouw door eventuele geluidsoverlast. De volgende 

ruimte aan vierkante meters vloeroppervlak kan worden gerealiseerd: 

• kantoren ca. 1.010.000 m ' 

• woningen ca, 960,000 m-' 

• voorzieningen ca. 2bo 000 m' 

Net kunstwerkalternatiet 
In de verkenningen last' is een alternatief omwikkeld dat aspecten 

van dok- en dijkalternatief verenigt, tiet is hel kunstwerkalternatief 

genoemd. De kern van dit alternatief is dat. over een lengte van 

ongeveer één kilometer, een gedeelie van de infrastructuur onder

gronds komt ie liggen en een gedeelte bovengronds wordt ingepast, 

In en boven de tunnels zal de veiligheid in ach: worden genomen. 

Door met alles ondergronds te laten rijden kunnen kosten worden 

bespaard. Ir hoi kunstwerkalternatief rijden de auto's en de lichie rail 

door een tunnel Hei autoverkeer veroorzaakt de meeste tgeluids) 

overlas!, die hiermee bijna geheel wordi gereduceerd. Door de treinen 

boven-gronds te laten rijden wordt het alternatief vereenvoudigd. 

Voor het kunsiwerkalternatief is een smallere dijk (ongeveer Bo 

meier) nodig dan bij het dijkalternaiiel. Aan weerszijden var de dijk 

worden kantoren en woningen gclmuwd. Boven de lichte rail worden 

voornamelijk kantoren gebouwd. Door de geluidsoverlasl van de 

treinen is er in het kunstwerkalternaiief minder gelegenheid voor 

woningbouw en moeten maatregelen worden geirollen om de hinder 

voor de woningen te beperken. Onderdoorgangen iorgen voor een 

verbinding van de gebieden aan weerszijden van hel kunstwerk. 

r""=i Noord/ijde 

Infrasiructuur auto 

In f ras i ruauur i re in 

InfrasiruCTUur metro 

Bestaande bebouwing 

Mieuwe bebouwing 

Figuur 5.3. Sc/iematacfte weeigaje van de iMa/sdooisiieila van hel doiMernaliBl 



In deze buurien en hiivi'n de iindcr-srondse llchic rail komen de 

viilijcnde mogelijkheden voor bebouwing. 

• kiinloren ta . i.o^o.ooo m' 

• woningen ca. 700.000 m" 

• voorzieningen ra 220.000 m' 

Het nwett milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Op tjrond van de crl icna die in hoofdsiufc f> slaan beschreven kunnen 

de pffecien van de versrhillende allernaiieven en vananien worden 

geeviilueerd, waardoor in de Iweede fase van di ' Trajecinoia/MbK 

een meest milieuvriendelijk allernatief (MMA) kan worden opgpsiclri. 

Hel Is overigens een weiielijke verplichting om m het MER een 

dergelijk allernnlief op te ••lellen 

B.3 Vmrimnten wegIntramtnicfiMur 
Rinni'n üc hifrbdvcn licsihieven ii l i iTiunii 'ven wordt voor de 

weginfrasiruciuur ank een aantal zogenaamde varianten bekeken. 

Deze variiinien kunnen binnen elk alternailel in principe worden 

uitgevoerd. Het al dan niei uitvoeren van deze varianten is dan ouk 

onafhankelijk van hei ie kiezen altemaiiet Overigens kan ook lijdens 

de plansludie worden besloien nog nieuwe varianten mee ie nemen. 

Varianten AIO 
In de drie hierboven beschreven alternalieven Dijk, Dok en 

Kunstwerk wordt voor de weginfrastructuur uitgegaan van ;x4 

rl|siruketi Voor aile drie de ahernaiieven /uilen hiervan twee 

varianten worden onderzocht. Hei gaat ten eerste om de variant 

'Benuitiing' Daarbij houdt hel wegdek de huidige breedte en is er 

sprake van vier rijstroken per richting zonder vluchtstrook. De 

tweede variant is de variant 'Vluchtstrook'. Hierbi] is sprake van een 

breder wegdek dan m de huidige siiuaiie. Dit biedt per rijrichting 

ruimte aan JK^ rijstroken en een vluchtstrook Hel is mogelijk dat uit 

bij-voorbeeld veiiigtleids-overwegingen bij het kunstwerkailernaliel 

en het dokalternatiel over hel trajecl waarover de weg verdiept l igl. 

all i id een vluchtstrook zal worden ingepast 

Naast varianten met zx^ rijstroken /ulier ook vananien met een 

grotere capaclieit onderzocht worden Een v:iri.i(ii mei 2\ j rijstroken 

wordi niet onderzocht, omdat dn reeds in de huidige situatie 

aanzienlijke conüesiie geefi. er is al voor gekozen om op zeer korte 

termijn benultingsmaairegelen op de Aio-zuid te nemen. 

Variant J> mMmg 
Amsterdam ervaart dat de op- en afrnien van de Aio naat de 

Amstelveensewei; en de Europa boulevard mammaal worden belasl. 

Optimalisatie van het onderliggend wegennel biedi volgens 

Amsterdam onvoldoende soelaas om een vlotte afwikkeling bij 

deze aansluitingen te verkrijgen Realisatie van een derde afslag 

Ier hoogte van de Van Lcljenberghlaan zou eer oplossing kiinner 

bieden. Het rijk is terughoudend mei hei realiseren van nieuwe 

aansluitingen, iitaar de derde afslag zal als variant worden 

onderzorhi Bekeken moet worden of het daarbij gaat om een 

volledige of een gedeelieliil<e aansluiimg 

Infrastructuur auto 

Infrastructuur trein 

inlraslruciuur metro 

Beslaande bebouwing 

Nieuwe bebouwing 
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Variant Schinkeltracé 
Binnen Amsu'rdam loüpl een sludie oiti Ier (intlasling van het 

knooppuni Nieuwe Meer (A10/A4I vanaf de Henk Sneevliciwcg 

(aansluiiing üp de Aio-wesl) een verbinding onder of over de 

Schinkel te realiseren die aaniaki op de Stadionwet; Op dli momeni 

wordt er van uKgegaan dat hel Sclilnkeltracé wordt meejienomer 

als mugcliike variant. Zou Amstertlain besluiten tot aanleg vatl de 

Schinkel verbinding, dan wordt d i i tracé onderdeel van de autonome 

ontwikkeling en komt als variant te vervallen, 

5.4 Varianten spoorinfraatructuar 
Nrl als bij de wegmfraslruiluur, wordi nuk bij de spoonnfraslructuur 

binnen de besclireven alternulieven een aantal varianttn bekeken. 

Een aantal worden hieronder genoemd. Overigens kan ook Iijdens de 

plansludie worden besloten nog nieuwe varianien mee ie nemen. 

Vmriantmn locatla kmmrapormn 
De keerspuren dienen vanuit exploitatie- en dienstregelingtechnisch 

oiigpuni 10 dicbi mogelijk ie liggen bij station Zuid/WTC. Üaarnaasi 

verdient hel de voorkeur dot er zowel aan de oosi- als wesiïijde 

keersporen aanwezig zijn, zodat de trein mei op het perronspoor 

van richling hoofl ie wisselen. In de plansludie /al ondpr/orhi 

worden wai de meesl gewenste locaties i.ijr\ voor de keersporen. 

Voor hel dijk- en hel kunsiwerkolternaiief worden in ieder geval 

dl ' volgende varianten onderzocht 

• een aanial keersporen aan de westzijde van station Ïuid/WTC 

gecombineerd mei een aantal ler hoogte van siaiion RAI 

• een aantal keersporen aan de westzijde van station i!uid/WTC 

gecombineerd mei een aantal ter hoogic van de aansluiting A2/A10 

In hel dokaliernailef Is naar verwachting geen ruimte om de 

keersporen ler hoogte van siaiton RAI aan ie leggen: voor dü 

alternatief worden daarom in ieder geval de volgende varianten 

onderzocht 

• alle keersporen aan de wesi/ijde van Zuid/WTC 

• een aantal keersporen aan de westzijde van station Ïuid/WTC 

gecombineerd met een aantal ter hoogte van de aansluiting 

A J / A I O 

Varianten zware rail station RAI 

Station RAI iorgt voor een behoorlijke vermindering van de 

baanvakciipaciieit, omdul dit station aangedaan wurdl door 

stoptreinen. Daarnaast zijn er grote investeringen nodig om het 

station in ie passen in een configuratie mei vier baanvaksporen 

De afstand lussen station Zuid/WTC en station RAI Is ongeveer 

1200 m, de vraag dieni vich daarom aan uf station RAI als zware 

rail siai ion nog een grote toegevoegde waarde heelt wanneer station 

Zuid/WTC uitgebouwd is toi belangrijk iniercity en HST station. 

Indien de Ingang van het RAI-complen aangepast wordt, is de 

loopafstand tot dn complex vanaf station Zuid/WTC ongeveer nei 

70 groot als vanaf station RAI. Nadeel van het opheffen van siation 

RAI als zware rail station is dat staiion Zuid/WTC ie maken krijgt met 

de piekbelasllngen die nu afgevangen worden door siation RAI; 

mogelijke oplossing hiervoor ;ou kunnen ; i jn om sialion RAI als 

evenementenhal te voor de zware rail te gebruiken. 

In de plansludie zullen daarom in ieder geval de volgende varianten 

onderzocht worden: sialiun RAI opheffen als /ware rail station, 

station RAI de status geven van evenementenhal ie vuur de zware 

rail en siaiion RAI volledig handhaven 

5.5 AtgmvmUmn mnmmmtlmvmn 
Tijdens de verkenning is een aantal allcrnaiieven oniwikkeld 

die technisch gezien wel realiseerbaar hjken. maar die wegens 

uiteenlopende redeni'n In de verdere studie toch niei worden 

meegenomen. Op üau allernatieven wordt hieronder nader 

ingegaan. In de beschrijving van deze alternatieven is uitgegaan 

van dezelfde infrastructuur als biJ de aliernaiieven die in de rest 

van dn hoofdstuk zijn beschreven. 

Via ducta Iterna tiaf 
BIJ het viaductaltern.iiiel ligt alle infrastructuur op de huidige 

hoogte, maar wordt hel dijklichaam vervangen door een (open) 

kunsiwerk. Hierdoor wordl de fysieke barrière werking verminderd, 

maar de onderdoorgangen z.ijn na de benodigde uitbreiding van de 

infrastructuur erg lang en daardoor sociaal onvedig. In dit alternatief 

wordt het stedelijke milieu niet verbeterd, doordat de overlast van 

de inirasiructuur niei vermindert. De balen van dit alternatief zijn 



dus vnj beperkt, lerwij l de kosten en bouwovcriasi aanrienlijk i i j n . 

ten cip/i i l l le van dit allerniilief verdienl hel dijkahernalief daarom 

de voorkeur en wordi dii viiiducialierniillef mei verder imderiocfi i. 

Dijk + mUwnmtlBf 
In dil .iNernatief liyyen de Amslelveenli]M en Noord'Zuidlijn verdiepl 

en bll jf i de overige inlrnsirunuur op hpi huidige dljkilrhiii im liggen. 

Dll nhernalief is omwikkeld vaniiil de sedachte dal dr zuklbaan van 

de A IO niet verlegd hoeli ie worden, omdat de zware rail ook gebruik 

kan miiken van de ruimie die vrij kumi door het verdiept aanleggen 

van de lichte rati Hei bli jkl echter dal deze ruimte mei voldoende 

is en dat de weg loch nog verlegd moei worden, zt] hel aanzienlijk 

minder Nel ondergronds brengen van een tieel van de lichte rail is 

kostbaar en heeU als andor nadeel dal dv lijnvoering van de lichie 

rail minder Mexibel is (er is ^een uitwisseling meer mogelijk lussen 

de Noord/Zuidlijn en Amsielvcenlijn aan de ene kant en de Ringlijn 

aan de andere kant) Deze sierk verminderde flexibililelt is nadelig 

voor het uitvoeren van de dienstregeling en maakt andere 

lijnvoeringen m de loekomsi onmogelijk Aangezien dn aliernaiief 

zeer vvaarschijnlijk duurder is dan het dljkalternatiel en nadelen 

len op/uhie van hei diikaliernaticF met zich meebrengt voor de 

lichte rail, wordt dil atlernuticf met nader onüerzochi. 

IS groot dal dil het karakter van een 'dak' blijft houden en dat hel 

wegens hel ie overbruggen hoogieversihti minder goed bereiktwar 

IS). Daarnaast zal het lastig Jijn hel lalud van de overkluizing en 

de benodigde hellingen In bijvoorbeeld de fletsverbindingen 

stedenbouwkundig goed in te passen 

Door de gemeente Amsterdam is een variant op het hierboven 

beschreven overkluizingsallernalief onderzocht. In dit alternatief 

wordt boven op de verbrede dijk een di'k gemaakt (circa i? meter 

boven hel aangrenzende maaiveld) De dijk bli jf l de dijk maar wel 

worden l>esiaaiide onderdoorgangen verbeierd en wordt ' ip een 

enkele plek een nieuwe onderdoorgang gemaakt. Dit aliernailef is 

afgevallen omdat, sterker nog dan bIj bovenbeschreven alternatief, 

het bij dit alternatief lasiig ts om het omliggende gebied goed ie 

verbinden met het stedelijk gebied boven hel dek. Daarnaast i i j n 

de !ange benodigde onderdoorgangen sociaal onveilig. 

OvHtluliIngtmItmmmtlmt 
BIJ lii i •dicrnatiei wordt alle irifrcisirjcluur overkluisd, dal wil zeggen 

dal de Inltustrutluur op het maaiveld komt ie liggen (dus lager dan 

de huidiile ligging op het dijklichaam) en dat over deze infrasirucluur 

een soorl tunnel gebouwd wordt (dn alternatief kan gezien worden 

als een soori 'holle dijk ). De bovenkant van deze ovcrkiui/lng wordl 

daarmee het nieuwe 'maeiveld'. Hel voordeel van di l alternatief ten 

opzichle van hel dokallernntief is dat het wat goedkoper is. maar hel 

nadeel is dnl de bouwhinder groter is doordat de dwarsverbindingen 

in het gebied tijdens de bouw slechts met voel moeite gehandhaafd 

kunnen blijven. Een ander nadeel van dit alternatief Is dai hel 

nieuwe maaiveld hoger ligt dan het overgrote deel van de directe 

omgeving. Dit is stedenbouwkundig gezien minder gewenst, 

omdat hel daarmee lastig wordt om hei omliggende gebied goed 

te verbinden met het stedelijk gebied boven de overkluizing (de kans 



6. Te onderzoeken effecten en criteria 

y t 

De alterniitii 'ven d i t in hei vorige hoofdstuk i i j n beschreven, vtorden 

voor verschillende aspecten mei elkaar vergeleken. Op basis van 

deze vergelijking wordl gekozen welk van de aliernaiit'ven zal 

worden uitgevoerd. Vanwege de tompleji i tei i van hel pro/eci, is 

het de wens van de bevoegde bestuursorganen otn de alternatieven 

op hoofdlijnen te beoordelen Izie ook hoofdstuk 7, procedures). 

Als hierbij mothi blijken dat één o[ een aantal van de (illernalieven 

geen oplossing voor hei probleem vormt, financieel niet haalbaar 

Is ot d t kansen van hel proiccl mei voldoende benut, kan tijdens 

de plansiudie worden besloten dit allcrnalief/deze alternatieven 

niet verder tot in deiail uil ie werken. Een dergelijk besluit zal leer 

goed miieten worden onderbouwd. Het uvergebieven aiternanel''de 

overgebievun alternaileven wordt/worden gedetailleerd uitgewerkt. 

In dit hoofdstuk komen eerst de cnicna aan bod op basis waarvan 

een beoordeling van de niternaiieven op hoofdlijnen kan plaats

vinden. Daarna wordl aangegeven op welke aspecten de over

gebleven alternatieven meer in detail vullen worden beoordeeld. 

0.1 BuoorOmlirm op hootdlUnmn 

Vcinuii de doelstellingen en de beleidskaders ( i ie hoofdstuk 2. en j) 

volgen d i ren enkele criteria die voor de beoordeling op hoofdlijnen 

van belang (i |n In deze startnotitie wordl nog niei aangegeven welk 

gewicht aan welk criterium wordl toegekend. 

Vmtk»mr mn vmrvomr 

De alterniiiieven worden beoordeeld op hel aspect bereikbaarheid. 

Hoewel de capaciteit van de infrasirucluur in de drie beschreven 

alternalievon (exclusief nulaliernalioD mei verschill. zal de 

vervoersvradg van de drie nliernaiieven wel verschillen Deze 

vraag is iminers afhankelijk van hel aanial kantoren en woningen 

dat wordt gebouwd. 

Ook verkeersveiligheid en inierne veiligheid worden bij de beoorde

ling op hoofdlijnen meegenomen. Interne ve i l i ^e id beschrijft hel 

risico dat de weggebruiker loopi bij hel optreden van een calamiteit. 

Dn speelt met name ten rol daar wcinr sprnke Is van een tunnel o( 

een overkapping. 

Stedelijke kwaliteit 
Hel alternalief moet van hoge stedelijke kwallleil zijn. Dit kan deels 

worden beoordeeld op basis van objectieve criteria. Echter, deels 

IS stedelijke kwaliieit een subjectief begrip Voor de beoordeling van 

de stedelijke kwaliteit worden daarom deskundigen geraatlpleegd 

De volgende aspecten spelen een rol bij de lieoordeling van de 

stedelijke kwaliteit 

• intensivering van hei ruimtegebruik^ 

• flexibiliteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving: 

• inrichting van de openbare ruimte, 

• heldere en herkenbare siruciuur. Het station is hierbij een 

centraal element; 

• minimaiiserlnü van de barrière werking van de infrastructuur 

op maaiveldniveau^ 

• versterking van de sociale structuur. Fimci ie menging, waaronder 

een verhouding van ^o/so van wonen en werken. 

Overigens speelt ook de stedelijke kwaliteit iljdens de bouwfase bij 

de beoordeling van de alternatieven een rol. 

HUIImu 
Belangrijk onderdeel van de stedelijke kwaliteit is hel woon- en 

leefmilieu. Bij de beoordeling op hoofdlijnen worden diverse aspect

en in beschouwing genomen, /owel i i idcns de bouwfase als in de 

eindsituatie. Het gaat daarbij om geluidbelasting, luchtkwaliteit, 

externe veiligheid en waterhuishouding Van de eerste drie aspecien 

worden de contouren per alternatief op de kaan gezet Knelpunten 

en de financiële en stedenbouwkundige consequenties worden voor 

de ollernatieven globaal in beeld gobraihi. Er is hierbij nok aandacht 

voor de effecten bij de lunnelmonden. Wat betreft de waterhuishou

ding wordt in deze lase gekeken naar invloed op grondwaterstand en 

-stromen (vooral bij de aanleg van een tunnel). 

Versterking economische structuur 
De alternatieven worden beoordeeld op hun potentie tot realisatie 

van een linier)natiunaal vestigingsklimaat van hoogwaardige bedrij

vigheid ter versterking van de {nationale) economische siructiiur. 

Naasi beoordeling op kwantiiaiieve criieria (bijvoorbeeld aantal 

arbeidsplaatsen) beoordelen deskundigen het gebied aan de hand 



van kwalllalÉCve criteria. Bi) belde beoordelingen spelen de volgende 

as pen en ei'n rcil 

• waar i i jn de etonomisrhf effenen merkbaar' Hei gaal cini 

verslerktng van de nationale economie, dus effecten moeien 

(ook) in Nederland terechtkomen: 

• tijtt de ellecien distributief of yeneraiieP Dflt wil /eggen, vindi 

er een hervi'rdeling van aciivileiten (bedrijven, hoofdkanioren) 

binnen Meilerland plaats, of Is er sprake van nieuwe aciivlielten; 

• voor wie i i jn de voor- en nadelen, de elgenaars/exploiianirn. 

de afnemers van de projecldienslen en of derden'' 

FInmnclélm h»mlbmmrhmld en rimicomnmiyam 
De kiisd'd van de versibillenile allernEilievcii liiperi slerk iiilt't-n. 

evenals de verwachte opbrengsten en de af/eibaarheid. Ook ite mate 

waarin private partijen deHnemen aan hei ptojei i verschili van 

aliemaiicf im alicrnaiicf. Van alle aliernaiieven wordt een /o volledig 

mogelijk financieel plaatje gescheisi. Hierbij wordt Ingegaan op de 

financiële risico's die verblinden / i jn aan de diverse alternatieven, 

Fmf9rbmmrh0ld 
Faseer ba arbeid beeft te maken met de lechniscb logistieke ulivoer-

baarbeid van de aliernalicven. Tijdens de hiiuwpcriode moei de 

Zuidas kunnen blijven functioneren. De financiële eonseqiieniles 

van de?e fnseerbaarbeid komen lerug in de studie naar de flnanci<>le 

baalb.iiirheid 

6.2 amdmtaHI»mrtl0 b0oord«llng 
Na de tyeoorilelmgop hiioldlijnen van de alternaiieven en bel mogelijk 

aanwij/en van een of meer vourkeursaliernaiieven. volgt een gedetail

leerdere beoordeling. De volgende aspecien komen hierbij aan bod. 

Verkeer e n vervoer 

In de Trajecinota/IHER wordl aangegeven lo l welke periode de 

capaciteit v.io de infras'rui iui ir no»; voldoel (volgens de huidige 

inzicblcn). Daarbij wordl aandachi besteed aan toekomstige plannen 

voor hei gebied, die hel weg-, trein- en tramverkeer op de Zuidas 

kunnen beïnvloeden. 

hiet IS mogelijk dat als ^ v o l g van uilbreiding van wegcapaciieii in hei 

plangebied, problemen omslaan mei de doorstroming op aanliggende 

weggedeelten. Daarom worden de eilecten op aangrenzende wegvakken 

van bet hoofdwegennet beschreven. Voor zover relevant worden ook de 

effecten op de rest van bet onderliggend wegennet In kaart ^b rach t 

VerkeersvBiligheid 

Onderiocht wordt welk effeci de alternailevcn hebben op de 

verkeersveiligheid voor de weggebruiker Naasi de hoofdweg 

/al daarbij, indien relevant, hei i)n der liggende wegennet worden 

meegenomen. Dit onderzoek gebeuri op basis van ten5etallen 

en sireefrisicowaarden'' Uiieraaril wordt een relatie gelegd mei 

de landelijke doelstellingen. 

Interne vdligheid 

Voor bel beoordelen van de interne veiligheid in de/e fase stellen 

de Inlllatlefneitiern en de diverse Instaniies voor bevoegd gezageen 

normenkader op ri,ii specifiek is gericht op de Zuidas. Hierbij wordt 

aangesloten bij ontwikkelingen die /ich op rijksniveau afspelen. 

StMf»ff/k« kwmIHmIt 
Voor (Ie beoordeling van de 5tedeli|ke kwaliieil komen, nel als bij de 

beoordeling op hoofdlijnen, onderwerpen aan de orde als miensiel 

ruimtegebruik, menging van lunclief. inrichting van de openbare 

ruimte en flexibihleil Daarnaasl wordt in deze fase ook gekeken naar 

de aspecien cultuurbisiorie. archeologie en aardkunilige waarden 

Nederland Is partij In het Verdrag van Malta, op grond waarvan wordt 

gestreefd naar bcsiherming van het archeologisch erfgoed. In de 

planstudie wordt de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

(ROB) benaderd voor een advies over de wenselijkheid van een 

proef onderzoek naar de aanwezigheid van eventuele bodemsch allen. 

Sociale aspecten 
BIJ sociale aspecten gaal het om iwee deelaspecien 

• fysieke barrierewerking van de inirasirucluur, 

• sociale veiligheid. Sociale veiligheid speelt onder meer een rol als 

sprake is van tunnels voor voetgangers en/of fietsers Vooral lange 

onderdoorgangen worden als potentieel sociaal onveilig gezien. 



Mill0u 

Ook bij hel meer gedeiailleerde onderzoek in dcie fase wordl 

aandachi besteed aan de miticurffecien tijdens de bouwperiode en in 

de eindsiiuatie. Er zal vour de hieronder beschreven miheuaspecten 

In principe worden gekeken naar de effecten per bron l/oals weg, 

iware rail. lichte rail) en naar de effecten van de bronnen teiamen. 

Geluid en trillingen 

Het aspect geluid wordt beoordeeld op de criteria die zijn 

opgenomen in de Wet geluidhinder. 

Het gaat hierbij onder andere om hel akoestisch ruimiebeslag, hel 

aanial gelutdsgevoellge objecien per geluidsklasse, het aaninl yeiuids-

gehmdvrdcn (globaal) en <le cumulatie van geluid tnci andere bronnen. 

Voor inll ingen wordt gekeken naar het aantal gehinderden. 

Lucftr 

Voor de lokale luchikwaliieit nchi de analyse zich op de siotlen 

waarvoor wettelijke normer bestaan. Onder andere de emissies 

van sitkslotdioKide en fijn stof worden hierli l j m beschouwing 

genomen. Indien er sprake is van een tunnel, gaal er speciale 

aandacht uit naar de luchtkwaliteit bij tunnelmonden Naast de 

lokale luchtkwaliteit wordt de uitstoot van sloffen door verkeer 

bekeken. Voor de/e emissies van verkeer richt de analyse / i t h op de 

nationale beleidsnormen. De cijfermatige resultaten van deze 

berekeningen worden tezamen met een kwalitatieve analyse 

gepresenteerd. üezien de beperkte relevantie van geuraspecien bIj 

weginfrastructuur wordt hieraan geen aandacht besteed. 

Bodem en waiei 

De waterhuishouding is bij dergelijke grote projecten belangrijk. Met 

name tunnels kunnen veel eflect hebben op de waierhuishouding. 

Er /al daarom een watcrloets worden uitgevoerd. Daarnaast wordt 

ook het aspect waterkwaliteit meegenomen. 

De bodemkwaliteit speelt een rul als grond moet worden verplaatst 

of algevoerd dan wel achierblij l l naar aanleiding van hei uitvoeren 

van het project. 

Externe Veiligheid 

BIJ externe veiligheid gaat het om het risicii dat mensen die zich 

naast de weg bevinden lopen bi| een calamüeii. Externe veil i t^eid 

wordl uitgedrukt m individueel risico (IR) en groepsrisico (GR). 

Voor het IR bestaat een grenswaarde. Voor het GR is er een 

indicatieve waarde Beide aspecten zullen in beeld worden gebracht. 

Duurzaam bouwen, grondstoltengebruik en energie 

De effecten van hel aspect duurzaam bouwen, hel gebruik van 

grondstoffen en het energieverbruik worden meegenomen in de 

Trajecinota/MER. De alternatieven vertonen op meerdere van 

deze aspecten aanzienlijke verschillen. 

Flora en fauna 

Voor het aspect Hora en fauna wordt in het bijzonder gekeken naar 

de ecologische barrière van infrastructuur en stadsontwikkeling. 

Ecologische verbindingen en de aanwezigheid van bijzondere fauna 

spelen hierbij een rol. Voor het aspect flora wordt gekeken of er 

groen verdwijnt of julsl wordt loegevoegd. 

V»r»t0i1Hng • c o n o m l s c f i « s f r u c f u u r 

Economie 

Economische effecten kunnen worden onderverdeeld naar nationale 

(directe) en regionale (indirecte) effecten. De nationale economische 

effecten worden in beeld gebracht. Verder wordt op grond van de 

gemiddelde rijsnelheden per irajeci hel reis tijdverlies bepaald. 

Regionale Ontwikkeling 

De effecten op de regionale ontwikkelingen betreffen de invloed op 

de economische sirucluur van de voornaamste woon- en 

werkgebieden in de omgeving van de Zuidas. Speciale aandacht wordl 

besteed aan de effecten op het gebied van werkgelegenheid, 

Financiéla haalbaarheid en riaicoanalyao 

Ook in deze fase zal de financiële haalbaarheid in beeld worden 

gebracht Op basis van meer gedetailleerde informalie ten opzichte 

van de eerste fase zal een risicoanalyse worden uitgevoerd. 



7. ProcedurBS en besluitvorming 

7.1 Welke besluiten moeten worden genomen? 
Dl' aliiTriaiieven die in de phinsiiidie Wi)rden omwikkeld, kunnen 

met Mnder meer worden uiiïevoerd. Microver tnoci eersi beslun-

vorminjj plaatsvinden. Dcie siarinolit ie markeert her bcsin van een 

beslui ivnrminssproceduie waarvoor de rebels zijn va^igelesd m de 

Tracewel, de Wt'l op de rulmielijke ordening en de regehnH voor 

de milieueffetlrapporlage In de Wel milieubeheer en hei Besluli 

m II Ie ueFfecT rapportage 1994. 

AmMerdam, verklciarl hierbij dacirom dal hei siailsprojeci m de 

inleijrak' Trajednoi;! MLR volwaardig wiirdi meegenomen m de 

beoordeling op milieueilei len 

De resultaten van het onderzoek naar de cf let len van grooischaEige 

woningbouw worden ijebruiki bi| de vasisiellin»; van het bestein-

rtilngsplan. Dit is natnehjk hel ruimielijke plan dat als eer^ie m de 

mngelijkc uitvoering, wi|7ij;ing of uilbreidlng voorziei. Het besiem-

mingsplan wordi v.isigesteld door de gemeenieraad van Amsterdam. 

Aanleg en v/ijxiging van infrastructuur 

In de vonsc hoofdstukken was reeds ie leien dat in de Zuidas sprake 

IS van het voornemen om ingrijpi'nde wij/igingen aan Ie brengen 

In hel hooldweyenni'i en hel landelijke spoorwegenni'i. Op zulke 

Infrastructurele wijilgingen is de Trar<iwet van toepassing. 

Doelslelling van de Tracéwet is hei besluilvormmgsproies rondom 

dergelijke infrasiructurele wij/itjingen te stroomlijnen Hel 

Iractfjeslult kan niet worden genomen zonder dal onder andere de 

milieiiellecien m beeld n]!\ i;ebr,nchi De regeling rondom 

milieuelfecirapporiage is daarom In de Tracéwet geïntegreerd 

De te doorlopen Tracéwet-procedure mondt m principe uil tn een 

tracêbesluii Dn besluit wordt genomen door de l^inisier van Verkeer 

en Waterstaat, in overecnsiemmini! met de Minister van 

Volkshuisvesiing. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Stmdmnbouwkundigm a s f w c t m 
Naast hel onderzoek naar de efici len van de wiji lging van Infra

structuur, vindt onderzoek plaals naar effecten die worden veroor

zaakt door grootschalige woningbouw en bijbehorende viiorrienln-

gen De houw van meer dan 4000 woningen in een aaneengesloten 

gebied in de bebouwde kom is m e r pl i thtig 

Daiirnaasl geldt m e.r.-beoordi'lingspliiht voor hei oitvoeren van 

een siiHlsprojeti met inbegrip van winkekenira ol fjarkeerlerreinen, 

dal betrekking heeft op een oppervlak van minimaal ion ha of een 

bcdri|Kvloeroppervlak van minimaal 200.000 m" Aangezien in het 

t^ER de milieueffecten van volledige alternatieven worden 

beschreven, worden ook de effecten van hei siedehjk project 

meegenomen De mitiaiiefnemer voor het stadsproject (mei'r dan 

joo.ooo m' kanloorvloeroppervlak). hei genteenlebesiinir v:in 

7,2 Betrokken partijen en instanties 

Er zijn verschillende partijen formeel betrokken bIJ de 

m.e,r.-procedure, 

Initratie^Tsmers 

De miiiatiefnemer is degene die een aciiviteit wil ondernemen. 

Binnen dii projeci zijn twee iniiiatiefneniers aan te wijzen. De 

Minister van Verkeer en Wnlerslaai is initiatiefnemer voor ingrepen 

aan hoofdinirasiruciuur hi de praktijk is dit inliiiitiefnemerschap 

gemandateerd aan Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland. Het 

gemeentebestuur van Amsterdam is iniliatlefnemer voor de aanleg 

van woningen, kanioren en voorzieningen 

Bevoegd gezag 
Hel beviH'gd gezag Is de overholdsinsianile die bevoegd Is een besluit 

te nemen over de voorgenmiien ariiviieii Binnen hel project zijn twee 

verschillende bevoegde bestuursorganen belrokken Voor activiteiten 

betreffende de mfrasl rui tuur moei de Minister van Verkeer en 

Waterstaat in overeenstemming mei de Minisier van Volkshuisvesting. 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een Tracebesluii nemen De 

gemeenleraad van de yemeenle Amslerd;im is hel bevoegd gezag len 

aanilen van bes I mi vorm in i; over het bestemmingsplan. 

Commissie m.e.r 
De Commissie voor de milieueifettrapporiage is een onafhankelijke 

commissie van deskundigen, die op verschillende momemen m de 

procedure advies uilbrengl aan het bevoegd gezag. Na het uitbrengen 

viin de slarinotii ie brengt de Commissie arivies uit over de richtlijnen 



waaraan hel MER moei voldoen. Na publicatie van hei MER brengi de 

Commissie een loelsinssadvies ui i , waarin vtordt aangegeven in 

hoevcrri' het MER aan de n ih i l i jnen volduel. 

Welleliike aOviseurs 

De wel lelijke adviseurs worden in hel kader van de m e r. procedure 

door hel bevoogd geiag gevraagd advies uil Ie brengen over de 

m er . Verder brengt hel Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur 

(OVI) een Rapport van bevindingen uit aan de Minister van Verkeer 

en Waierslaflt. Hel OVI is een overlegplaifotm waarin tal van 

maatschappelijke organisalies en belangensroeperingcn verlegen-

wiiiirdli^d / i jn en wanrin hctt-idsvoornemens viin de Minisler van 

Verkeer en Walersiaal beoordeeld worden. 

De insprekers kunnen blJ publicatie van lowcl de siarinoi i i ie als de 

Traject nota/MER opmerkingen makwi op grond van de inhoud van 

de plannen, 

7.3 Stmpp^n In tf* procodur» 
Zoals eerder gesieid worden in hel projecl meerdere iniiiaiicfnemers 

en bevoegde bestuursorganen aangemerki voor verschillende m.e.r-

plichllge actlvlteilen. De verschillende m.e.r.-plichiige acilviiellen 

vertoner een onverbrekelijke samenhang en zijr van elkaar 

alïiankelijk. Dae kenmerken hebben enoe geleid dat 

gemeen lebesruur van Amsterdam en Rijks waiersiaal. directie Noord-

Holland, de (gemandateerde) inilialiefnemers, de (TraJecinota/)MER 

In overleg en gefaseerd gaan opstellen. 

In de eerste fase van de Trajeclnola/MER wordt een imegraal er 

globaal onderzoek uilgevoerd naar oplossinssrithimgen voor het 

gestelde probleem. Hel bevat vooral onderscheidende, concrete en 

financiële informatie Op basis van di l underioek maken de bevoegde 

besiuursiirganen een rnhllngbepalende keu/e voor een of meer van 

de hoofdaliernatieven. Deie keuïe vormi het siaripuni van fase i van 

de Trajecmoia/MER De tweede fase besiaal uil één uitwerking van 

de principekeuze. Er wordi een apari MEK opgesield voor /owel de 

stedenbouwkundige aspccien ais voor de mlrasir jcl i iur. 

Door de fasering wordt al vroeg ir de sludiefase een gemotiveerde 

keuze gemaakt, waarbij de smdie belangrijk wordt ingeperkt. DU wil 

overigens mei zeggen dal hiermee al een dehnilicf besluit is genomen. 

Er wordt aangegi-ven naar weike oplossing(en} de voorkeur uitgaat 

Deze voorkeur(en) wordi/worden vervolgens uiigewerki, waarna hel 

vervolg van de siudie plaatsvindt langs twee parallelle sporen. 

De Trajectnota/MER vormt de basis voor het in het kader var de 

Tracéwet te nemer oniwerp-iratebeslui! en iracebesluit. Vanuit de 

procedures voor hel besiemmingsplan (Wet op de ruimtelijke orde

ning) worden een oriwerpbestemmingsplan en een besiemmingsplan 

vastgesteld. Beide sporen kennen als laaisie slap een beroepsfase 

Pas als ook deie fase is doorlopen, is de besl uil vorming definitief. 

Hieronder wordt de procedure van de omwikkelingen aan de Zuidas 

schemalisch en gedetailleerd weergegeven (zie figuur JA). Hierbij 

wordi uiigegaar v,ir eên imegraal MER in fase i en separate MER-

irajeclen in fase i . Fase i wordt afgesloten met een principekeuze 

in de vorm van een richiinggevend besluii. Voorwaarde is dat 

voldoende concreie en onderscheidende informatie wordt aan

gedragen door de initiatiefnemer, Er wordt in de/e fase ook een 

loeisings-advies van de Commissie m.e.r. gevraagd, 

Stmrttm90 
\) De procedure van de milieueffetirapporiage starl officieel mei 

het opstellen en publiceren van de slarinotnie. Ir de startnntil ie 

wordt een, hel gehele project omvattende [irobleem- of 

doelstelling gegeven voor de Zuidas. De starinoniie wordi 

opgesteld door de inilialiefnemers, in dn geval het 

gemeentebestuur van Amsterdam en rijkswaterstaat, directie 

Noord-Holland. 

j ) De startnuiii ie ligt gedurende vier weken ter visie. In deze 

periode wordl een ieder m de gelegenheid gesield bedenkingen 

naar voren te brengen De ter visie legging wordl verzorgd door 

de bevoegde bestuursorganen gezamenlijk, die ook geiamcrli jk 

de inspraakprocedure verzorgen De inspraak in dit stadium van 

de procedure is vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de ideeën 

van belangsiellenden en betrokkenen omireni de alternatieven 

en cftecien die onderzocht moeten gaan worden. De vraag welk 

besluit de Ministers en de gemeenteraad 7.ouden moeten nemen, 

komt pas laler aan de orde. 

t) Hel bevoegd gezag en de Commissie voor de m e r . bespreken 



gczamedlÉik en indien gewenst in aanwezigheid van de 

Iniilattcfnemers de siannullt ic. waarna de Commissie hinncn 

nt'^en weken na de hekenditiakin^ van de siartnoti l ie adviseert 

nver de inhoud van de richtli jnen, 

fl) Op basis van dr slürinotil ie, hei advies van de Commissie 

voor de m e r en de resuhaten van de inspraak stellen de 

verschillende bevoegde besluursorganen binn(?n dertien weken 

na bekendmaking van de startnotitie de richtlijnen vast voor 

de eerste en de tweede fase, waarbtj de gemeente Amsierdam 

de verantwoordelijkheid draagt ten annïien van de stcdeli|ke 

aspecten en de Minister van Verkeer en Walcrstnal en de 

Minister van Votkshiiisvestms, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer verantwoordelijk zijn voor de ricli i l i jnen over 

de infrastructurele wijiigingen aan het hoo(d(rail)wegennei. 

Dl' dertien weken kunnen met nog eens achi weken worden 

verlengd In de rithlUjncn «ordt aangegeven welke milieu 

infortttatlc nodig is om het milieubelang volwaardig m de 

besliiilvormmg te kunnen betrekken 

F a M f 
r,) In de eerste fase van de Trajeitmita MFR (plansiiidie ïiiidas) 

werken de verschillende initiaiiofremers gezamenlijk de 

richtli jnen Integraal en globaal u i l . Hiervoor worden geen 

wettelijke termijnen gegeven In hei kader van de Tracéwei 

worden hij de voorbereiding var de t r i i jet inota/me r, de 

belanghebbende besiuren betrokken van de pritvincies. 

van de regionale openbare lichamen en van de gemeenten 

en waierschappen De Wel op de rumiielijke ordening stelt 

vergelijkbare eisen 

6) Tussentijds wordl over de utlvoering van de planstudie op 

hoofdlijnen advies gevraagd aan de Commissie m er . Hierbij 

zal ook msjiraak mogelijk zijn 

7) Wanneer de initiatiefnemers voldoende onderscheidende, 

concrete en financiële informatie hebben verzameld om de 

bevoegde besiuursorganen een rirhl ing te lalcn bepalen, 

worden de -iiudieresul talen van de eerste fase aangeboden 

aan de bevoegde bestuursorganen. De centrale vragen iÉ|dcns 

deze ronde liJn: 

• ts de informatie in de eerste fase Trajecinota/MER correct 

en volledig genoeg om een keuze ie kunnen makerV 

• welk van de beschreven aiiernaiicven verdient de voorketir ' 

Waarom? 

Na afloop van hei integrale gedeelte maken de bevoegde bestuurs

organen een principekcuze voor een of meer van de hoofd-

allernatieven. De principekeuze wordt zorgvuldig gemotiveerd 

Daarbij wordt ook aangegeven waarom iiiiilere alternatieven met 

de voorkeur hebben gekregen 

SUrtfate 

; Starinotiiie llgl Ier visie 
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7 Aanwilzen voorkeursalt 
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Fase n 
Fcise 11 van de TraJectnola'MER bestaai uit uitwerkingen voor de 

infrasirutiuur krachtens de Tracéwet, en voor de slcdelijke ontwikke-

linden in hel kader van de Wel op de ruimtehjke ordening, In beide 

Sevallen betreft hei de acnvtieaen die volgen uii de pnntipekeuze. 

Tevens worden de wettelijk verplichte alternatieven, /ijnde hei nul-

alternaiief en het meest milieuvriendelijk altcrnatiel uitgewerkt 

Bevoegd geiag voor de iracé/m.e.r.-procedure l i j n de Minisier van 

Verkeer en Waterstaai en de Minister van Volkshuisvesting. 

Ruimtelijke Ordening er Milieubeheer Bevoegd ge^ag voor het 

bcsiemminssplan is de gemeenteraad van Amsterdam. 

Hii) Er wordt een trajectncn.j.'MER opgesteld voor de wijzismyen 

aan de hoofdweg en de landelijke spoorweg 

Hb) Er wordl een besiemmingsplan/KER opgesteld voor de 

wuninybouw en het stadsprojeti, 

ya) De itajectnota/MER wordt ter in/age gelegd. Binnen achi weken 

kunnen bedenkingen worden insebrachi. Gedurende een periode 

van vier maanden kunnen betrokken besiuursnrganen advies 

geven over de (nieU behandelde alternatieven en varianten. 

Hel rcsullaai wordi ter loelsing voorgelegd aan de Commissie 

voor de m.e.r Binnen dertien weken na de bekendmaking van 

de Tralecmola/ MER loeisl de Commissie voor de m.e r do 

kwaliteit van hel separate MER. De bevoegde bestuursorganen 

hanteren de siudleresultalen vervolgens als onderbouwing van 

de besluitvorming, 

ijb) In hel kader van artikel lo van het Besluii op de ruimtelijke 

ordening plegen Burgemeester en Wethouders bl) de 

voiirbcreiding van het MER waar nodig overleg met betrokken 

gemeenten en rijks- en provinciale diensten. Burgemcesier en 

Weihouders maken de IM" visie legging van hel MER in het kader 

van hel (voor)omwprp van het Iji'siemmlngsplcin bekend, waarna 

he! stuk gedurende vier weken ter iniage ligi. Een ieder kan 

schriftelijk / i jn bedenkingen kenbaar maken. De Commissie voor 

de m.e.r. toetst of de inhoud van hel separate MER voldoet aan 

de vastgestelde richtli jnen, 

lo) Op basis van de trajectnota/MER neemt de Minister van Verkeer 

en Waterstaat m overeenstemming met de Minister van 

Vulkshuisvesilng. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer binnen 

acht weken na de onder ga genoemde termijn van 4 maanden 

een siandpuni in over de hoofdinfrastructuur Het is overigens 

mogelijk dat het bevoegd ge^ag onvoldoende aanleiding ^tei een 

mirasiruciureel probleem op te lossen. 

na) in veel gevallen zal het standpunt eehier verder worden 

uitgewerkt tot een onrwerp-tracebesluii. Dit oniwerp-

iratebesluii wordt ter visie gelegd en moei binnen les maanden 

na het uitbrengen van het standpunt worden vastgesteld. 

iib) De gemeenteraad legt het oniwerp-bcsiemmmgsplan ler visie. 

ua) Over het ontwerp-tratebesluil vindt een inspraakronde plaats. 

Gedurende achi weken kunnen bedenkingen worden ingebracht, 

waarna het uiteindelijke tracêbesluit kan worden genomen. 

Dn tracêbesluit heeft het karakter van een vrijsiellingsbesluii. 

Hel werki recht si reeks door in bestemmingsplannen. 

12b) De gemeenteraad beslisl binnen acht weken over de vaslstelling 

van hel MER Als er bedenkingen zijn ingediend, dan beslist de 

gemeenteraad binnen vier maanden na de ter visie legging. 

Op grond van de Wel milieubeheer wordl, omdat bij het bestem

mingsplan een MER is gevoegd, vijf weken emra gegeven. Het 

vastgestelde bcsiemiiiingsplan wordt vervolgens ter inlage gelegd. 

ut) Gedeputeerde Slalcn besloitcn binnen jes maanden na afloop 

van de termijn van ter visic legging van het besiemmingsplan 

lol goedkeuring, waarna hel bestemmingsplan zes weken ler 

visie wordt gelegd. 

tja) Een belanghebbende kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State rechtstreeks beroep instellen tegen het 

tracÉbesluii. in de beroepsfase wordl hel tracebesluli gekoppeld 

behandeld met eventuele ui ivoeringsbesl uilen. De Raad van 

Slale beslist in principe binnen iwaall maanden na ontvangst 

van het verweerschrift. 

t jbl De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Slale beslist 

binnen iwaalf maanden na afloop van de beroepstermijn op 

ingediende beroepen legen het goedkeuringsbesluit van 

Gedeputeerde Stalen. 



Vervolg 

Naü.ii hel trarebesluii 15 v^nomcn en her besicmmirïe'pi'in 1̂  

goedgekeurd en levens alle benodigde vergunningen en oniheflingen 

(l)n verkregen, kan de voorgenomen actlviteli worden gerealiseerd. 

Het bevoegd ge/ag moei de (eifelijk opiiedcnde milieugevolgen van 

de Hcitviieii vergelijken niN de ir de trajecinota/MER en hei 

beslemrtlingsplan/MER voorspelde efleclen. Hiertoe wordt een 

evaluatieprogrnmma opgesteld Tevens worden de 'leemien in kennis' 

in de ttesihouwing bclinkken. In hel evalualicprogramma is bepaald 

hoe en op welke termijn er onderzoek word! verrkht. Als de 

gevolgen emsllger i i jn dan verwacht kan het bevoegd gezag nadere 

maarregelen nemen Hel evalualieversfai; wordt Ier visie gelegd 

Coördinatim 

De uiivoetmg van de plansmdie Ztiidas op hnofdlijnen m fase 1 zal 

door rijk en genieenie Amsti'rdatn ge/amenlijk worden Liigevoerd. De 

alsietnming volgt uit de integrale behandeling. De procedurele coör

dinatie, waarbij gedacht moei worden .i.m hel regelen en coördineren 

van de toezending van de viTschillende stukken Mn de diverse 

panijen en de ler visie legging. wordi in goed overleg veriorgd. 

De uitwerkingen in fase ! /uilen voldoende op elkaar ;i]n afgestemd, 

nmdai de prtnilpekeuze vocir Oen van tie hoofdalternalieven al is 

gemaaki en omdai regelmatig overleg >s gevoerd lussen iniiialle-

fnemers en bevoegd gezag, lussen initiatiefnemers cmderlmg en 

tussen de bevoegde bestuursorganen onderling. Hierdoor kunnen 

procedures in fase ; in principe zelfstandig worden doorlopen Om te 

verzekeren dat besluiIvorming volledig op elkaar is afgestemd, 

mneien de TracOweiprocedute en de bestemmings|i[anprinedurc wé! 

wiirilen geciiordineerd. Als de Ministers van Verkeer en Waiersiaat en 

Vol huisvest ing. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een standpunt 

hebben ingenomen Inzake de trace/m.e.r kan hei bestemmingsplan 

worden uilgewerkt, zodat oniwerp-lracebesiuil en c)ntwerpbeslem-

mingsplan gelijklIjdÉg worden vastgesteld. Hierna kunnen hei 

tracebesimi en hel bcsicmnimgsplan gelijktijdig worden vastgesteld, 

waarna ook de beroeps traject en hct/eUde tiidspad volgen. 

7.4 Hoe kunt u reageren? 

De slartnoti l ie ligt vanaf de datum van publicatie gedurende vier 

weken op de volgende plaaiscn ter inzage. 

• hel gemeentehuis van Amsterdam Amstell en het voorlichtings-

cenirum in de Zuiderfcerk te Amsterdam (Zuiderkerkkhol 7<): 

• hei gemeentehuis van Ouder-Amsiel (Dorpsstraat ith 

• de hc)ofdvestiging van hel stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuider 

Amstel (Presidem Kennedyplamsoen i-j): 

• dehoofdvesiiging van de openbare bibliotheek in Amsterdam 

(Prinsengrachl SH7)-

• de bibliotheek van hel kantoor van Ri|kswaiersiaai in Haarlem 

(Toekanweg 7); 

• het provinciehuis van de provincie Noord-Holland In Haarlem 

(Kouiplein 1); 

• Inspraakplint 7uidas in Den Haag (Kneuterdijk <>); 

• de bibliotheek van het kanlimr van het Ministerie van Verkeer en 

Waicrsiaai in den Haag (Plcsmanweg i-6); 

• het kantoor van het Ministerie van Volkshuisvesting, RuimielIJke 

Ordening en Milieubeheer In Den Hnag (Rijnstraat B). 

Tijdens de reguliere openingstijden kan iedereen de starinoti l ie op 

deze piriatsen in/ien 

Inmpraak «n fwaettoa 

Opitierkingen naiir iianleiding van de slarinntll ie kunnen lot 7 |uli 

2001 worden geri i l i l aan hel Inspruakpunl Zuidas. Het adres staat 

voorin de starinoiti ie. 

Bij de Inspraak In dl l sladium van de procedure draait hel nog niet 

om de vraag welk besluit het f)evoegd gezag zou moeien nemen Die 

kwestie komt m een later stadium aan de orde, namelijk bij de ter 

visielegging van de studieresultaten aan het einde van fase 1. 

Bedenkingen naar aanleiding van deze siarinoii i ie zijn vooral 

bruikbaar wanneer ze hel karakter hebben van concreie voorstelten 

voor 11' onderzoeken altemalieven en effecten. 

Uw reactie is van harte welkom? 



Bijlage 
Vorklarende woordenlijst 

Bedenkingen 

Benutting 

Benutiingsmjtiiresel 

t 

Bevoegd seïag 

BOR 

Conscsliekans 

HSL 

HST 

Infrastruciuur 

In verschillende wetlt-tijke reijelmsen wordt 

verschillende lerminiiio^ie ^ehanieerd als 

het gaal om inspraiik. Twee veel voorko

mende benamingen / i jn zienswij/en en 

bedenkingen. In deie startnotitie wurdl 

voor de mondelinge iif schriftelijke reacties 

van lezers de term bedenkingen gehanteerd, 

conform de regelgeving uit de Wei milieu

beheer. 

Het itiet relatief eenvoudige tttlddelen 

uitbreiden van de tapaciteil van een weg. 

Manier wiinrop de cjpaciteit van een weg 

snel kan worden uitgebreid. In dit geval 

door een herindeling van de weg, iodat op 

hetzelfde astalt vier in plaats van dnc 

ri jsiruken komen. Dn gaat ten koste van do 

vluchtstrook. 

Juridische term voor het liestuursorgaun dal 

bevoetid IS lot hel nfmen van besluiten. In 

het geval van de Zuidas zijn er iwee bes

tuursorganen (de Minister van Verkeer en 

Waterslaat in overleg inei de Minister van 

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 

Milieu, en de gemeenteraad van Amster

dam). Samen vormen zij hel bevoegd ge/ag 

Bereikbaarheids Offensief Randstad 

De kans dal verkeer op een weg komt stil ie 

staan als gevolg van opstopping. 

Hoge Snelheidslijn 

Hoge SncIheldsTrein. De binnenlandse 

ireinen die over de hogesnelheidslijn rijden 

worden shuttle genoemd, de builenlandse 

ireincn heien hogesnelheidsirein. 

De loiale technische uitrusting voor hei 

transport van persoren. producten en 

berichten, zoals wegen, spoorwegen, 

vlIegvelden, hoogspanningsleidmgen. 

Initiatiefnemer 

Kengetal 

llchie rail 

MER 

MMA 

partiele streek-

planher/ienmg 

PPS 

tracé/m,e,r, procedure 

vigerend beleid 

voorgenomen activiteil 

2ware rail 

zware ral l -

infraslriicluiir 

draadloie verbindingen en buisleidmgen. 

Juridische term voor de organisatie die hel 

inli iüi lef heeti genomen voor het project 

waarvoor de Trajectnota'MER wordt ge

schreven, Bi) de Zuidas / i jn twee iniiiatief-

nemers. het rijk en het gemeentebestuur 

van Amsterdam 

Een kengetal druki een verhouding uit. Het 

wordt gebruikt als meeiinsirumeni om een 

specifieke ontwikkeling te volgen, bijvoor

beeld hel aantal (ware verkeersslachtoffers 

per jaar. 

Tram, sneltram en metro, 

Mllleueffectrapport. Een rapport dat 

volgens de Wel milieubeheer moet worden 

gemaakt in een aantal nauwkeurig omschre

ven gevallen, en dat de effecten loeisi 

die een voorgenomen activiteit heeft op 

het milieu. 

milieu effect rapportage. De procedure om 

101 een milieueffecirapporl ie komen 

Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

Her/,lcning voor een deel van een 

provinciaal plan waarin loekomslige 

ruimtelijke ontwikkelingen in hoofdlijnen 

worden vastgelegd 

Publiek Private Samenwerking 

De gecombineerde procedure die wordt 

doorlopen in de wettelijke kaders van de 

Tracéwet en de Wet milieubeheer 

Het (ovcrheidsjbeleid d.ii op dn moment 

van kracht is. 

Het project dai een initiatiefnemer wil 

gaan uitvoeren 

Sporen voor tremen 

Hel geheel aan treinsporen in een gebied. 
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