BK Ruimte & Mileu bv
pagina 2 van 24

bk R u i m t e & M i I i e u b v
ADVISEURS IN OMGEVINGSRECHT

COLOFON

BK Ruimte & Mileu bv, Adviseurs in omgevingsrecht
Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek
Telefoon: (023) 538 14 19

Telefax: (023) 539 34 25

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enJof openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfim, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestening van BK Ruimte & Mileu bv.

City Theater te Amsterdam
I 14 juni 2007

Staratide Mileueffectrapport I RM070069

l
R iJ í rn te

iJicli bv

Amsterdam
projectnuinmcr RM070069

Opdr.,K'higcvül'

Epiciinis Redl Esiatè bv
di. heer P. vnn der Schnn~
Noordzìjdc 79
,122.S PK NOi.)rddoo\

Versíemimrncr

3.0 .. definitie!

Da l\ll1:

l4 juiii 2007

"",uteur:

dn:" A, Sijtsma

Controle;

drs,

l' Sdwc,

Paraaf:

Eer/nod

te"";"""'"

hL: H.,lìni1l' iX Milieu h
: 'i,"

,t /:i i¡rnh :\1 ;':1: L¡' ';~'I'H

,'-"'dl'i','hi

if-h ;'i11,'1¡'"

¡\h!i ".;

'e: ';'i:;'

i: 1'i:"1 _,\!. \'..\(''1\;,H '
"1',"'\ I ¡ ¡;,iI'iidl,"

iil

11'1'1;;

'ii

BK Ruimte & Milieu bv
pagina 4 van 24

bk R ti i m t e & M i I i e ti b v
ADVISEURS IN OMGEVINGSRECHT

1 Inleiding
:1.1 Ii:tniductie
Voor u ligt de startiotitie die het begin aangeeft van het milieueffectrapport (m.e.rprocedure) ¡lJ voor het City Theater te Amsterdam. Vooralsnog is aangenomen dat de
m.e.r.-procedure gekoppeld is aa de zelfstandige projectprocedure op grond van artikel 19

van de Wet op de Ruimtelijk Ordening (2). Het eindproduct van deze procedure omhelst een
mileueffectrapport. Het miieueffectrapport is een hulpmiddel bij de besluitvormug over
(grote) projecten, bedoeld om bij deze besluitvorming het milieubelang (tossen alle andere
belangen) een volwaardige rol te laten spelen.

De procedure waarbinnen het mileueffectrapport wordt opgesteld, is vastgelegd in de Wet
mileubeheer. In bijlage 2 is een schema opgenomen van de procedure voor een m.e.r., dat in
het kader van de zelfstadige projectprocedure arikel 19 wordt opgesteld. Het besluit is

m.e.r.-plichtig op grond van het Besluit m.e.r. onderdeel C IO.!: de aanleg van een of meer
recreatieve of toeristische voorzieningen ingevallen waain activiteit betrekking heeft op een
voorziening die 500.000 bezoekers of meer per jaar aantrekt.
De m.e.r.-procedure is opgebouwd nit twee faseu:
. de richtljneiifase: in de richtljnenfase wordt vastgesteld wat de inhoud van de MER

moet zijn;
. de MER-fase: de MER wordt geschreven en inhoudelijk beoordeeld.

De voorliggende starnotitIc is opgcstcld binnen de richtlijnenfase. Het doel van de startnotitie is meerledig, namelijk:
. informatie te geven over de geplande activiteit;

. een overzicht te geven van de verwachte milieueffecten;
. inzicht te geven in de wijze van beschrijving daarvan in het MER.

De startootitie is bestemd om ane betrokkenen: burgers, belangengroepen et cetera, wettelijke adviseurs (zie paragraaf 2.4.2) en de Commssie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) te informeren over een m.e.r.-plichtige activiteit. De betrokkcnen Imnnen aageven waar in de MER -fase aandacht aagegeven moet wordert.

(IJ In deze staotitie worden twee verschiende schrijfwijze voor milieueffectrapportage gebrukt:

- De m.e.r.: de milieueffectrapportage, lùermee wordt de procedure bedoeld. Dit trject bestaat uit de
startnotitie, richtlijnen en opstelling milieiicffectrapport. Dit wordt ook wel de m.e.r.-procedure genoemd.
- Het MER: het mileueffectrappori zelf.

2001 bestaat de mogelijkheid om op basis van arkel 19 van de gewijzigde Wet op de
Ruimtelijke Ordening, vrijstellng te verlenen van een geldend bestemmgsplan ten behoeve van een
specifiek project. Dit wordt de zelfstadige projectprocedure genoemd.

(2) Sinds april
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1.2 Aameiding
PatM en Epicurs Rea Estate bv zijn voornemens het City Theater te renoveren en te ver-

bouwen tot een hoogwaardige arhousebioscoop met zeven zalert, een grand café met restaurant, een speeIautomatencas;no in de kelder en een inpandige fietsenstalling. Het dagelijksc
bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum is van mening dat de restauratie van het City
Theater een belangrjke bijdrage kan leveren in het versterken van het culturele klimaat van
het Leidseplein en omgeving.

103 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreide omschrijving van het project City Theater Amsterdam en
de m.e.r.-procedure. De huidige situatie komt in paragraaf 2.1 aan bod. Het voorgenomen
initiatief
komt in paragraaf 2.2. Paragraaf 2.3 geeft een korte omschrijving van het relevante
beleid en paragraaf 2A beschrijft de m.e.r.-procedure.

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de mogelijke relevante aspecten die in het MER aa
de orde lrunnen komen. Indien op voorhand vaststaat dat een bepaald aspect niet of in minder
mate relevant is, wordt dat aangegeven.

Hoofdstu 4 geeft een beschrijving op basis van de gegevens van hoofdstuk 3 van de opzet
MER.
van het
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In de huidige grote zaa worden dre zalen gebouwd, op de balons komen twee zalen en in

de toneeltoren worden de overige twee zaeu gebouwd. Hierdoor ontstat een zevental kleinere zalen die passen binren het 'arhouse concept' , waar kwalteitsfilms voor een kleiner
publiek getoond worden. Samen met de horeca-invulling biedt dit een concept waa het publiek naar toegaat voor een 'avondje uit' .

De hoofdingang van de bioscoop en horecavoorziening ligt aan de zijde van het Kleine
Garmanplantsoen, maar deze zijn ook bereikbaar via de entree in de Korte Leidsedwarsstraat De entree van het speelautomatencasino ligt aan de Korte Leidsedwarsstraat waardoor

via een eigen ingang de begane grond en het speelautomatencasino in de kelder worden bereikt. Deze eigen ingang is mede nodig omdat het automatencasino andere openings- en sluitingstijden heeft dan de bioscoop en horecavoorziening.

Het concept in het gebouw vraagt vee! flexibilteit. Deze flexibilteit wordt ondersteund door
een sprier brandinstaIlatie, waardoor beperkingen door comparmenterig minimaal zijn.
Indien prakisch uitvoerbaa wordt gekozen voor een miieuvriendelijke koeling eu verwar-

ming met grondwater. Watertoevoer zowel voor de sprinkler installatie als voor het WKOsysteem (WKO = WarmteKoudeOpslag) zal daarbij wordeu geleverd door een monobron.

Alle installaties iu het gebouw zijn volledig vernieuwd en volledig afgestemd op de huidige
humders. Gekozen wordt voor milieuvriendelijke oplossingen.

203 Huidige pliuioliigische regime
Deze paragraaf geef inzicht in het geldende rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Tevens is het beleid van het stadsdeel Amsterdam-Centrum opgenomen. Het beleid geeft aan .

welke (milieu- en andere) randvoorwaarden gelden voor de keuzes die gemaakt moeten wordeu over (de nitvoering) van het voorgenomen initiatief. In het MER is indien noodzakelijk
een update opgenomen van recentelijk ontwikkelingen.
2.:3. RijlklieMd

Nota RWite (2005)
De Nota Rnimte is op 27 februar 2006 in werkig getreden. Het hoofddoel van het uationaa
vragende functies op het bemimtelijke beleid is mimte scheppen voor verschilende ruimte
perkte oppervlak, dat Nederland ter beschikkg staat Het Rijk wil verstedelijking en infrastrctuur zoveel mogelijk hundelen in nationale stedelijke netwerken, economische kerngebieden en hoofdverhindingsassen. Amterdam valt binen het gebied van de natiortale Ruimtelijke Hoofdstrctuur. Door middel van bundeliug en nrganisatie wil het Rijk beleidsstrategieën voor economie, infrastructuur en verstedelijking hanteren. De daamit afgeleide beleidsdoelen zijn: ontwikeling van natiouale stedelijke netwerken en stedelijke centra, versterking van de economische kemgebieden, verbetering van de bereikbaarheid, verbetering
van de leefbaaheid en sociaal-economische positie van steden. bereikbare en toegankelijke

recreatievoorzieuingen iu en rond de steden, behoud en versterkig van de varatie tussen
stad en land, afstemming van verstedelijkig en economie met de waterhuishouding, en
waaborging van milieukwaliteit en veilgheid.

Met de Nota Ruimte heeft het kabinet gekozen voor een dynamsch, op ontwikeling gericht
ruimtelijk beleid. Het accent verschuift daamee van het stellen van beperkingen uaar het
stimuleren van ontwikkelingen. Er wordt meer nadr gelegd op "ontwikkeIingspIanologie"
en mider op "toelatigsplanologie". Daabij is het belangrjk dat iedere overheidslaag in
staat wordt gesteld de eigen veratwoordelijkheid waar te kunnen maken.
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Het rechter bouwdeel is tegenwoordig bedekt met eeu lichtgrjze metalen bepIatig en de

linker gevel is voorzien van grjze natuurstenen platen. Het gebouw wordt aan beide zijkanten begrensd door de belendende panden.
In 1967-1969 onderging het pand een ingrijpende verbouwing waarbij de bnkstenen voorgevel geheel werd hekleed met plaatwerk. In die tijd werd het theater verbouwd tot een bioscoop met zeven zalen en in tota1 1.400 stoelen. Tegenwoordig voldoen deze zalen evenwel

niet meer aan de buidige kwaliteitseisen.

Het gebouw heeft in 2006 de gemeentelijke monumentenstatus gekregen. Gezien de staat
van het pand, is restauratie van het complex wenselijk.

2.1,2 De ",,,gevi,,g
Het City Theater ligt in het uitgaansgebied 'Leidseplein en omgeving'. In de straten rond en
op het Leidseplein zijn diverse horecagelegenheden gevestigd, van eetcafés tot clubs. Daarbij
is het Leidseplein een cultunrpIein van nationale betekenis. Het heeft een grote concentratie
van theaters, bioscopen en muziekpodia.

2.2 V ooirgenomei: iiltiatief
Pathé en Epicurus Real Estate bv zijn voornemens het City Theater te renoveren en te verbouwen tot een hoogwaardige arthousebioscoop met zeven zalen met in totaal 625 stoelen,
een grand café met restaurant, een speelautomatencasino in de kelder. Tevens wordt inpandig een fietsenstallng gerealiseerd. De restauratie en interne verbouwing levert een bijdrage
aan het versterken van het culturele klimaat van het Leidseplein en omgeving. Het City Theater wordt in overleg met het gemeentelijk bureau Monumenten en Arheologie gerestaureerd.

Als onderdeel van de renovatie wordt de voorgevel van het gebouw in oude luister hersteld.
De achterzijde van het gebouw zal als een tweede voorzijde ontworpen worden, waardoor
een goede bijdrage geleverd wordt aan een uieuwe façade aan de Korte Leidsedwarsstraat.
Deze zijde was oorspronkelijk de achterzijde, maar wordt nu ontwikkeld tot een hoogwaardige ingang. Doordat de huidige gesloten achterzijde wordt vervangen door een entree ontstaat toeloop van bezoekers naar dit deel van de Korte Leidsedwarsstraat. De verlevendiging
is een positief effect van het project door de sociale controlerende werking die de extra toeloop met zich meebrengt,
Het concept in het hele gebouw gaat uit van openheid en transparantie. Dit wordt doorgevoerd door het terugbrengen van de originele vide. Vaimf het halmn op de eerste verdieping
wordt hierdoor uitzicht gecreëerd naar de begane grond. Vanwege de gekozen sprinkler instalatie als brandvoo,àening wordt deze architectuur mogelijk gemaak.
In de kelder van het pand komt een speelautomatencasino met circa LSO automaten. Ten

behoeve van deze voorzieningen geeft de exploitant (JHV) de exp10itatieverguriing aa
Reguliersbreestraat op. Doordat het automatencasIno zich vestigt in de kelder van het City
theater wordt de restauratie van de gevels financieel mogelijk gemaak.
Op de begane grond en eerste verdieping worden horeca voorzieningen gecreëerd met een

totale omvang van circa 1.300 m'. Deze horecavoorzieningen zijn mede ondersteunend voor
de bioscoop en speelautomatencasino. De vormgeving die destijds ontworpen is voor deze
verdieping, blijft gehandhaad. De tweede, derde en vierde verdieping bieden ruimte aan
zeven bioscoopzalen van circa negentig stoelen.
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2.3,4 Stadsdeel

Nnta aanpak Leidsebirul~ Visie en Phm van Aanpak
Een ,wntnl in de bíiHH:'flSI.ad ?ijn b(~l1ù(;nid 101 parels van Iit-i S1ad:-deel i\msierdiliTl"
Centrum, Voor dL' ontwîkkding \'¡m zo'n gebied ìs cen int(;graal gcbìedsgerichte minpak
noodiakdijk,ln die gt:hiedsgcrídl1c ¡¡anpak \\/orden publíckc (~n privnic rlanncn,inv(;sterllk

g(~n cn beheer in samenli;ing ui¡g('\,()crd en i111('gnwl op elkaar alge;;icrnd,

De Ltìdsdmurf IS oiidcr andere genoemd aJs pard en is een vaD de meest Ílm:Bsief gebniìkic
gehied~~n van Amsttrdam, mede door d('- uriìeke combinatie van WOlien, \vinke!l:.I1, \\-\Tkeii,
uitgaan, horeca en ioerislrie, Deze mix van fUllCIltS j;; de grme kracht Vim hei gebied, Door
hef dag(:Jijk;. bestuur i;; op I Ó ,11iglISlU:- 2005 een visk en Cè_ll Pbn v-an Aanpak vasigestcl.d
voor de- verschillende th(;~imls die in dil gebied spelen: cultuur. horeca, b¡;bomving. bercìk~
baarheíd, ripenbare niirnt(', veiligheid en ,,~;:¡rien\'vêrk¡llg. t)o('1 VHn de gebiedsgcriehtc aanpnk
Leidsebuuri is om
verdere siappen IC' !l'_l(en in (k~ onl\vikkeling V(ln h(:! gebied cn inÌiiatil'yc:r1
fe coördineren It'l1(;ilHJe hef gebied beter Ie laien I'IHiC¡ioneri?n nIs ontinoe1'ngspJck voor it~dereen èn als cultureel centnm1 van Amsierdail), Met de niemve invu!1ng t~rì rt~novatjc van

he-! City Theater \\'nrdt hei ¡Janti getransformeerd ¡war (~t'.n hedendaagse uitgaansgeJege.nJieìô
die past bimi(~n het tota;:dbe.eld vun de venií(~u\vde Leidsebmirt.
Nota van tJitgangspHnt,cn .'/er-keersKunrlig Ondt~n:oek Lt~idsèbuUft~
In de Nota van UíigangspulìlCJ1 \/erÌ\eerskundi,g Onderzoek
Leidsëbuart zijn de ft"su!takn
weergegeven van een verkennend verh'-erskundìg onderzoek Haar de problemen. visie en
uit\/crkíngen voor het onderdeel openbare niimi(~ V;1I1 de aanpak van de, L,cidsc.bUllJï.
!n hei verleden is di: Leidsebuun en vooral hi::t Leîdseplcin onderhavig ge\vç-esl ¡Wfl allerlei

functlonelè eisen die beperkingen aan de minnelijkheid hebben üpgekgd. De Leidsebuur( is
wensen geworden. Hierin domineren een ailIlf::d sooríen gebruik
en í.\ van een siJn:¡ënhangend geheel geen sprake meer. Voornamelijk zijn deze eisen en \Ve-r¡,
Ò::11 npIJ;';Lsmn nm eisen en

sen ten koste gt~g;)an van het gehniik door vocigniiger:;.

(jiy 'llwain lL' i\m:S¡í'nhim
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Een van de verantwoordelijkheden van de gemeente is gericht op het optimaal benntten van
het huidige bebouwde gebied. Voorliggend project sluit hierop aa, omdat het een bijdrage
levert aa het versterken van een bestaand stedelijk cultureel gebied en uitgaansgebied.

2.3.2 ProvinciiiaJ beleid

Streekplan ''Noord.nolland Zuid"
Het streekplan "Noord-Holland Zuid" is op 17 februari 2003 door Provinciale Staten vastgesteld. Amsterdam neemt een bijzondere positie in binnen dit streekpIangebied.Amsterdam
kent een grote mate van beleidsvrijheid en stelt voor haar grondgebied een Structuurplan op.
Dil plan heeft dezelfde status als het streekplan.
2.3.3 Gemeeiitelik beleid

StmctmiilpIan 'Kiezen voor stedeljkheid'
Het Strctuurplan "Kiezen voor stedelijkheid" (vastgesteld door de gemeenteraad in april
2003) is gelijktjdig met het Streekplan Noord-Holland Zuid ontwikkeld. Beide producten
hangen sterk samen en beide visies op de rumtelijke ordening corresponderen met elkaar.
Het Structuurplan "Kiezeu voor stedelijkheid" heeft de status van een Streekplan, omdat het
is vastgesteld als uitwerldng van het Streekplan Noord-Holland Zuid voor het grondgebied
van de gemeente Amsterdam. Het projectgebied maak deel uit van de binnenstad en ligt in
het gebied dat in het structuurplan is aangemerkt als 'grootstedelijk kerngebied'. Het grootstedelijk kerngebied is bepalend voor de uitstraling van Ainsterdam als internationaal cultureel, economisch en toeristisch centrun'l. De ruimte voor innovatieve, culturele en economische activiteiten za hier worden vergroot. De toekomstvisie voor de biunenstad is dat dit

gebied op lange termjn een gebied moet blijven met een mix van functies, ongeveer zoals
dat uu het geval is. Voorkomeu moet worden dat het wonen teveel gaat domineren. Het streveu is om het vloeroppervlak van de verschilende soorten functies ongeveer te handhaven
op het huidige niveau. De hinnenstad eu de gordels daaromheen hebben baat bij investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte. Voor de inwoners van Amsterdam vormen de
mogelijkheden voor gevarieerde vrijetijdsactiviteiten in de nabijheid een bijzondere kwaliteit
van Amsterdam. In dit verband blijft de ontwikeling van recreatieve concentratiepunten
actueel. Een recreatief concentratiepunt is een aaneeugesIoten gebied, waa dankzij de combinatie van verschilende voorzieningen het recreatief gebruik een van de voornaamste functies is. Onder die voorzieningen vallen bijvoorbeeld parken, horeca, markten, bibIiothekeu en
musea, winkels en kantoreii en dergelijke. Recreatieve concentratiepunten zijn gebaat bij
fijnmazig mengen van functies eu bij een hoge kwaliteit van de opeubare ruimte. Ze vragen
om investerigen en om ruimte. Voorliggend project sluit hierop aa, omdat bet een bijdrage
levert aan het versterkeu van een bestaand stedelijk cultueel gebied en uitgmmsgebied.

VigereiJd ÌlestemmliJgspliili

Het projectgebied behoort tot het bestemmigsplan 'Leidse- en Weteringbuurt 1998'. In het
bestemmingsplan 'Leidse- en Weteringbuurt 1998' van gemeente Amsterda is voor het
gebruilc van de betreffende gronden de bestemmg "Gemeugde doeleinden" opgenomen.
Met symbolen op de bij het bestemmgsplan behorende pIanam.

City Theater te Amsterdam
I 14 juui 2007

Starnoiitie Mileueffectrapport I RM070069

---

BK Ruimte & Milieu bv

bk R u i m t e & M i i i e u b v

pagina 12 van 24

ADVISEURS IN OMGEVINGSRECHT
Voorliggend project betreft de realisatie van horecavoorzieningen in een pand waa op grond

van het bestemmngsplan, horecavoorzieningen zijn toegelaten. De horecavoorzieningen
maken deel uit van eeu totaaconcept waarbij sprake is van een 'mengvorm'. Mengformules
voorzien in een algemeen maatschappelijke behoefte en dragen bij aa een gezonde econo-

mische ontwikkeling. Het project betreft een 'arouseconcept waarbij gericht wordt op
publiek dat afomt op de kwaliteitsfilm. Horeca vormt een belangrjk onderdeel van dit con-

cept; de bezoeker gaat naar de fim met alles wat daabij hoort. Dit geldt ook voor het automatencasino. Het betreft een functie die wordt geëxploiteerd onder de merknaam Jack's Casino. Jack's Casino is een kanspelconcept van hoge kwaliteit. Gastvrjheid, gezellgheid,
en verrassend in- en exterieur zijn kenmerkend voor het concept.
service, een trendy
In samenwerking met de Pathé-bioscoop en de horeca worden gezamenlijke arangementen
aangeboden in de vorm van een combinatie van bioscoop-, horeca en casino
bezoek. Voor de
bezoekers van het casino geldt wel een verplichte registratie- eu toegangscontrole. Daarbij

geldt een leeftijdsgrens var¡ 21 jaar (wettelijk is die op 18 jaar gesteld).

De gecombineerde functies zal de beleving van luxe en kwaliteit onderling versterken en bet
totaalbeeld van City theater bepalen. Het onderscheidend vermogen van de herinrichtig van
het City theater zit niet alleen in de diversiteit van het concept, maar eveneens in de lnxnenze
uitstraling en vormgeving. De uitstraling wordt versterkt met hehulp van de renovatie van de
gevel, wat met name financieel wordt mogelijk gema door betrokkenheid van het speelautomatencasino.
Uitg"'J1gipumtei1

vorming van het City theater is in december 2006 voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum. Aangegeven is dat de restauratie van het complex aan het
Kleine Gariùanplantsoen in de ogen van het dagelijks bestunr van het stadsdeel Centrum een
belangiijke bijdrage kan leveren in het versterken van het cnIturele ldimaat van het Leidseplein en omgeving. Bekend is, dat om het plan te financieren voor zowel de opknapbeurt van
het theater als de beoogde exploitatie, het verhuren van het souterrain met een structurele
opbrengst noodzakelijk is en dat daaroor eigenlijk alleen eert speelautomatenexploitant in
aanmerking komt. Het is het dagelijks bestuur bekend, dat de exploitant van de bioscoop
(PatM) deze formule samen met de exploitant van de automatencasino (JVH) in Rotterdam
tot tevredenheid van aUe betrokkenen beeft gerealiseerd. Het dagelijks bestuur van stadsdeel
Centrum wil onder een aantal randvoorwaarden medewerking verlenen. De randvoorwaaDe plan

den zijn:
. Het City theater (gemeentelijk monument, architect Jan Wils) wordt in overleg met het

gemeentelijk bnreau Monumenten eu Archeologie gerestaureerd.
. De restauratie dient een positieve bijdrage te leveren aan de Integrale gebiedsgeiicbte

aanpaIc van de Leidsebuur, zoals vastgelegd in de nota 'Gebiedsgerichte aanpak Leidse-

buur Visie en Plan van Aanpale' , vastgesteld door het dagelijks bestuur.
. In de nienwe artJousehioseoop komen zeven bioscoopzaen van elk circa negentig stoelen, horecavoorziening en iu de kelder een speelautomatencasino met maimaa 180
speelautomaten. De expIoitatievergnuiiiiig die JVH nn heeft voor de locatie Reguliershreestraat zal hiervoor omgezet moeten worden naa de locatie van het City theater. Het
nieuwe speelautomatencasino zal maximaal LlOO m2 beslaan.
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Door bundeling en het beter facilteren van de infrastructnur zal de verkeersfnnctie van de
Leidsebuurt in termen van de weg vinden, veilgheid en bereikbaarheid sterk verbeteren.
Tegelijkertijd zal dit een vergroting van de ruimte voor de voetgangers opleveren en het kara.!(er van het Leidseplein ais verbIijf- en bestemmggebied versterken. Prmaat is het streven om de Leidsebuur terug te geven aan de voetgangers. Daaroor moeten een aatal maat-

regelen worden getroffen. Een van de maatregelen betreft de aanpak van het stalen van fietsen. Er komen zeer veel bezoekers naar de Leidsebuurt met de fiets. Er zijn momenteel 1.400
fietsparkeerplaatsen op het maaiveld. De meeste fietsen worden los op straat gestald. Er is
een tekort van circa 2.000 stallingplaatsen.

Hierdoor ontstaat op straat op veel plaatsen overlast door geparkeerde fietsen. Door de grote
aantallen ziet de openbare ruimte er rommelig en vervuild uit. Er zijn plannen voor de realisatie van een centrale ondergrondse stalling die plaats biedt aan 4.00 fietsen.

Voor het autoverkeer geldt dat de aawezige rijwegen als belemmerend worden ervaren voor
de bewegingsvrijheid van voetgangers. Voor (bezoekende) automobilsten is nauwelijks
mimte voor parkeren. Doelstellng is om de doorgaande wegen af te sluiten voor autoverkeer. De Leidsekade tussen de Leidsegracht en het Leidseplein za dan alleen binnen een
bepaald regime bereikbaar zijn voor bestemrruugsverkeer.
Voor het City theater geldt dat de realisatie van een inpandige fietsenstallng deel nit maakt
van het project. Dit sluit aan op de het beleid om het aatal gestalde fietsen op strat terug te
dringen. Binnen de beperkigen die de monumentenstatns met zich meebrengt, is 130 m2 van

het pand geschikt te maken voor de fietsenstallng. Deze voorziening wordt aageviId door
de 's avonds niet gebruikte fietsenrekken van de zeer nabijgelegen school aan de Ziesenisknde als tijdelijke fietsenstalling voor de overige fietsen aa te wenden. Deze tijdelijke oplos-

sing is nodig totdat de door bet stadsdeel geplande nieuwe fietsenstalling bij het Leidseplein
is gerealiseerd.
Verder is de verwachting dat de nieuwe inrichting een lagere verkeersaantrekkende werking
heeft dan de huidige functie van het pand.

Voor het project is een berekening gemaakt van de verkeersaantrekkende werking. Hiervoor
wordt verwezen naar de navolgende paragraa 'Verkeer'. Uit die paragraaf blijkt dat de verkeersaantrekkende werkig afneemt Dit is gunstig voor het plan om de doorgaade wegen
af te sluiten voor autoverkeer.
Nota 'Nmml ce" eigentijds, trimslImnmt iiorecmlie!eid i" de Aiiste,"d_se Biiienstad'

Op 26 juni 2003 heeft de stadsdeelraad ingestemd met de Horecanota 'Naar een eigentijds,
transparant horeeabeIeid in de Amsterdamse Binenstad' . In deze nota (gebaseerd op hoofdlijnen) wordt de bestaade regelgeving tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast,
waarbij handhaving een centrale rol speelt Het Dagelijks Bestunr (DB) wil hiermee een
einde malcen aan a\Ie verwarg over en versnipperig van het beleid en di:idelij!deid creëondernemers, bewoners als handhavers.
ren voor zowel
De horeca is van groot belang voor de Amsterdamse binnenstad. Het is een bron van vermaak en ontspanning en biedt mensen de mogelijkheid om met elkaa in contact te komen.
Het is een onlosmakelijk deel geworden van de vrijetijdsbestedig - een dagje winkelen, een
avondje uit, een kort verblijf - en in toenemende mate ook van het nachtleven. Hiermee
draagt de horeca bij aa de veelzijdigheid eu veelklenrigheid van de stad. Veelkeurgheid in
activiteiten zoals woneni werken. cultuur, kunst, economie, recreëren en historische waarde:
het beschermd stadsgezicht. Op deze manier draagt de horeca bij aa een delicaat evenwicht

tnssert de -ci:ltnrele- voorzieningen, werk en goede sfeer. Daarnaat zorgt de horeca voor een

niet gering deel van de Amsterdamse werkgelegenheid in de binnenstad.
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2.3.5 Conclusie beleid

Het gemeentelijk beleid en stadsdeel beleid is gericht op het beter laten functioneren van het
gebied 'Leidseplein en omgeving' als ontmoetingsplek voor iedereen en als cultureel centrum van Amsterdam. Het project levert hieraan een belangrjke bijdrage. Voor de ruimtelijke effecten geldt dat door de renovatie de voorgevel van het gemeentelijke monument in
als een tweede voorzijde te
oude luister wordt hersteld. Door de achterzijde van het gebouw
ontwerpen wordt een goede bijdrage geleverd aan het opheffen van het gesloten karaker in
dit deel van de Korte Leidsedwarsstraat Daarbij zal de inpandige fietsenstaling een positieve bijdrge leveren aan het beleid om het aantal gestalde fietsen op straat terug te drngen.
Daarbij wordt voldaan aan de uitgangspunten die in december 2006 door het stadsdeel zijn
opgesteld. Birnen de beperkingeu die de monnmenteustatus met zich meebrengt is 130 m2
van het pand geschik te maken voor de fietsenstalling. Deze voorziening wordt aangevuld
door de ' s avonds niet gebruikte fietseiiekken van de zeer nabijgelegen school am de Ziese-

niskade als tijdelijke fietsenstallig am te wenden voor de overige fietsen. Deze tijdelijke
oplossing is nodig totdat de door het stadsdeel geplande nieuwe fietsenstallng bij het
Leidseplein is gerealseerd.
Functioneel geldt dat sprake is van een 'mengvorm' van horeca en uitgamsgeIegenheid.
Mengformules voorzien in een algemeen maatschappelijke behoefte en dragen bij am een
gezonde economische ontwikkeling. Het project betreft eeu 'artIouseconcept waabij ge-

richt wordt op publiek dat afkomt op de kwaliteitsfim. Horeca vormt een belangrjk onderdeel van dit concept; de bezoeker gaat naar de fim met alles wat daabij hooit. Dit geldt ook
en verrassend

voor het antomatencasino. Luxe, gastvrijheid, gezellgheid, service, een trendy

in- en exterieur ziju kenmerkend voor het concept dat met de automatencasino wordt voorgestaan
In samenwerking met de bioscoop en de horeca worden gezamenlijke araugemeuten aange-

boden in de vorm van een combinatie van bioscoop-, horeca en casinobezoek.
De gecombineerde functies zal de beleving van luxe en kwaliteit onderling versterken en het
totaalbeeld van City theater bepalen. De uitstraling wordt versterkt met behulp van de renovatie van de gevel, wat financieel wordt mogelijk gemaakt door betrokkeuheid van het
speelantomatencasino.
Het City theater levert in haar functie eu nitvoeriug een bijdrage aan het versterken van het
cnltureIe ldimaat van het Leidseplein en omgeving.

Het onderscheideud vermogen van de herinrichting van het City theater zit niet alleen in de
diversiteit van het concept, maar met name in de uitstraling en vom1geving

2,4 M,t,Jl"pJlocediiire
In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de m.e.r.-procediire.

2,4.1 M.e,r,-lieoordel¡"gBplicl,t 6" ir."oF,-plid,i
Het Besluit m.e.r. geeft aan waneer een besluit m.e.r.-(beoordeliIlgs)pIichtig is. In het geval
van toeristische en recreatieve voorzienmgen stelt het Besluit het volgende:
. De aanleg van een recreatieve of toeristische voorzienigen is m.e.r.-plichtig in alle ge-

vallen waan de activiteit betrekking heeft op een voorziening die 500.000 bezoekers of
meer per jaar amtrekt, of een oppervlake beslaat van 50 hectare of meer, of een oppervlakte beslaat van 20 hectare of meer in een gevoelig gebied (Besluit m.e.r., onderdeel
C, categorie 10.1).
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. De verordening 'speelautomaten en speelautomatenhallen van 7 mei 2003' bepaalt dat in

de binenstad maximaal negentien speelautomatenhallen gevestigd mogen zijn. Hieruit

volgt dat als JVH verhuist naar het City theater in de vertreklocatie geen nieuw/ander
speelautomatencasino mag worden gevestigd. JVH dient te garanderen dat bet speelautomatencasino aan de verteklocatie wordt gesloten en dat die functie daar definitief
stopt. Het dagelijks bestuur streeft naa versterken van de winkelfunctie in de Regiliersbreestraat en zal geen medewerking verlenen aa vestigig van een eventneeI ander
speelautomatencasino aldaar.
. De toegang naar de kelder zal vanuit de Korte Leidsedwarsstraat plaatsvinden met voor

de kelder alleen een transportingang en nooduitgang aan het Kleine Gartmanplantsoen.
. Het gesloten karaker van de achtergevel van bet City theater aan de Korte Leidsedwars-

straat wordt opgeheven doordat hier een entree zowel naar het souterrain als naa de ho-

reca en de bioscoop komt.
. De naamsaanduiding voor bet speelantomatencasino mag uitsluitend aan de zijde van de
Kort Leidsedwarsstraat worden aagebracht eu dient overeen te stemmen met de voorwaardeiiuit het WeIsta.CtdsbeIeid 2006.

ø Inpandig dicnt ecn fietsenstaling te worden gerealiseerd, zodat bezoekers die met de
fiets komen geen beslag op de openbare ruimte hoeven te leggen.
Uit de beschrijving van het project en uit de beleidsparagrafen blijkt dat aa de uitgangspunten wordt voldaan.
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Bnoegd gezag
Het bevoegde gezag in deze procedure is het dagelijks besrom van het Stadsdeel Amsterdam-Centrm. Het postadres is:
Stadsdeel Amsterdam Centrm
Postbus 202

1000 AB Amterdam
Cm",irissie voor de mileueffectrapportage
Het bevoegd gezag wordt bij haar besluiten geadviseerd door de landelijke Commissie voor
de milieueffectrapportge (Commssie m.e.r.). Deze onafhankelijke commssie bestaat uit
verschilende deskundigen op mileugebied. Voor iedere milieueffectrapportage wordt uit de

commssie een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep heeft tot taak het bevoegd gezag
eerst te adviseren over de inhoud van de richtljnen (het richtljnenadvies) en later over de
juistheid en volledigheid van het MER (toetsingsadvies).
Wettelijke iiilviseW's
Het bevoegd gezag dient nMst de Commssie m.ex. ook advies te vragen aan de wettelijke
adviseurs. De wettelijke adviseurs adviseren het bevoegd ge?41g over de ricbtlijnen voor de
inhoud van het MER en, waneer het MER gereed is, over de kwatiteit en de volledigheid

ervan.

fusprd;ers
Eenieder kan gedurende twee momenten in de m.e.r.-procedure gebruikmaleen van een in-

spraakmogelijkheid:
. inspraak op de starnotitie: eenieder kan een voorstel doen voor een alternatief die in het

MER onderzocht dient te worden;
. inspraa op de inhoud van het MER.

201.3 hlsl'ra"k .,,' advies
Nu de starnotitie bekend is gemaak, heeft iedereen in het kader van de inspraak de mogelijkheid om aan te geven welke onderwerpn naar zijn/haar mening in het miIiel1effectrap-

port aan de orde moeten komen. De inspraaernjn die hiervoor staat is vier weken.
Tijdens deze periode vraagt het bevoegd gezag ook aan de Commissie voor de m.e.r. en de
overige wettelijk adviseurs advies over de inhoud van het op te stellen MER.

2.4.4 Rlchiljiieii
Op basis van de stanotitie, het advies van de Commissie voor de m.e.r. en van de overige

adviseurs en de inspraaeacties, stelt het bevoegd gezag de richtlijnen vast waar het MER
aa moet voldoen. Deze richtljnen geven dus aa weUw vragen in het MER moeten worden

beantwoord.
2,1.5 Opstdleii vim het MER

De initiatiefnemer verzorgt in deze fase de opstellng van het MER conform de richtljnen. In
het MER wordt ingegaan op de (beIeids)achtergTOnden van het initiatief, beschonwde alternatieven voor de uitwerkig van het initiatief en de te verwachten milieneffecten in vergelij-

kig met de ontwikeling van het gebied zonder de realisatie van het voorgenomen initiatief.
De MER wordt tegelijkertijd met het ontwerp-vrijsteIll1gsbesll1it gepubliceerd.
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. De aaleg van een recreatieve of toeristische voorzienigen is m.e.r'-

beoordeligsplichtig van een bezoekersaantal van 250.00 per jaa (Besluit m.e.r', onderdeel D, categorie 10.1).

:i czoeikersa,mtii!1cii

Huidige situatie
In de huidige situatie bij een capaciteit van 1.400 stoelen bedraagt het aatal bezoekers

maximaal 770.00 per jaar (gerealiseerd in 1999). Dit betekent een bezetting van 550 bezoekers per stoel op jaabasis.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie bedraagt het aantal bezoekers:
. Bioscoop: capaciteit 625 stoelen, verwachte bezetting bij arousebioscoop 400 bezoe-

kers per stoel per jaar, tota op jaarbasis 250.000 bezoekers.
. Uitgaande van een maximale bezetting van 550 bezoekers per stoel op jaabasis, betekent dit maximal 344.00 bezoekers per jaa.
. Speelautomatencasino: circa 240 - 260 speelplaatsen gekoppeld aan 180 speelautomaten bestad uit nader te bepalen verdeling van enkelspelers en meerspelers. In een ver-

gelijkbaar speelautomatencasino van JVR met 150 automaten met 211 spelersplaatsen
580 bezoe-

bedraagt het aantal bezoekers 120.000 per jaar. Dit is gemiddeld, maxmaal

kers per speelplaats per jaa. Het verwachte aantal bezoekers van het speelautomatencasino in City bedraagt op basis van deze norm 140.000 tot 150.00 per jaa.
. Horeca: bij de invulling als grand café met restaurant worden maximaal circa 120.000

bezoekers per jaa verwacht. Uitgangspunt is 200 zitplaatsen met een bezetting van 600

per jaar. Tevens geldt dat er sprake zal zijn van 'dubbele' bezoeken, het bezoek aan boreca en aa bioscoop/casino van rUInimaal 25%, hierdoor komt het aatal bezoekers vonr

grand café met restanrant op 90.000.

Het totaal aatal bezoekers bedraagt in de nienwe situatie derhalve 480.00 tot maximaal
614.000 op jaabasis.

Het project is van dien aad dat er ten opzicbte van de huidige situatie minder bezoekers
zullen zijn (vermndering minimaal

ongeveer 156.000 bezoekers op jaabasis). Geconclu-

deerd wordt dat daadoor de verkeersaatrekkende werking lager is en dat het project een
verbetering zal

opleveren voor de verkeersknndige situatie.

In het geval van het City Theater Amsterdam is sprake van de m.e.r-plicht in verband met
het aantal bezoekers op jaabasis.

Vooralsnog is aagenomen dat de m.e.r,-procedure gekoppeld is aa de zelfstandige projectprocedure op grond van arikel 19 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening. Na het verlenen

van de vrijstellig kan direct begonnen worden met de bonwactiviteiten, zonder dat daaroor
het bestemmingsplan eerst gewijzigd hoeft te worden.

2.4.2 Betriiklæim bij de mileimeffectriipportige
I!ltiiitiefi-emer
Initiatiefnemer is Epicums real estate bv. Het postadres van de initiatiefnemer is:
Epicums ReaI Estate bv
de heer P. van der Schans
Noordzijde 79
4225 PK NoordeIoos
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3 MUie1laspeden
In dit hoofdstu wordt ingegaa op de milieuaspecten die iu het kader van deze m.e.r.procedure relevant worden geacht. Bij de vestiging van recreatieve voorzieningen speelt
onder andere de verkeersaatrekkende werking ervan een roL. Tevens is van belang dat het

complex de monumentenstatus heeft. Op basis van ervargen met vergelijkbare publieksaatrekkende functies in Amsterdam kan worden verondersteld dat de omvang van de met

verkeer en vervoer samenhangende effecten op geluid en lucht, in relatie tot de stedelijke
omgeving, klein zullen zijn. In het MER wordt op de juistheid van deze verouderstellug
ingegaa. Echter ondanks deze veronderstellig is de mogelijkheid aanwezig dat plaatselijk,

kortdurend, hinder kan ontstaan. Deze hinder kan zowel in de bouwfase als in de gebruiksfase plaatsvinden. In het MER wordt hier kwalitatief op ingegaan.
3.1 Wot)Jl- eJl leefmileu
Het woon- en leefmilieu wordt in de huidige situatie bepaald door:
. enerzijds het verkeer en de daaree samenhangende aspecteu geluid en lucht;
. anderzijds door de nabijheid van het uitgaansgebied met het Leidseplein als centrm.

De verwachting is dat de realisatie van het voorgenomen initiatief geen significante invloed
heeft op de hoeveelheid verkeer in de omgeving van het Leidseplein. In paragraaf 2.4 I. is
een overzicht gegeven van de bezoekersaatallen in de huidige en in de toekomstige situatie.

Indien de bezoekers met min of meer hetzelfde vervoermddel het projectgebied bezoeken
als in de huidige situatie, dan vindt er geen verschil plaats ten aanzien van met name de hoeveelheid autoverkeer. In het MER wordt onderzocht of de verkeersaantrekkende werking van
de huidige en de toekomstige situatie al of niet van elkaar verschilen.
:1..1 Ved:ee,.skltlJilig olJilenoek

Het voorgestelde verkeerskundige onderzoek bestaat uit een analyse van de huidige situatie
en een prognose voor de toekomstige situatie. De resultaten van dit onderzoek vormen de
basis voor de bepaling van de effecten op de leefbaarheid in de omgeving van het City Theater.

Ve,.kee,.sstmiren
Op basis van het voorgenomen initiatief worden de verwachte toekomstige verkeersstromen
vastgesteld. Deze verkeersstromen worden met de huidige verkeersstromen vergeleken.

Moo"¡ split
In het verkeersknndig onderzoek wordt de modal split van de bezoekers vastgesteld. De verhonding wordt vastgesteld in weIl(e mate de bezoekers gebruiken van auto, openbaar

vervoer (metro, taxi, tram en bus), tourgcar en fiets. Tevens wordt onderzocht of de modal
split is te beïnvloeden, door bijvoorbeeld het stimuleren van openbaarvervoergebruik
lPa~keFe¡¡ City Theater

Op basis van het aantal bezoekers en de modal split wordt de parkeerbehoefte vastgesteld
zowel ten behoeve van motorvoermgen als ten behoeve van fietsen. Vastgesteld wordt of
rekeninghoudend met andere publieksaantrekkende functies in de omgeving voldoende parkeervoorzieuingen en/of -garages aawezig zijn. Ten behoeve van de parkeergarages worden
de OV -verbindingen (inclusief de frequentie en reistijd) tusseu de garages en het theater in
kaa gebracht.
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:U.6 Aimviiariiimg MER

Nadat de initiatiefnemer het MER heeft aangeboden aan het bevoegd gezag, toetst deze of
het MER voldoet aa de richtlijnen: bevat het MER voldoende antwoord op ale vragen? Als
het bevoegd gezag positief oordeelt, aanvaardt ze het ivlER als basis voor verdere hesIuit-

vorming.
2.4.7 mspril"iu'Jliiet MER

Na de aanvaarding brengt het hevoegd gezag het MER samen met het ontwerpvrijstellngsbesluit in inspraa door ze ter visie te leggen en een inspraakavond te organiseren. Tevens vraagt het bevoegd gezag advies over het MER aan de Commssie voor de m.e.r.
en de wettelijke adviseurs.
2.4.8 )Beroep en bezwaar

Na verwerking van de inspraakeacties op het ontwerp-vrijsteI!ngsbesluit en het MER door
belangstellenden en rekeninghondend met de wettelijke advie7ßn, besluit het bevoegd gezag
over het vrijstellngsbesluit.
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Verkeersveilighei£!
In het MER wordt aandacht besteed op welke wijze een verkeersveiliggebrnik van de ontsluiting van het theater tot stand wordt gebracht.
3.1.2 Gelm£!
In het kader van de Wet geluidshinder wordt in het MER onderzocht of de effecten van de
verandering van de functie van de locatie leidt tot een verandering van de geluidsbelasting
op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen. De volgende geluidsaspecten worden onderzocht:
. het verkeerslawaai, afankelijk van de mogelijke veranderig in de hoeveelheid gemoto-

riseerd verkeer;
. de tijdelijke overlast tijdens de bouwfase;

. de effecten van de veranderende functie van het theater zelf (laden en lossen, aan- en
afrijdertd publiek, geluid teu gevolge van de voorstellngen, casino en restaurant zelf).

3.1.3 L"dlltl,waliteit
Op 4 mei 2005 is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (BLK) samen met de Meetregeling Luchtkwaliteit 2005 in werkig getreden. Het doel hiervan is de beschernung van mens en mmeu
tegeu de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Het besluit is primair gericht op het
voorkomen van effecten op de gezondheid van de mens. Daaroe zijn er grenswaaden voor
een zestaluchtverontreinigende stoffen opgenomen. Bij ruimtelijke planen moet hier rekening mee worden gehouden, waarb\j ook gekeken wordt of door realisering van het plan de
luchtkwaliteit verslechtenr

In aansluiting op dit laatste is een analyse gemaak van het maximaal aantal te verwachten
bezoekers in de huidige situatie en in de nieuwe situatie. Hieruit blijkt dat het project van
clen aard is dat er ten opzichte van de huidige situatie minder bezoekers zullen zijn (vemundering ongeveer 156.000 bezoekers op jaabasis) en dat de verkeersaantrekkende werking

derhalve lager is. Minder verkeer betekent dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de
luchtkwaliteit.

Het milieu(technische) aspect luchtkwaliteit vonnt hierdoor geen belemmering voor de realisatie van het voorgenomen initiatief.
3.1.1 Eirei"c veiJgheid

De externe veilgheid wordt bepaald door de aanwezigheid van gevaalijke stoffen (productie, gebruik, opslag en vervoer) in en rond het plangebied. Veilgheidsafstanden tussen activiteiten met gevaalijke stoffen eu (heperkt) kwetsbare objecten, zoals woningeu, moeteu
ervoor zorgen dat bij een eventuele caliiteit het aatal dodelijke slachtoffers beperkt blijft.
Het Vuurwerkbesliiit (2002, herziening 2004) en het Besluit externe veilgheid inrichtingen
(Bevi, 20(4) stellen afstandseisen aa risicovolle bedrijfsactiviteiten. De circulaie Risiconom1ering vervoer gevaarlijke stoffeu (RNVGS, 200) adviseert bij transportroutes en buisleidingen met gevaarlijke stoffen veilgheidsafstanden aan te houdeu.
Uit vooronderzoek blijkt dat het City Theater Amsterdam niet valt binen de risicocoutour

van een uaastgeIegen bedrijf of binnen de invloedssfeer van transportoutes (bron:
www.risicokaat.nl). Het voorgeuomen initiatief zelf is ook geen risicovolle activiteit.
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3.3 Overige aiuiidachtsi¡mnten
3.:l. Energie. "n waterbesl'aring

Het MER besteed aandaeht aan welke activiteiten energie gebruiken en wat de mogelijkheden van energiebesparng en duurzame bronnen (inclusief koude/warte-opslag) zijn.
3.3.2 Het geliriii¡r van "mmmme materialen

Het MER stelt vast in welke mate het bouwplan wordt uitgevoerd met materialeu conform de
principes van duurzaam bouwen, vastgeld in de Beleidsnota' s Duurzaam Bouwen van het

Ministerie van VROM.
3.3.3 Afvallie¡prldng en "fvalliheer

Het MER doet een inschatting van de hoeveelheid, de aard, het vrijkomen van afval en de
wijze waaop de hoeveelheid afval beperkt ka worden. Onderscheid wordt gemaakt in het

reguliere afval en het zwerfvuil afomstig van bezoekers.
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4 Voorstel voor opzet van het MER
De beschrijving van het voorgenomen initiatief City Theater Amsterdam leidt tot de volgende voor de inhoud van het MER relevante uitgangspunten:
1. de locatie van het voorgenomen initiatief ligt vast;
2. de locatie is uitstekend bereikbaar; dit geldt in beginsel voor alle vervoemiddelen en
met name voor het openbaar vervoer en de fiets;
3. de relevante milieuaspeeten richten zich op het aspect verkeer en vervoer en op het cul-

tuurhistorische karakter van een deel van het gebouw;
4. ten behoeve van de financiering voor zowel de restauratie van het theater als de beoogde
exploitatie is het verhuren van bet souterrai met een strcturele opbrengst noodzakelijk.

Daavoor komt eigenlijk alleen een speelautomatenexploitant in aanmerking.
In het kader van bovenstaade punten wordt het als niet reëel geacht om in het kader van de
m.e.r.-procednre verschilende locaties binen de regio Amsterdam te bepalen, uit te werken

en te beschrijven in het MER. Op grond van bovenstaade gaat het in deze m.e.r.-procedure
om een zogeuaamde 'imichtings-MER'. Wel worden de milieueffecten inzichtelijk gemaakt
die voor de besluitvorming noodzakelijk zijn. Conform de Regeling Milieueffecteurapportage van de Wet mileubeheer wordeu hiervoor de volgende alternatieve situaties bescmeven:
. het voorgenomen initiatief (voorkeursaiternatief): bestaande sitiatie inclusief autonome
ontwikkeling en voorgenomen initiatief;
. een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA): dit alternatief gaat uit van een zo min
mogelijk beIastiug van het milieu;
. de refercotiesitiatie (niiJalternatief): bestaande situatie inclusief autouome ontwikkeling
maar zonder het voorgenomen initiatief.
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ArlO dit ulltreksel l(Urmen geen betrouwbare malen worden ontleend.
De DleJlst voor hel kadaster en de opinbßre regMers behoudt zich de Intel!ectuele
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