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Geachte Raad,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over de Ontwikkeling van GETZ Entertain-
mentcenter, Amsterdam.
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde
richtlijnen krijgt toegestuurd.

Hoogachtend,

dr.ir. G. Blom
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter,
Amsterdam
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Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieuef-

fectrapport over de Ontwikkeling van GETZ Entertainmentcenter, Amsterdam,

uitgebracht aan de gemeenteraad van gemeente Amsterdam door de Commis-

sie voor de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter, Amsterdam,

de secretaris de voorzitter

mw. ir. J.M. Bremmer dr. ir. G. Blom
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1. INLEIDING

GETZ BV (een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam, het
Stadsdeel Zuidoost en OMC BV) heeft het voornemen om aan de Arenaboule-
vard in Amsterdam Zuidoost het GETZ Entertainmentcenter te realiseren. Het
entertainmentcenter bestaat uit entertainment (zoals 3D-cinema, discotheek,
fitness, bowling, casino), horeca, een music center, een hotel en cultuurvoor-
zieningen. Met het entertainmentcenter wordt het resterende deel van de zo-
genoemde uitgaansdriehoek ingevuld, waarvan ook het bioscopencomplex
Pathé Arena en de Heineken Music Hall deel uitmaken. Voor het GETZ en-
tertainmentcenter wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Bevoegd ge-
zag hiervoor is de gemeente Amsterdam. Omdat het entertainmentcenter
ruimschoots meer dan 500.000 bezoekers per jaar verwacht, geldt de ver-
plichting om milieueffectrapportage (m.e.r.) toe te passen.

Bij brief van 22 juni 2004 is de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid
gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het milieueffectrap-
port (MER)1. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de
startnotitie in de Staatscourant van 9 juni 2004 2. Dit advies is opgesteld door
een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 – verder aangeduid als ‘de
Commissie’. Het bedoelt aan te geven welke informatie het MER moet bieden
om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Com-
missie heeft de inspraakreacties en adviezen die zij van de gemeente Amster-
dam heeft ontvangen4, betrokken bij haar advisering.

De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen
dat zij vooral ingaat op aspecten die speciale aandacht verdienen of op andere
wijze uitgewerkt dienen te worden dan in de startnotitie aangegeven. Voor de
niet genoemde onderdelen kan de startnotitie dienen als richtlijn voor
het MER.

2. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES

De Commissie beschouwt een beschrijving van de bezoekersaantallen (van
GETZ afzonderlijk en in relatie met de rest van het gebied) en hun verdeling
over de tijd, de daarmee samenhangende verkeers- en parkeerproblematiek
en de daaraan gerelateerde milieueffecten als essentiële informatie in het
MER. Als informatie daarover ontbreekt biedt het MER onvoldoende basis
voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming.

Vanwege de waarschijnlijk betrekkelijk geringe invloeden van de voorgenomen
activiteit in deze sterk verstedelijkte omgeving, is een MER van beperkte om-
vang op zijn plaats, dat zich toespitst op bovengenoemd hoofdpunt. Besteed
bijzondere aandacht aan de samenvatting, daar vooral dit deel van het MER
wordt gelezen door besluitvormers en insprekers.

                                             

1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3.
4 Bijlage 4 geeft hiervan een lijst.
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3. ACHTERGROND VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN
BESLUITVORMINGSKADER

Achtergrond, probleemstelling en doel zijn voldoende duidelijk beschreven in
de startnotitie.

Voor het gebied bestaan plannen zoals het Structuurplan ´Kiezen voor stede-
lijkheid´ en het Stedenbouwkundig plan Centrumgebied Amsterdam Zuidoost.
Beschrijf deze plannen kort, toegespitst op het entertainmentcenter en de
directe omgeving. Ga met name in op de randvoorwaarden die uit deze plan-
nen naar voren komen. Ga in op hetgeen is vastgelegd in deze plannen en het
vigerende bestemmingsplan Centrumgebied Amsterdam Zuidoost met betrek-
king tot de verkeersafhandeling, parkeren en de rol van openbaar vervoer en
fiets.

In hoeverre bestaat er gemeentelijk beleid met betrekking tot recreatieve at-
tracties? Hoe past het initiatief hierin?

Voor het entertainmentcenter wordt een apart bestemmingsplan opgesteld,
dat het vigerende bestemmingsplan ´Centrumgebied Amsterdam Zuidoost´
deels zal vervangen. Geef aan welke besluiten in een later stadium nog geno-
men moeten worden om het entertainmentcenter te realiseren, welke plan-
ning hiervoor is gedacht en welke instanties hier bij betrokken zullen worden
of zijn.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan moet de Watertoets worden door-
lopen. Geef aan op welke wijze dit gebeurt en welk waterschap daarbij be-
trokken is.

4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

4.1 Beschrijving voorgenomen activiteit

Activiteiten en bezoekersaantallen
De startnotitie geeft een overzicht van alle activiteiten die in het entertain-
mentcenter voorzien worden en hun omvang. Geef voor elke activiteit aan
welke openingstijden gelden. Geef de geschatte aantallen bezoekers en de
verdeling over de dag en de week. Geef ook een schatting voor het onzekere
deel van het programma.

Het verkeer naar het entertainmentcenter is slechts een deel van het totale
verkeer naar het Arena-gebied en het winkelgebied Amsterdamse Poort5. In
het MER moet daarom een beeld worden gegeven van alle functies in het ge-
bied en het verkeer dat daardoor wordt veroorzaakt. Geef aan of en in hoever-

                                             

5 Uit het document ''GETZ, hoe nu verder' van november 2003 blijkt, dat de Arena boulevard thans ca. 4,5
miljoen bezoekers per jaar trekt. In de oorspronkelijke opzet (met Capital of Music & Dance) zouden daar 6,5
miljoen bij komen. Nu dat ten dele niet doorgaat, zoekt men naar een andere invulling met een vergelijkbaar
aantal bezoekers. In deze aantallen lijkt het bezoek aan het winkelcentrum aan de andere kant van de
spoorbaan niet te zijn meegenomen, terwijl die bezoekers gebruik maken van dezelfde parkeervoorzieningen.
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re de herkomst en de vervoerswijze van de bezoekers aan GETZ afwijken van
het patroon van de bezoekers aan de andere functies in het gebied.

Uit een analyse van de pieken die per functie kunnen optreden, kan een beeld
worden samengesteld van feitelijk te verwachten knelpunten in het gehele
gebied. De analyse moet leiden tot de maatgevende periode6. Bij vergelijkbare
ontwikkelingen blijkt de zaterdagmiddag of de vrijdagavond de maatgevende
periode.

Verkeer en parkeren
De analyse van de bezoekersaantallen dient als uitgangspunt voor de bereke-
ning van de benodigde capaciteit van de verkeersvoorzieningen, zowel open-
baar vervoer als wegverkeer (auto en fiets) en voor de bepaling van de beno-
digde parkeer- en stallingruimte. Geef de geschatte verdeling over de ver-
voerswijzen auto, fiets en openbaar vervoer (de modal split).

Wanneer de parkeervoorzieningen tijdens pieksituaties vol zijn of door con-
gestie niet meer bereikt kunnen worden, kan dat tot verkeersonveilige situa-
ties aanleiding geven. Geef aan hoe het parkeerbeheer wordt geregeld en hoe
automobilisten worden verwezen naar nog beschikbare plaatsen. Op welke
wijze wordt voorkomen dat er uitwaaiering van het parkeren naar ongewenste
plaatsen optreedt?

In de verkeersstudie Omval/AMC 2001 wordt uitgegaan van een groei van het
gebruik van het openbaarvervoer. Kan het openbaar vervoer de verwachte
stroom passagiers verwerken? Geef aantal, ligging en bereikbaarheid van de
ov-haltes, de parkeerplaatsen en de fietsenstallingen. Beschrijf de ruimte en
structuur van de voetgangersvoorzieningen. Hoe wordt in de stallings- en
parkeerbehoefte voorzien op normale momenten en op piekmomenten?

Duurzaam bouwen
Geef kort aan wat de ambitie van de gemeente is op het gebied van duurzaam
bouwen. Op welke wijze en op welke momenten wordt daar bij de bouw en het
bedrijf van het entertainmentcenter invulling aan gegeven?

4.2 Alternatieven en mma

De Commissie sluit zich aan bij het voorstel in de startnotitie waarin sprake
is van het planalternatief, waarbinnen enkele varianten uitgewerkt worden,
en het meest milieuvriendelijk alternatief (mma). De belangrijkste elementen
voor het mma zijn maximaal voorkomen van verkeers- en parkeeroverlast en
van hinder voor de omgeving. Ook kunnen aspecten van duurzaam bouwen
(inclusief laag energiegebruik en eventueel warmteopslag in de bodem) deel
uitmaken van het mma.

                                             

6 Als blijkt dat een groot deel van het verkeer niet in de spits rijdt, zijn avondspitsmodellen minder geschikt voor
deze analyse.
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5. MILIEUASPECTEN

In hoofdstuk 5 van de startnotitie wordt reeds een aanzet voor de beschrijving
van de milieueffecten gegeven. In dit hoofdstuk sluit de Commissie hierop
aan.

Bodem en (grond)water
Uit de startnotitie blijkt dat er knelpunten zijn met betrekking tot de water-
huishouding, ten gevolge van de hoge grondwaterstand ter plaatse en de toe-
nemende hoeveelheid verhard oppervlak.

Beschrijf in het MER hoe de waterhuishouding in het plangebied wordt inge-
richt en het effect daarvan op de gesignaleerde knelpunten. De problemen
overstijgen het schaalniveau van het plangebied en van het op te stellen be-
stemmingsplan. Is er sprake van maatregelen in een groter verband? Ga in op
de resultaten van de Watertoets en de aanbevelingen van het Waterschap.

Verkeersaspecten
Geef inzicht in de verkeersintensiteiten (auto, fiets) op de ontsluitende wegen
binnen het plangebied en geef daarbij, indien significant, het aandeel verkeer
gerelateerd aan het entertainmentcenter aan. De prognoses dienen betrekking
te hebben op de maatgevende periode en op pieksituaties. Beschrijf de kwali-
teit van de verkeersafwikkeling, alsmede de verkeersveiligheid in termen van
conflictpunten en ongevallen.

Leefbaarheid
De aspecten geluid en lucht kunnen uitgewerkt worden conform de startnoti-
tie. Ga daarnaast in op de kwaliteit van de directe omgeving voor bewoners en
bezoekers aan de hand van hinderaspecten (verkeer, parkeren (auto’s én fiet-
sen), zwerfafval) en sociale veiligheid. Beschrijf de maatregelen ter verminde-
ring van hinder, respectievelijk bevordering van sociale veiligheid.

Externe veiligheid
Geef (globaal) inzicht hoe bij ernstige ongelukken of calamiteiten bezoekers de
gebouwencomplexen en het gebied kunnen verlaten. Ga ook in op de toegan-
kelijkheid van het gebied voor hulp- en ordediensten.

6. OVERIGE ONDERDELEN VAN HET MER
Voor de onderdelen “vergelijking van alternatieven”, “leemten in milieu-
informatie” en “samenvatting van het MER” heeft de Commissie geen aanbe-
velingen naast de wettelijke voorschriften.
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Projectgegevens

Initiatiefnemer: GETZ B.V.

Bevoegd gezag: gemeente Amsterdam

Besluit: vaststelling bestemmingsplan

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C10.1

Activiteit: het realiseren van het GETZ Entertainmentcenter aan de Arena-
boulevard in Amsterdam Zuidoost. Het entertainmentcenter bestaat uit en-
tertainment (zoals 3D-cinema, discotheek, fitness, bowling, casino) horeca,
een music center, een hotel en cultuurvoorzieningen.
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richtlijnenadvies uitgebracht: 25 augustus 2004
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Met het entertainmentcenter wordt het resterende deel van de zogenoemde
uitgaansdriehoek ingevuld, waarvan ook het bioscopencomplex Pathé Arena
en de Heineken Music Hall deel uitmaken.
Het MER kan zich toespitsen op verkeer en parkeren en de daarmee samen-
hangende effecten.
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