
Hermitage Amsterdam
Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

6 april 2004  /  rapportnummer 1414-34





Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Hermitage Amsterdam

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieueffectrapport

over de Hermitage Amsterdam,

uitgebracht aan het bestuur van het stadsdeel Amsterdam Centrum door de Commissie

voor de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.

Hermitage Amsterdam,

de secretaris de voorzitter

mr. S. Pieters mr. F.W.R. Evers

Utrecht, 6 april 2004





Postadres Postbus 2345
3500 GH  UTRECHT

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800
Utrecht

telefoon (030) 234 76 66
telefax (030) 233 12 95

e-mail mer@eia.nl
website www.commissiemer.nl

Aan het bestuur van het stadsdeel
Amsterdam Centrum
t.a.v. de heer R. Smit
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

uw kenmerk uw brief ons kenmerk
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Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw brief (kenmerk: 128958/bvt) d.d. 24 februari 2004 sturen wij u
op uw verzoek dit advies voor richtlijnen voor het project Hermitage Amsterdam toe.

De Startnotitie beschrijft het project kort, bondig en helder. Tegen de achtergrond van
deze Startnotitie, alsmede naar aanleiding van de informatie die gegeven is tijdens het
locatiebezoek dat op dinsdag 16 maart jl. werd gehouden, volstaat de Commissie met
onderstaand advies in briefvorm.

Dit beknopte advies laat overigens onverlet dat het MER aan de wettelijke vereisten
moet voldoen1.

Bezoekersaantallen en scenario’s
Bij het project Hermitage Amsterdam gaat het vooral om de mogelijke milieueffecten
vanwege de bezoekersaantallen. In het MER kunnen twee (of drie) scenario’s in relatie
tot de bezoekersaantallen worden gehanteerd, waarbij een realistische maximalisatie
van groot belang is (wat is er redelijkerwijs maximaal mogelijk?). Ervaringscijfers van
vergelijkbare instellingen kunnen daarbij gebruikt worden om de voorgestelde 300.000-
en 600.000-scenario’s nader te onderbouwen. De huidige ervaringscijfers naar
aanleiding van de openstelling van Neerlandia kunnen daar ook bij betrokken worden.
Bij de gevolgen van de bezoekersaantallen moeten vooral de piekmomenten betrokken
worden, zowel gedurende de dag. Als ook op de piekmomenten gedurende het seizoen
(en het aantal piekmomenten). Wat kunnen de gevolgen zijn – qua hinder voor de
omgeving – van een topdag?

Twee alternatieven
In de Startnotitie is aangegeven dat naast de bestaande situatie en de autonome
ontwikkeling twee alternatieven ontwikkeld zullen worden: een MMA en een

                                             

1 Zoals neergelegd in artikel 7.10 Wet milieubeheer.
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voorkeursalternatief (terugvalalternatief). De Commissie stemt met deze opzet in. De
eventuele consequenties van het Masterplan Wibautas voor de opvang van het verkeer
van en naar de Hermitage moeten in het MER worden aangegeven.

Verkeer
De belangrijkste milieugevolgen zijn gerelateerd aan het verkeer. Daarom dient het MER
met name te bestaan uit een gedegen verkeersstudie (op basis van de twee of drie
bezoekersaantallenscenario’s). De bestaande verkeerssituatie, dat wil zeggen de situatie
voordat de eerste tentoonstelling in gebouw Neerlandica werd geopend, dient als
referentie beschreven te worden.

Geef de verwachting en beschrijf de omvang van de mogelijke nieuwe verkeersstromen
die door dit project gegenereerd zullen worden. De modal split van de verschillende
scenario’s dient in een vervoerplan onderbouwd te worden: in welke verhoudingen wordt
verwacht dat er gebruik gemaakt zal worden van auto, boot, openbaar vervoer (metro,
tram en bus) of touringcar? Kan het openbaar vervoergebruik ook nog worden
gestimuleerd c.q. valt de modal split te beïnvloeden?

Op welke wijze zal de aan- en afvoer per touringcar plaatsvinden? Hoe wordt het
parkeren van wachtende touringcars opgelost? En in geval er gebruik gemaakt kan
worden van boten om welke aantallen gaat het dan maximaal, waar zal er aangelegd
gaan worden en hoe kan hinder voor omwonenden voorkomen worden? Wat zal er gaan
gebeuren ten behoeve van het fietsverkeer? De verkeersstromen – via welke routes en
kwantitatief – dienen ook beschreven te worden.

Welke parkeerruimte is er in het plangebied aanwezig? Kan er gewerkt worden met P&R-
constructies2?

Rekening dient gehouden te worden met andere publieksaantrekkende functies in de
nabije omgeving, zoals Carré, de Stopera, Artis en het Joods Historisch Museum. Vooral
met betrekking tot parkeervoorzieningen is dit van belang. Ook dient de vraag
beantwoord te worden of er gezamenlijk met bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum
aan verkeersmanagement gewerkt kan worden.

De Commissie adviseert om in het MER een globaal overzicht van de aanleg- en
exploitatiekosten van de alternatieven op te nemen, om inzicht te krijgen in de financiële
robuustheid van de alternatieven.

Lucht in relatie tot verkeer
De aan het verkeer gerelateerde luchtverontreiniging dient in het MER beschreven te
worden conform de daarvoor geldende methoden. Bijzondere aandacht dient daarbij uit
te gaan naar de luchtkwaliteitseisen bij de Weesperstraat.
De beoordeling van de concentraties aan luchtverontreinigende stoffen moet
plaatsvinden aan de hand van grenswaarden voor de immissies van NO2 en fijn stof
(PM10) gebaseerd op Europese richtlijnen. Op kaart moet worden aangegeven op welke
plaatsen de jaargemiddelde grenswaarde van40 µg/m3 wordt overschreden. Ook de
hoogste waarde binnen dit gebied moet worden aangegeven zowel voor NO2 en voor fijn
stof. Daarnaast moet worden aangegeven op welke plaatsen de jaargemiddelde
                                             

2 P&R = Park & Ride, bijvoorbeeld het parkeren van auto’s aan de stadsrand en met het openbaar
vervoer naar de gewenste stedelijke locatie gaan.
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concentratie van 30 µg/m3 wordt overschreden (alleen voor PM10)3. Het aantal woningen
en gevoelige bestemmingen (voor PM10) dan wel het totaal oppervlak bebouwd gebied
(voor NO2) dat zich in het gebied bevindt moet worden aangegeven.

Horeca
De Hermitage Amsterdam is van plan om een horecavoorziening te realiseren. In het
MER dient aangegeven te worden of deze functie extra bezoekersaantallen zal genereren
(heeft het een eigen ingang, waardoor ook bezoekers van buiten hier gebruik van
kunnen maken?). Op welke wijze zal het laden en lossen gerealiseerd worden? Zal
daarbij gebruik gemaakt worden van zogenaamde venstertijden om eventuele hinder te
beperken?

Cultuurhistorie en archeologie
Zowel met betrekking tot het bestaande gebouw – vanwege verbouwing en vergravingen
– als met betrekking tot de directe omgeving – Joods monument, Suskind brug – dient
aangegeven te worden of dit initiatief – met name vanwege de effecten van het extra
verkeer - gevolgen zal kunnen hebben voor het cultuur-historische erfgoed, waaronder
de archeologie, en op welke wijze dit voorkomen dan wel gemitigeerd zal worden. Dit
aspect dient in het MER behandeld te worden.

Leefbaarheid: hinder voor de buurt
De bezoekersaantallen zullen niet alleen verkeersbewegingen veroorzaken, zij kunnen
ook andere overlast veroorzaken voor de omwonenden. Hieraan dient in het MER
aandacht besteed te worden en met name wat er gedaan kan worden om eventuele
overlast te minimaliseren. Hierbij kan de keuze voor de hoofdingang een rol spelen. In
het MER dienen de mogelijkheden voor een te kiezen hoofdingang onderling vergeleken
te worden op hun voor- en nadelen. Indien de hoofdingangkeuze wijzigingen met zich
meebrengt aan de huidige binnenplaats  van de Amstelhof, dient dit in het MER
beschreven te worden. Dit kunnen wijzigingen zijn met betrekking tot parkeren, de
groenvoorzieningen, de fietsenstalling, een overkapping ten behoeve van bezoekers et
cetera.

Graag ontvangen wij van u zo spoedig mogelijk de definitieve, door u vastgestelde
richtlijnen voor dit project.

Hoogachtend,

Mr. F.W.R. Evers,
voorzitter werkgroep
Hermitage Amsterdam

                                             

3 Dit als indicator voor het daggemiddelde en in plaats van de daggemiddeld PM10-norm van 50µg/m3 die
in  2005 niet meer dan 35 dagen per jaar overschreden mag worden.
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Hermitage Amsterdam

In Amsterdam aan de Amstel, tussen Carré en de Stopera, zal een
nieuwe museale voorziening worden gerealiseerd waar mogelijk meer
dan 500.000 bezoekers per jaar op af zullen komen. Dit nieuwe
musem – Hermitage aan de Amstel – is een dependance van de
Hermitage uit St. Petersburg. Bekeken dient te worden hoe deze
nieuwe voorziening zich verhoudt ten opzichte van bestaande grote
publiekstrekkende functies in deze buurt, zoals Carré, de Stopera,
Artis en het Joods Historisch Museum voor wat betreft de
verkeersaantrekkende werking en de milieugevolgen daarvan.
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