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Memorandum  

 Van mr. A. ten Veen 
Stibbe Amsterdam 

 

1 INLEIDING 

Voor het project Zuidasdok-stad worden de rijkswegen en spoorwegen voor 1,5 kilometer onder-
gronds gebracht. Tevens worden er extra rijstroken gerealiseerd en het spoor uitgebreid. Het plan is 
om ondergronds tevens stations alsmede parkeergarages te bouwen. Boven de grond zijn diverse 
gebouwen (kantoren, woningen en voorzieningen) gepland. In dit memorandum zal de toepasselijke 
wet- en regelgeving voor de diverse projecten uiteen worden gezet. Niet beoogd is een limitatieve 
lijst van relevante wet- en regelgeving op te stellen. De meest relevante wet- en regelgeving voor de 
realisatie van de onder- en bovenwereld worden benoemd. Een limitatieve lijst van wet- en regelge-
ving en op basis daarvan benodigde vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen is, gelet op (de 
complexiteit van) het project Zuidas en mede gelet op de betrokkenheid van diverse bestuurslagen, 
niet mogelijk. 

In een schema is de meest relevante wet- en regelgeving opgenomen, mede onder aanhaling van de 
procedure en de proceduretijd. In alle gevallen geldt dat besluiten onderhevig kunnen zijn aan een 
juridische procedure, veelal uiteindelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het ruimtelijk ordeningsrecht c.q. het omgevingsrecht is aan (fundamentele) wijzigen onderhe-
vig.  De wetvoorstellen voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, inclusief de Grondexploitatie-
wet en de Wet luchtkwaliteitseisen zijn reeds aangenomen, maar de inwerkingtredingsdatum en 
de exacte gevolgen (bijvoorbeeld door de nog te behandelen invoeringswet voor de Wro, met 
inbegrip van de overgangswetgeving, en de nog vast te stellen onderliggende regelgeving voor de 
luchtkwaliteit zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de algeme-
ne maatregel van bestuur niet in betekenende mate) zijn nog niet duidelijk. Ook de Wet milieu-
beheer wordt aanzienlijk aangepast middels het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn er plannen 
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voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Gebruiksbesluit, Waterwet, wijzigingen in de 
Ontgrondingenwet, Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten, en zal de Europese regel-
geving op het gebied van de luchtkwaliteit waarschijnlijk gaan voorzien in een PM 2,5-
normering. Voornoemde plannen zullen ook doorwerken in andere wetten. 

De geplande wijzigingen zijn (nog) niet in dit memo meegenomen. . 

2 RUIMTELIJK KADER INFRASTRUCTUUR 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) stelt aan ondergronds bouwen geen beperkingen (H. 
Beestman & S. Hillegers, ‘Het bestemmingsplan en ondergronds bouwen’, BR 1999/1102). Er zijn 
in beginsel ook geen andere regels op van toepassing. Wel zal bijvoorbeeld voor ontluchtingsgaten, 
vluchtwegen en deels bovengrondse stations die hun oorsprong vinden in de onderwereld het 
bestemmingsplan dienen te worden aangepast voorzover dit niet in overeenstemming is met de 
vigerende bestemming. Indien deze voorzieningen worden meegenomen in het tracébesluit geldt dit 
zoals later zal blijken als vrijstelling voor het vigerende bestemmingsplan en dient het bestem-
mingsplan overeenkomstig te worden aangepast. Voorzover deze voorzieningen niet zijn meege-
nomen in het tracébesluit dienen ze te worden meegenomen in de reguliere procedure voor aanpas-
sing. Hiervoor wordt verwezen naar 4 (Ruimtelijk kader bovenwereld). 

3 VERBREDEN/VERLEGGEN HOOFDWEG & SPOORWEG  

3.1 Hoofdactiviteit 

(a) Nemen van een tracébesluit 

De Tracéwet is ingevolge artikel 2 van deze wet van toepassing op de aanleg van een hoofdweg, 
landelijke spoorweg of hoofdvaarweg en bepaalde wijziging deze wegen. Voor het project Zuidas-
dok-stad worden de bestaande hoofdwegen en spoorwegen uitgebreid en verplaatst in de verticale 
richting. Vraag is of dit valt onder het ‘aanleggen’ van een weg of enkel op het wijzigen hiervan. 
Artikel 2a van de Tracéwet verklaart hoofdstuk II van de wet ‘Trajectnota en standpunt’ alleen van 
toepassing op besluitvorming omtrent een project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a van die 
wet, derhalve voor ‘de aanleg van een hoofdweg, landelijke spoorweg of hoofdvaarweg’. Voor de 
wijzigingen geldt en verkorte procedure zonder trajectnota. Tijdens de parlementaire behandeling is 
veelvuldig aan de orde geweest wat nu bepalend is voor het volgen van de verkorte procedure. Van 
de zijde van de regering is naar voren gebracht dat bepalend is voor het antwoord op de vraag of de 
verkorte procedure van toepassing is of reeds bestaande hoofdinfrastructuur aanwezig is. Indien dat 
het geval is is voor elke wijziging van die hoofdinfrastructuur (voorzover van toepassing ingevolge 
artikel 2) de verkorte procedure van toepassing. De complexiteit is niet van belang. (Kamerstukken 
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II, 29859 nr. 6, p. 8). De minister heeft in de plenaire behandeling ook benadrukt dat het wetsvoor-
stel geen wijzigingen aanbrengt in de besluitvormingsprocedure voor de aanleg van geheel nieuwe 
hoofdinfrastructuur. De kernvraag is derhalve wederom ‘ligt er al dan niet een verbinding?’ De 
doorsnijding van het gebied heeft dan immers al plaatsgevonden (Handelingen 2004-2005, nr. 99, 
Tweede Kamer, p. 6098). De verkorte procedure is dus van toepassing omdat er reeds een verbin-
ding bestaat. Echter, in de Nota naar aanleiding van het verslag stellen de betrokken minister en 
staatssecretaris dat: 

De aanleg van een nieuwe weg, ook als die een bestaande verbinding vervangt, brengt 
meer dan bij een verbreding aan de bestaande weg een locatiekeuze met zich. (…) Alsdan 
menen wij, zo ook in gevallen dat verschillen de alternatieven elkaar niet zo ontlopen, dat 
niet uitgesloten moet worden dat in een bijzonder situatie een extra procedurestap wordt 
ingebouwd. In bovenstaande situaties kan dat betekenen dat alvorens het ontwerp-
tracébesluit naar buiten wordt gebracht het milieu-effectrapport zelfstandig ter inzage 
wordt gelegd en zo gelegenheid wordt geboden om apart stil te staan bij de (voorgenomen) 
keuze voor een alternatief. Een dergelijke extra procedurestap hoeft de wet niet expliciet 
mogelijk te maken. De verkorte procedure staat er niet aan in de weg om in bepaalde ge-
vallen over te gaan tot een extra inspraakmoment (…) 

In de plenaire behandeling haalt de minister het voorbeeld aan van de N61 in Zeeuws-Vlaanderen, 
waarbij de uitbreiding van de bestaande hoofdweg werd gecombineerd met een omlegging rond de 
dorpskern. In dergelijke gevallen lijkt het de minister verstandig om zoals bovengenoemd een extra 
procedurestap in te bouwen (Handelingen 2004-2005, nr. 99, Tweede Kamer, p. 6101). Maar zoals 
de minister later tijdens de behandeling zegt: 

Het is dan ook niet mogelijk om vooraf aan te geven welke projecten zodanig grote ruimte-
lijke of milieuconsequenties hebben dat deze in het licht van de te volgen procedure een 
aparte besluitvormingsprocedure vergen. Belangrijk inzicht in de gevolgen van een project 
wordt verkregen tijdens de verkenningsfase. De uiteindelijke consequenties komen pas goed 
in beeld wanneer onderzoek wordt gedaan in het kader van het milieueffectrapport. (Han-
delingen 2004-2005, nr. 99, Tweede Kamer, p. 6103.) 

Uit bovenstaande blijkt dat niet direct met zekerheid kan worden gesteld of artikel 2a, artikel 2, 
eerste lid, onder a van toepassing is op het verticaal verleggen van een deel van een hoofdweg en 
landelijke spoorweg, en of dan de verkorte procedure kan worden gevolgd. 

Artikel 2, eerste lid onder b en verder geeft de wijzigingen aan van een hoofdweg of landelijke 
spoorweg waarop de Tracéwet van toepassing is. Aan de hand van het projectplan dient bezien te 
worden of de wijziging aan deze voorwaarden voldoet, met namen met betrekking tot het verbinden 
van twee knooppunten. Het verleggen van een weg is niet als wijziging opgenomen waarop de 
Tracéwet van toepassing is. Dit lijkt echter niet te stroken met de bedoelingen van de wet. Gerede-
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neerd kan worden dat het verleggen toch eerder als ‘wijziging' dan als ‘aanleg' van een weg wordt 
gezien.  

Samenvattend geldt dat de verkorte procedure van de Tracéwet van toepassing is, al dan niet met 
een door het ministerie ingevoegde extra procedurestap. 

(b) Coördinatie 

De Tracéwet bevat in artikel 20 een coördinatieregeling. De minister bevordert een gecoördineerde 
voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve 
te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit en kan van de andere betrok-
ken bestuursorganen de medewerking vorderen, die voor het welslagen van de coördinatie nodig is.  

3.2 Samenhangende activiteiten 

(a) Opstellen MER bij Tracébesluit 

Ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.) en de bijbehorende bijlage C is 
het opstellen van een milieueffectrapport (MER) verplicht voor de aanleg van een hoofdweg of de 
wijziging of uitbreiding van een hoofdweg in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op I) de 
verbreding van een weg met één of meer rijstroken en het te verbreden weggedeelte twee knoop-
punten of aansluitingen met elkaar verbindt, of II) de ombouw van een hoofdweg tot een autosnel-
weg. In dit memorandum wordt er van uitgegaan dat er sprake is van een verbreding van de weg 
met één of meer rijstroken waarvan het weggedeelte twee knooppunten verbindt. 

Voor dergelijke m.e.r.-plichtige activiteiten geldt dat er een MER dient te worden opgesteld bij het 
eerste plan dat in het project voorziet. In dit geval is dat dus het tracébesluit. De procedure voor het 
tracébesluit en de m.e.r. staat in onderstaand schema. 

 

Tracé/ m.e.r.- 
(verkort) 

procedure 

Activiteit Termijn 

Aanvangsbeslissing  
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(b) Luchtkwaliteitonderzoek 

Bij het opstellen van het MER dient (onder andere) onderzoek te worden gedaan naar de luchtkwa-
liteit. Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het plan niet in strijd is met het Besluit luchtkwaliteit 
2005 (Blk 2005). Hiervoor dienen de grenswaarden in acht te worden genomen, een en ander in 
relatie tot de mogelijk al aanwezige overschrijdingen van de luchtkwaliteit.  
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Bedacht moet worden dat het wetsvoorstel Wet op de luchtkwaliteit, die het Blk 2005 dient te 
vervangen, op dit moment is aangenomen door de Eerste Kamer. De wet voorziet in een lijst van 
maatschappelijk gewenste nieuwe projecten en activiteiten die ongeacht de invloed op de luchtkwa-
liteit doorgang mogen vinden, mits daar maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit tegenover 
staan. Deze worden opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
De inwerkingtreding van de wet is nog niet bekend. De minister heeft echter wel aangegeven dat 
het NSL op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2009 zal worden vastgesteld. Het is van belang 
deze ontwikkelingen in het oog te houden. Inmiddels is actie ondernomen en staat het project reeds 
op de conceptlijst van het NSL. 

De in Nederland op dit moment geldende regels met betrekking tot de luchtkwaliteit staan in het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005). Op grond van artikel 7 lid 1 van het Blk 2005 nemen 
bestuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden danwel bij het toepassen van wettelijke 
voorschriften die gevolg kunnen hebben voor de luchtkwaliteit, de in paragraaf 2 genoemde 
grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxide, zwevende deeltjes, koolmonoxide 
en benzeen in acht.  

In gebieden waar de grenswaarden voor NO2 of PM10 worden overschreden mogen plannen die 
geen negatieve effecten of positieve effecten hebben op de luchtkwaliteit in het plangebied toch 
doorgaan, evenals plannen waar sprake is van een geringe verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Voorwaarde voor deze laatste plannen is dan wel dat maatregelen worden genomen, of dat in een 
ander gebied de luchtkwaliteit aanzienlijk verbetert. Dit is de salderingsregeling van artikel 7, derde 
lid Blk 2005. 

Hoewel de Raad van State in het advies naar aanleiding van het ontwerpbesluit Blk 2005 aanmerke-
lijke kritiek heeft geleverd op dit artikel, gezien de mogelijke onverenigbaarheid met het Europese 
recht, zijn de eerste positieve uitspraken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State zich uitlaat over art. 7 lid 3 aanhef en sub a Blk 2005 een feit (Vz. ABRS 18 oktober 2005, BR 
2006/35, bevestigd door ABRS 18 januari 2006, JM 2006/27). 

Dit is van belang nu gezien de situatie mogelijkerwijs de grenswaarden voor de luchtkwaliteitseisen 
boven de Zuidas al overschreden worden. Tevens is uit deze uitspraak naar voren gekomen dat de 
luchtkwaliteit boven een weg niet getoetst moet worden aan de grenswaarden uit het Blk 2005. De 
bijdrage van het verkeer op een afstand van minder dan vier meter vanaf het midden van de rijbaan, 
behoeft niet in aanmerking te worden genomen bij het toetsen van een voorgenomen activiteit aan 
de in het Blk 2005 opgenomen grenswaarden (ABRS 18 januari 2006, JM 2006/27). 
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(c) Aanpassen bestemmingsplan 

Indien het vigerende bestemmingsplan niet in overeenstemming is met het tracébesluit, dan geldt  
ingevolge artikel 15 lid 6 van de Tracéwet het tracébesluit voor de uitvoering daarvan als vrijstel-
ling, als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Wel is de gemeenteraad 
verplicht op grond van artikel 15 lid 9 Tracéwet binnen een jaar nadat het tracébesluit onherroepe-
lijk is geworden het bestemmingsplan overeenkomstig dat tracébesluit vast te stellen of te herzien. 
Afhankelijk van de exacte plannen en de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan zal het 
bestemmingsplan ook op andere punten opnieuw vastgesteld dienen te worden. De procedure voor 
het vast stellen van een nieuw bestemmingsplan wordt onder 4.1(a) besproken. Voor het gebied dat 
is inbegrepen in een tracébesluit geldt het tracébesluit als voorbereidingsbesluit als bedoeld in 
artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

(d) Geluidhinder 

Ingevolge de Tracéwet dient bij het tracébesluit maatregelen de in acht te nemen grenswaarden 
voor geluidhinder en de aanduiding van de maatregelen, gericht op het terugbrengen van de ver-
wachte geluidsbelasting van de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onder-
scheidenlijk aan de grens van geluidsgevoelige terreinen als bedoeld in de Wet geluidhinder 
nauwkeurig te worden beschreven. Het ontwerp-tracébesluit bevat tevens, indien van toepassing, de 
voorgenomen beslissing tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting in zones ingevolge de artikelen 87e tot en met 87i of 106d tot en met  106h van de 
Wet geluidhinder. De toepasselijke geluidsgrenswaarden staan in de Wet geluidhinder, alsmede de 
maximaal te verlenen vrijstelling. Hier dient rekening mee gehouden te worden. De binnenwaarde 
mag echter nooit 35 dB(A) danwel 37 dB(A) in geval van een hoger toegestane geluidsbelasting op 
de gevel overschrijden. Dit volgt uit het Bouwbesluit. 

(e) Rekening houden met veiligheid 

De op 25 mei 2006 van kracht geworden Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW) 
en het daarbijbehorende Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels strekken tot implementa-
tie van de richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake 
minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet. Artikel 6, derde lid, van de 
WARVW bepaald dat de tunnelbeheerder aan de Commissie Tunnelveiligheid advies moet vragen 
over het tunnelveiligheidsplan en het bouwplan waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd. 
Ingevolge het vierde lid is het enige wetsartikel dat ook geldt voor spoortunnels en voor tram- en 
metrotunnels, en wel voor die tunnels die langer dan 250 meter zijn. Indien ten aanzien van het 
tracé van de tunnel de Tracéwet van toepassing is dan voegt de tunnelbeheerder het advies van de 
Commissie Tunnelveiligheid bij zijn verzoek aan de minister om een tracébesluit te nemen. 



ZA.U.07.126 8 

Artikel 11, tweede lid, van de Tracéwet is hiervoor aangepast en luidt nu als volgt: 

2. Het ontwerp-tracébesluit bevat ten minste: 

(…) c. een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met het advies van de 
Commissie voor de tunnelveiligheid ten aanzien van het tracé van een in de desbetreffende 
hoofdweg of landelijke spoorweg geplande tunnel en, indien het een tunnel in een hoofdweg 
betreft, de wijze waarop rekening is gehouden met de risicoanalyse, bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels 

Voor spoortunnels zijn andere wettelijke veiligheidseisen in voorbereiding. Basis hiervoor zullen de 
Technical Specification for Interoperability/Safety of Railway Tunnels (TSI/SRT) zijn waaraan in 
Europees verband de laatste hand wordt gelegd (gereed in de tweede helft van 2006 blijkens 
informatie op de website van het ministerie van verkeer en waterstaat). Bij spoortunnels wordt nu 
geïnventariseerd welke nationale eisen eventueel aan de internationale eisen moeten worden 
toegevoegd om het huidige in Nederland bereikte veiligheidsniveau vast te houden. Het is van 
belang van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. 

Het externe veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen staat in de Wet vervoer gevaar-
lijke stoffen (Wvgs) en de daarbij horende Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke 
stoffen (VSG) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VGL) en de nota 
Risisconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota Rnvgs). De Circulaire risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen (circulaire Rnvgs) verduidelijkt dit beleid en werkt het verder uit. 

Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in het Kabinetsstandpunt 
Ketenstudies aangegeven dat de LPG-transporten zodanig gerouteerd zullen worden dat het trans-
port van LPG (LPG is dominant in de risicoberekeningen voor externe veiligheid) niet prohibitief is 
voor de ruimtelijke ambities voor de Zuidas in Amsterdam. Het vervoer van LPG wordt bijvoor-
beeld omgeleid via de A9. Andere gevaarlijke stoffen worden zonodig ook bij deze herroutering 
betrokken. 

(f) Water(berging) 

In artikel 19a Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat een watertoets moet worden 
uitgevoerd. De ruimtelijke onderbouwing, zowel in een bestemmingsplan als in het kader van een 
vrijstelling, dient te worden vergezeld van een beschrijving van de wijze waarop rekening is 
gehouden met de gevolgen van het besluit voor de waterhuishouding. In het kader van Nationaal 
Bestuursakkoord Water hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen onder meer afge-
sproken dat de watertoets ook wordt toegepast bij waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 
plannen en besluiten die niet vallen onder deze verankering in de Bro. Dat betekent dat ook voor 
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andere wettelijke plannen en besluiten, bijvoorbeeld in het kader van de Tracéwet, een watertoets 
moet worden uitgevoerd. Door het waterschap wordt toegezien op de naleving van de keurvoor-
schriften. 

(g) Archeologie 

Bij het opstellen van het MER zal tevens het onderzoek naar de betrokken archeologische waarden 
worden vastgelegd, welk onderzoek mede door de Wet op de Archeologische monumentenzorg is 
vereist. Bij dergelijke grote projecten streeft de minister een integrale waardering van het bodemar-
chief na. Deze beoordeling kan mogelijk de uiteindelijke tracékeuze beïnvloeden dan wel aangeven 
welke vooraf te nemen, wellicht conserverende, maatregelen moeten worden getroffen. Dit is 
vastgelegd in convenanten tussen de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) 
en RWS, namens respectievelijk de bewindslieden voor Cultuur en Verkeer en Waterstaat (Kamer-
stukken II 2003/2004, 29 259, nr. 3, p. 8). 

4 RUIMTELIJK KADER STEDELIJKE ONTWIKKELING 

De ruimte in Nederland wordt door het rijk, provincie en gemeente ingericht, aan de hand van 
diverse ruimtelijke ontwerpen. Het rijk vat zijn plannen samen in een planologische kernbeslissing 
(pkb), de provincie in streekplannen en de gemeente in bestemmingsplannen. De pkb is een ruwe, 
globale schets van de inrichting van de ruimte en wordt ook wel structuurschema genoemd. Aan de 
hand van de pkb’s stellen provincies streekplannen op. De streekplannen vormen het richtsnoer 
voor gemeentelijke bestemmingsplannen. Tevens kan er een structuurplan opgesteld worden door 
de gemeente. Een structuurplan is een indicatief plan met een mogelijke coördinerende functie voor 
het hele ruimtelijke beleid van de gemeente. 

Voor het gebied van de Zuidas is de PKB nationaal ruimtelijk beleid van toepassing, evenals het 
streekplan Noord-Holland Zuid. Thans hebben GS een ontwerp vastgesteld voor de partiële herzie-
ning van dit streekplan. Dit ontwerp heeft voor zienswijzen ter inzage gelegen van 18 juni 2007 tot 
en met 13 augustus 2007. De uitkomsten van de zienswijzen op dit ontwerp zijn nog niet bekend. Er 
is een structuurplan 'Kiezen voor stedelijkheid' voor de stad Amsterdam vastgesteld door de 
gemeenteraad van Amsterdam op 16 april 2003. Door GS is dit structuurplan als uitwerking van het 
streekplan overgenomen op 17 februari 2004. Uitgezonderd van deze uitwerking zijn 6 beleidson-
derdelen van het Structuurplan Amsterdam die in strijd zijn met het Streekplan Noord-Holland 
Zuid, onder andere betreffende uitspraken over de parkeernorm voor de Zuidas. Provinciale Staten 
hebben op 15 maart 2004 met de uitwerking ingestemd. 
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4.1 Hoofdactiviteit 

(a) Aanpassen bestemmingsplan 

De procedure voor het vaststellen van een bestemmingsplan is hierna schematisch weergegeven: 

 

Totstandkoming bestemmingsplan 

Actie Termijn  

(evt.: voorbereidingsbesluit door de gemeente)  

overleg met waterschap, omringende gemeen-
ten, PPC, diensten van het Rijk en provincie  

 

Opstellen ontwerpbestemmingsplan door B&W  

Inspraak (Gemeentelijke inspraakverordening)  6 weken 

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan en 
terinzaglegging  

 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
(zienswijzen kunnen worden ingediend) 

6 weken 

Vaststellen bestemmingsplan door gemeente-
raad 

Binnen 8 weken zonder ingediende zienswijzen 

Binnen 4 maanden met ingediende zienswijzen 

Ter inzage leggen Binnen 4 weken 

Terinzagelegging (bedenkingen kunnen worden 
ingediend) 

6 weken 

Verzending naar GS van bestemmingsplan Binnen 4 weken 

Beslistermijn GS voor goedkeuring zonder 
ingediende bedenkingen 

13 weken, evt. verlenging van 13 weken zonder 
ingediende bedenkingen 
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6 maanden met ingediende bedenkingen 

Inwerkingtreding zonder verzoek om voorlopige 
voorziening 

6 weken en 1 dag na goedkeuring (zonder 
ingesteld beroep: bestemmingsplan is onherroe-
pelijk) 

Inwerkingtreding met verzoek om voorlopige 
voorziening (kan alleen als beroep is ingesteld) 

Nadat op verzoek om voorlopige voorziening is 
beslist 

In geval van ingesteld beroep: vooronderzoek en 
plannen zitting 

Onbekend, waarschijnlijk maximaal ongeveer 1 
jaar 

Uitspraak 6 weken (evt. verlenging van 6 weken) na 
zitting 

Vervolg?  

 

Bedacht moet worden dat er een wetvoorstel aanhangig is om de Wet op de ruimtelijk ordening te 
herzien. De procedure om tot een vaststelling van een bestemmingsplan te komen wordt hiermee 
verkort. 

(i)  Grondexploitatie 

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening inzake de grondexploitatie 
is op 22 mei 2007 door de Eerste Kamer aangenomen. De invoeringsdatum is nog onbekend, maar 
zal worden gekoppeld aan de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Op grond van 
deze wet wordt het mogelijk in het bestemmingsplan uitvoeringsbepalingen op te nemen. Tevens 
wordt de gemeenteraad verplicht een exploitatieplan op te stellen voor gronden waarop een bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Dit exploitatieplan bevat 
het toetsingskader voor het kostenverhaal en de binnenplanse verevening en voor zover nodig eisen 
en regels voor het bouwrijp maken, de nutsvoorzieningen en de openbare ruimte. De eerste vaststel-
ling van een exploitatieplan zal samenvallen met die van een bestemmingsplan of projectbesluit (de 
nieuwe vrijstelling). Bij het verlenen van een bouwvergunning moet dan een verplichte exploitatie-
bijdrage worden betaald. Van de verplichte vaststelling van het exploitatieplan kan worden afgezien 
indien het verhaal van de kosten van de grondexploitatie en de eisen aan de werkzaamheden 
anderszins zijn verzekerd. Gezien de gewenste opzet en financiering van de Zuidas ligt het in de 
rede om aan te nemen dat het verhaal van kosten 'anderszins verzekerd' zal zijn en derhalve de 
grondexploitatiewet nauwelijks effect zal hebben  op het project. 
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4.2 Samenhangende activiteiten 

(a) Opstellen MER 

Ingevolge het Besluit m.e.r. is het verplicht om bij het eerste ruimtelijk plan dat I) grootschalige 
woningenbouw (in een aaneengesloten gebied voor 2000 woningen of meer buiten de bebouwde 
kom of 4000 woningen of meer binnen de bebouwde kom), of II) het aanleggen van een bedrijven-
terrein (minmaal 150 hectare) mogelijk maakt, een MER op te stellen.  

Voor I) de bouw van 2000 woningen of meer binnen de bebouwde kom, II) de aanleg, wijzigen of 
uitbreiden van een bedrijventerrein met meer dan 75 hectare) of III) de uitvoering dan wel de 
wijziging of uitbreiding van de uitvoering van een stadsproject, met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen (met een oppervlakte van 100 hectare of meer, of een bedrijfs-
vloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer) gelden de artikelen 7.8a tot en met 7.8d van de Wet 
milieubeheer. Indien degene die de activiteit onderneemt aangeeft dat hij een MER gaat opstellen, 
of het bevoegd gezag dat verlangt vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor 
het milieu kan hebben, is een MER tevens verplicht. 

Voor het opstellen van een MER dient er een startnotitie te worden opgesteld door de initiatiefne-
mer. Deze wordt gepubliceerd en er staat inspraak op open voor iedereen, gericht op de gewenste 
richtlijnen voor de inhoud van het milieueffectrapport. Hiervoor wordt ook advies ingewonnen bij 
de Commissie voor de milieueffectrapportage. Binnen 13 weken na de publicatie van de startnotitie 
stelt het bevoegd gezag de richtlijnen vast. Deze geven aan welke alternatieven en welke milieuge-
volgen in het milieueffectrapport moeten worden behandeld. Vervolgens wordt het MER opgesteld. 
De initiatiefnemer is hiervoor verantwoordelijk. Het opstellen is niet aan een termijn gebonden. Het 
MER wordt ingediend bij het bevoegd gezag dat binnen 6 weken beoordeelt of het MER voldoet 
aan de richtlijnen (de gewenste inhoud) en wettelijke eisen. Het bevoegd gezag kijkt tevens of de 
aanvraag in behandeling kan worden genomen. Het bevoegd gezag publiceert binnen 8 weken het 
rapport met de aanvraag voor het besluit ten behoeve van de inspraak en advisering. Gaat het om 
een niet op aanvraag te nemen besluit, dan wordt het milieueffectrapport met het 
(voor)ontwerpbesluit gepubliceerd. Daarna kan iedereen opmerkingen maken over het milieueffect-
rapport en bedenkingen indienen tegen de aanvraag of het ontwerpbesluit. Na afloop van de in-
spraak (van 6 weken) brengt de Commissie voor de milieu-effectrapportage binnen 5 weken advies 
uit over de volledigheid en de kwaliteit van het milieueffectrapport. Zij kijkt daarbij ook naar de 
binnengekomen opmerkingen en adviezen. Vervolgens neemt bevoegd gezag neemt het besluit over 
het project. Het houdt daarbij rekening met de milieugevolgen en de binnengekomen reacties en 
adviezen. Het motiveert in het besluit wat er met de resultaten van het milieu-effectrapport is 
gedaan. Verder stelt het vast wat en wanneer er geëvalueerd moet worden. De regelingen van 
bezwaar en beroep vloeien voort uit de regeling van het besluit.  
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(b) Luchtkwaliteit 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient ingevolge artikel 7 Blk 2005 de toepasselijke 
grenswaarden voor verontreinigende stoffen in de lucht in acht te worden genomen. Dit is eerder 
behandeld onder 3.2(b) 

(c) Geluidhinder 

Langs elke spoorweg bevindt zich een geluidszone. De geluidszone is in feite een (ge-
luids)onderzoeksgebied aan weerskanten van de spoorweg. Als een bestemmingsplan moet worden 
vastgesteld of herzien en dat plan heeft betrekking op gronden binnen de geluidszone, dan moeten 
de waarden van het Besluit geluidhinder spoorwegen in acht worden genomen. Daaraan vooraf gaat 
een akoestisch onderzoek. Bij dat onderzoek wordt ook de doeltreffendheid van eventuele geluids-
maatregelen meegenomen. Ditzelfde geldt voor zones langs wegen op grond van de Wet geluidhin-
der. Burgemeester en wethouders van de gemeente kunnen hiervoor hogere grenswaarden vaststel-
len. Wanneer het echter gaat om de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg of een weg in 
beheer van het Rijk of de provincie zijn GS bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde.  

(d) Rekening houden met externe veiligheid 

Bij het ondergronds brengen van de infrastructuur dient in het bestemmingsplan (en bij de eventu-
eel te verlenen Wm-vergunningen) rekening te worden gehouden met de externe veiligheid. Het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan overheden die beslui-
ten nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat 
daarbij om bijvoorbeeld chemische fabrieken, lpg-tankstations en spoorwegemplacementen waar 
goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle 
activiteiten dichtbij huizen, ziekenhuizen, scholen (zogenaamde kwetsbare objecten) of in de buurt 
van winkels, horeca-gelegenheden en sporthallen (beperkt kwetsbare objecten). Daardoor ontstaan 
risico's voor mensen die in de buurt ervan wonen of werken. Het besluit wil die risico's beperken. 
Het besluit verplicht gemeenten en provincies wettelijk vanaf de inwerkingtreding van het besluit 
bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen met externe 
veiligheid rekening te houden. 
 
Het externe veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen staat in de Wet vervoer gevaar-
lijke stoffen (Wvgs) en de daarbij horende Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke 
stoffen (VSG) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VGL) en de nota Risisco-
normering vervoer gevaarlijke stoffen (nota Rnvgs). De Circulaire risiconormering vervoer gevaar-
lijke stoffen (circulaire Rnvgs) verduidelijkt dit beleid en werkt het verder uit.  
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De op 25 mei 2006 van kracht geworden Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW) 
en het daarbijbehorende Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels strekken tot implementa-
tie van de richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake 
minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet. Artikel 6, derde lid, van de 
WARVW bepaald dat de tunnelbeheerder aan de Commissie Tunnelveiligheid advies moet vragen 
over het tunnelveiligheidsplan en het bouwplan waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd. 
Ingevolge het vierde lid is het enige wetsartikel dat ook geldt voor spoortunnels en voor tram- en 
metrotunnels, en wel voor die tunnels die langer dan 250 meter zijn. Indien ten aanzien van het 
tracé van de tunnel de Tracéwet van toepassing is, zie 3.2(e). 

Indien de Tracéwet niet van toepassing is dan zal het advies van de Commissie Tunnelveiligheid 
moeten worden gevoegd bij het verzoek tot wijziging van het betreffende bestemmingsplan dan wel 
bij het mogelijke verzoek tot vrijstelling ingevolge artikel 19 WRO (Kamerstukken II 2004/20056, 
30 209, nr. 3, p. 12) 

Voor spoortunnels gelden andere veiligheidseisen. Basis hiervoor is de Technical Specification for 
Interoperability/Safety of Railway Tunnels (TSI/SRT) die de Europese Commissie heeft vastge-
steld. Nederland moet hiervoor een nationaal European Rail Traffic Management System (ERTMS) 
implementatieplan indienen bij de Europese Commissie. Bij spoortunnels wordt geïnventariseerd 
welke nationale eisen eventueel aan de internationale eisen moeten worden toegevoegd om het 
huidige in Nederland bereikte veiligheidsniveau vast te houden. Het is van belang van deze ontwik-
kelingen op de hoogte te blijven. 

(e) Water(berging) 

In de toelichting van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 12 Bro een waterparagraaf te 
worden opgenomen. Dit is een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de 
gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast zullen daarbij 
ook de gevolgen voor de waterkwaliteit en verdroging bezien moeten worden. Bovendien dient te 
worden aangegeven hoe rekening is gehouden met het wateradvies dat door de waterbeheerder is 
verstrekt op grond van artikel 10 Bro. Daarnaast moet worden voldaan aan de keurvoorschriften 
van het waterschap, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi- en Vecht. 

(f) Flora- en Faunawet 

Op grond van de Flora- en Faunawet kan de provincie kleine gebieden aanwijzen als beschermde 
leefomgeving. Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan dient derhalve informatie 
te worden verzameld en onderzoek te worden gedaan ten aanzien van ecologische waarden in het 
gebied. 
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(g) LIB Schiphol 

In het op grond van de Wet luchtvaart opgestelde Luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol zijn 
gebieden rondom Schiphol aangewezen (ook in de gemeente Amsterdam) waarvoor beperkingen 
gelden. In dit besluit zijn hiervoor regels opgesteld ten aanzien van het gebruik en de maximale 
hoogte. De exacte locaties van de te plaatsen gebouwen zullen met de kaarten behorende bij dit 
besluit moeten worden vergeleken. Uit een overleg met de inspectie Luchtvaart is gebleken dat de 
voorgenomen bouwhoogten uit de visie Zuidas op diverse plaatsen de maximale bouwhoogten van 
het LIB doorsnijden. Van deze beperkingen kan echter op grond van artikel 8.9, lid 3, Wet lucht-
vaart ontheffing worden verleend indien de minister van V&W in overeenstemming met de minister 
van VROM een verklaring van geen bezwaar geeft. Voor eerdere gebouwen op de Zuidas (Gersh-
win, Mahler en de KPN-mast) zijn reeds ontheffingen verleend.  

(h) Archeologische waarden 

Thans is de Wet op de archeologische monumentenzorg inwerking getreden, waardoor het Europe-
se verdrag inzake de bescherming van het archeologische erfgoed (verdrag van Malta/Valletta) is 
geïmplementeerd. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet rekening worden gehouden 
met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. De aanvrager van een vrijstel-
ling kan in het belang van de archeologische monumentenzorg worden verplicht een rapport te 
overleggen omtrent de archeologische waarde van het terrein. Ook bij het opstellen van een MER 
dient rekening te worden gehouden met de archeologische waarden. 

5 BOUWEN (BOVEN- EN ONDERWERELD) 

5.1 Hoofdactiviteit 

(a) Bouwvergunning 

De hoofdregel van de Woningwet is dat bouwen alleen mag met bouwvergunning. Hiervoor maakt 
het niet uit of er boven- of ondergronds wordt gebouwd. Wel zijn enkele uitzonderingen op. Ook 
kan er in plaats van een reguliere bouwvergunning slechts een licht bouwvergunning vereist zijn. 
Gezien de te verwachten omvang van de meeste te realiseren bouwwerken voor het project Zuidas-
dok-stad zullen deze uitzonderingen niet in dit memorandum behandeld worden. 

Een bouwvergunning mag alleen, en moet geweigerd worden als de aanvraag in strijd is met 1) het 
bestemmingsplan; 2) de redelijke eisen van welstand; 3) het Bouwbesluit; 4) de Bouwverordening; 
en 5) als een monumenten vergunning vereist is en die vergunning geweigerd is.  
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Een aanvraag voor een bouwvergunning moet worden ingediend bij B&W van de gemeente waarin 
het bouwwerk wordt gebouwd. Indien het bouwen van een bouwwerk tevens het oprichten van een 
inrichting onder de Wet milieubeheer is, dient de milieuvergunning voorafgaand aan, of uiterlijk 
gelijktijdig met de bouwvergunning te worden aangevraagd. De bouwaanvraag dient daar melding 
van te doen. Indien er nog niet op de aanvraag om een milieuvergunning is beslist dan wordt de 
bouwvergunning in beginsel aangehouden. Zie verder onder 5.2(d)(iii). 

Ingevolge de beslistermijnen van de Woningwet dient op een aanvraag voor een reguliere vergun-
ning binnen 12 weken te worden beslist. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 6 weken worden 
verlengd. Als deze termijnen worden overschreden, zonder dat een besluit is genomen, is de 
bouwvergunning van rechtswege verleend. Dit is echter niet het geval wanneer de bouwvergunning 
op grond van de Woningwet moet worden aangehouden.  

5.2 Samenhangende activiteiten 

(a) Veiligheid 

Zie voor de veiligheid 4.2(d). Ingevolge de WARVW is er aan artikel 44a Woningwet toegevoegd 
dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn (niet verplicht) een bouwvergunning te weigeren 
indien het advies van de commissie Tunnelveiligheid daartoe aanleiding geeft.  

(b) Indien nodig: vrijstelling voor bouwen in afwijking van (vigerende) bestemmingsplan 

Indien de bouwaanvraag niet voldoet aan het vigerende bestemmingsplan dient tevens een vrijstel-
ling te worden aangevraagd. Er zijn binnenplanse (art. 15 WRO) en buitenplanse vrijstellingen 
mogelijk (art. 17 en 19 WRO). Bij een binnenplanse vrijstelling bepaald het bestemmingsplan dat 
B&W van de voorschriften vrijstelling mogen verlenen. Er zullen echter meestal ook beperkingen 
aan de vrijstellingsbevoegdheid zijn verbonden. Gezien het onderhavige project zal deze binnen-
planse vrijstelling niet in dit memorandum worden behandeld.  

(i) Tijdelijke vrijstelling 

Op grond van artikel 17 WRO kan er een tijdelijke vrijstelling worden verleend voor maximaal 5 
jaar. Een dergelijke vrijstelling zou voor het onderhavige project kunnen worden aangevraagd voor 
bijvoorbeeld tijdelijke platforms. De procedure voor een vrijstelling ex artikel 17 WRO is lichter 
dan die voor een artikel 19 vrijstelling. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na 
ontvangst van een aanvraag tot toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het ontwerpbesluit wordt ter inzage gelegd 
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en gedurende 6 weken kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen. Hierna moeten burgemees-
ter en wethouders binnen 4 weken het besluit nemen.  

(ii)  Artikel 19 vrijstelling 

In artikel 19 WRO is een aantal bevoegdheden opgenomen om vrijstelling (niet tijdelijk) te verle-
nen van het geldende bestemmingsplan. Wordt gebruik gemaakt van de vrijstellingsbevoegdheid 
zoals opgenomen in artikel 19 lid 1, dan is daarvoor in beginsel de goedkeuring van gedeputeerde 
staten nodig. De bevoegdheid om op grond van deze bepaling vrijstelling te verlenen is toegekend 
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad van Amsterdam heeft deze bevoegdheid evenwel gedele-
geerd aan het college van burgemeester en wethouders.  

Tevens kan het college van burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen op grond van het 
tweede lid van artikel 19 WRO. Is dit mogelijk, dan is er geen goedkeuring van gedeputeerde staten 
vereist. De vraag of – wanneer men een beroep wil doen op artikel 19 WRO – op grond van het 
tweede lid vrijstelling kan worden verleend, hangt af van de door gedeputeerde staten aangegeven 
categorieën van daartoe bestemde gevallen.  

De procedure voor het verlenen van een artikel 19 lid 1 vrijstelling is hieronder schematisch 
weergegeven: 

Artikel 19 lid 1 vrijstelling 

Actie Termijn  

Aanvraag  

Besluit tot toepassing afdeling 3.4 Awb 8 weken 

Bekendmaking ontwerpbesluit en terinzagleg-
ging  

 

Terinzagelegging ontwerpbesluit (zienswijzen 
kunnen worden ingediend) 

6 weken 

Beslissing omtrent aanvragen van verklaring 
van geen bezwaar 

8 weken 

Geen verklaring van geen bezwaar vereist:  

Binnen 4 weken na indienen termijn indienen 
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Besluit omtrent vrijstelling door B&W zienswijzen 

Wel verklaring van geen bezwaar vereist: 

Verzending aanvraag om vrijstelling en verkla-
ring van geen bezwaar aan GS 

 

2 weken 

Horen inspecteur door GS  

Besluit GS omtrent verklaring van geen bezwaar 8 weken 

Inwerkingtreding besluit GS (indien Minister 
besluit niet vervangt) 

 Na 8 weken  

Besluit Gemeenteraad/B&W verlenen vrijstel-
ling 

2 weken 

 

Als het nu aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de WRO van kracht wordt dan worden de 
mogelijkheden om een vrijstelling te verlenen aanzienlijke beperkt. De aangewezen weg is in dat 
geval –het aanvragen van- een herziening van het bestemmingsplan. 

(iii)  Luchtkwaliteit 

De eisen die het Besluit luchtkwaliteit aan de besluitvorming door bestuursorganen stelt, gelden bij 
het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 17 en 19 WRO onverkort. Voor wat betreft het 
verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 is in het beleid van gedeputeerde staten zelfs 
expliciet bepaald dat aan die eisen moet worden voldaan, voordat vrijstelling op grond van deze 
bepaling verleend kan worden. Zie verder 3.2(b) 

(iv) Wet geluidhinder 

Bij een besluit tot vrijstelling ingevolge artikel 19 WRO dat betrekking heeft op een geluidszone 
langs een weg of spoorweg dienen de grenswaarden hiervoor in acht te worden genomen, op grond 
van artikel 76a Wet geluidhinder en artikel 4a Besluit geluidhinder spoorwegen. 

(c) Aanpassen bestemmingplan 

Zie hiervoor 4.1(a) en verder. 
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(d) Onderwereld: milieuvergunning voor parkeergarage? 

Parkeergarages zijn ingevolge artikel 8.40 Wet milieubeheer (Wm) en het Besluit opslag- en 
transportbedrijven in beginsel niet vergunningplichtig onder de Wm indien wordt voldaan aan de 
voorwaarden van het Besluit. Voor het in gebruik nemen van de parkeergarages dient een melding 
plaats te vinden, waarna de voorschriften van het besluit behoren te worden nageleefd. Een par-
keergarage is overigens niet milieuvergunningplichtig als de garage tot de openbare weg behoort 
(VzABRvS 2 maart 1998, JM 1998/63). Wanneer het echter zou gaan om een parkeergarage die is 
gebouwd om de aantrekkelijkheid van specifieke bedrijven of winkelcomplexen te vergroten, dan is 
het wel een bedrijfsmatige activiteit. 

(i) Luchtkwaliteitonderzoek 

Zie hiervoor onder 4.2(b). Uit de jurisprudentie blijkt dat voor een plan dat voorziet in een parkeer-
garage van in ieder geval 90 plaatsen dient onderzoek plaats te vinden naar de luchtkwaliteit in het 
kader van het Besluit luchtkwaliteit (ABRvS 8 juni 2005, nr. 200405083/1, Leiden)). 

(ii)  Rekening houden met veiligheid 

Zie onder 4.2(d). 

(iii)  Samenloop bouwvergunning 

Op grond van artikel 52 Woningwet houden burgemeester en wethouders een beslissing omtrent 
een aanvraag om een bouwvergunning aan totdat kortgezegd duidelijk is of de milieuvergunning 
bouwkundige gevolgen heeft voor het bouwplan waarop de bouwaanvraag betrekking heeft. Dit 
geldt niet voor een inrichting die op grond van artikel 8.40 Wm is vrijgesteld van een verplichte 
milieuvergunning. De exacte uitleg van situaties waarin moet worden aangehouden staat in artikel 
52 Woningwet. 

6 SLOPEN 

Voor het slopen van bouwwerken is op grond van artikel 8.1.1 van de bouwverordening van de 
gemeente Amsterdam een sloopvergunning nodig. Het bevoegd gezag is het college van B&W. De 
sloopvergunning is niet vereist voor het slopen van datgene waarvoor ingevolge art. 43 van de 
Woningwet geen bouwvergunning is vereist (behoudens het slopen van asbest). Aan de sloopver-
gunning kunnen slechts voorwaarden en voorschriften worden verbonden inzake a) de veiligheid 
tijdens het slopen; b) de bescherming van nabijgelegen bouwwerken; c) het scheiden en het op de 
sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval, ten minste inhoudende een scheiding in een 
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fractie asbest, een fractie gevaarlijk afval en een fractie overig afval; en d) het vóór de aanvang van 
de sloopwerkzaamheden overleggen van de gegevens als bedoeld in art. 8.1.2, tweede lid, onder c, 
voorzover deze gegevens niet reeds zijn overgelegd (mbt asbest). 

Een sloopvergunning moet volgens artikel 8.1.6 van de bouwverordening worden geweigerd indien: 
a) de veiligheid tijdens het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voor-
schriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd; b) de bescherming van nabijgelegen 
bouwwerken in verband met het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van 
voorschriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd; c) een vergunning voor het 
slopen van het bouwwerk ingevolge de Monumentenwet 1988 of de provinciale of de gemeentelijke 
monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend; d) een sloopvergunning ingevolge de 
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing is vereist en deze niet is verleend; e) een aanlegvergunning 
ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening is vereist en deze niet is verleend; of f) een vergun-
ning als bedoeld in art. 30, eerste lid, van de Huisvestingswet is vereist en deze niet is verleend. 

Burgemeester en Wethouders beslissen omtrent een aanvraag om sloopvergunning binnen twaalf 
weken na ontvangst van de aanvraag. De beslissing kan worden aangehouden indien een andere 
vergunning zoals een monumentenvergunning is vereist.  

7 ONTGRONDING  

Op grond van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening van de provincie Noord-
Holland is voor het ontgronden (als de bodem ten behoeve van winning door afgraving wordt 
ontdaan van de klei, veen- of zandlaag) een vergunning nodig. Gedeputeerde Staten van de provin-
cie Noord-Holland is het bevoegd gezag (let wel: dit is de minister van verkeer en waterstaat als het 
gaat om ontgronden in zee en aangewezen rijkswateren). In de Ontgrondingenverordening Noord-
Holland 1998 is een aantal zaken vrijgesteld, afhankelijk van het doel van de ontgronding en de 
hoeveelheid af te voeren materiaal of de diepte. Zo is voor het maken of wijzigen van spoorwegen 
of openbare wegen indien de verlaging niet meer dan 3,00 meter bedraagt, of het maken of wijzigen 
van funderingen of ondergrondse delen van bouwwerken geen vergunning nodig. Wel zal hier een 
melding van moeten worden gedaan aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 

Een vergunning wordt in beginsel niet verleend indien de beoogde ontgronding in strijd zou zijn 
met een bestemmingsplan of een ter inzage gelegd ontwerp voor een herziening van het bestem-
mingsplan, tenzij het college van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente heeft 
meegedeeld dat zij planologische medewerking zal verlenen. 

De procedure van afdeling 3.4 van de Awb is op de vergunningverlening van toepassing alsmede 
afdeling 13.2 Wm. 
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8 BEMALEN EN LOZEN 

Voor het onttrekken van grondwater is ingevolge de grondwaterwet en de Grondwaterverordening 
Noord-Holland een vergunning nodig. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn 
het bevoegd gezag. De vergunning voor het infiltreren van water wordt slechts verleend indien er 
geen gevaar is voor verontreiniging van het grondwater. Kleine onttrekkingen zijn uitgesloten van 
de vergunningsplicht  

Op de voorbereiding van een vergunning is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Afd. 
3.4) van de Algemene wet bestuursrecht en Afd. 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. 

Voor het lozen van het bemalingswater is op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
een vergunning nodig. Het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek voor de lozingsver-
gunning bevoegd gezag. 

Op de voorbereiding van de vergunning is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Afd. 
3.4) van de Algemene wet bestuursrecht en Afd. 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. 

 

9 DIVERSEN 

Naast bovenstaande wet- en regelgeving moet uiteraard nog rekening worden gehouden met diverse 
andere, al dan niet lokale, regelgeving. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de kapver-
gunning, maar ook aan een gebruiksvergunning als het gebouw in gebruik wordt genomen, een 
exploitatievergunning voor bijvoorbeeld horecagelegenheden en de regelgeving met betrekking tot 
gevelreclame. Deze drie onderwerpen zullen hierna kort behandeld worden. Opgemerkt zij dat dit 
niet een limitatieve lijst is van eventueel benodigde vergunningen en de toepasselijke wet- en 
regelgeving. 

9.1 Kapvergunning 

Voor de te vellen bomen in het kader van het project Zuidasdok-stad dient een kapvergunning te 
worden verkregen op grond van de kapverordening. Voor bepaalde beplanting en bomen wordt een 
uitzondering gemaakt.  

9.2 Gebruiksvergunning 

Voor bepaalde panden is op grond van de Bouwverordening een gebruiksvergunning nodig om er 
het in gebruik te nemen. Dit is het geval als er in het pand meer dan vijftig personen tegelijk 
aanwezig kunnen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis. In een gebruiksvergunning wordt 
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per locatie beschreven hoe de brandveiligheid in het gebruik het beste kan worden gegarandeerd. 
Verder toetst het desbetreffende stadsdeel van de gemeente Amsterdam de aanvraag aan het 
Bouwbesluit 2003 en de Bouwverordening Amsterdam 2003. In beginsel beslissen Burgemeester 
en Wethouders binnen twaalf weken op een aanvraag. De beslissing kan worden aangehouden 
indien de benodigde bouwvergunning nog niet is verleend. 

9.3 Exploitatievergunning 

Voor onder andere horecabedrijven (maar bijvoorbeeld ook voor speelgelegenheden) is op grond 
van de APV een exploitatievergunning benodigd. In het belang van de openbare orde, het woon- en 
leefklimaat, de veiligheid, de zedelijkheid en de gezondheid kunnen nadere regels worden gesteld 
betreffende de exploitatie van horecabedrijven, voorzover geen bepalingen van de Drank- en 
Horecawet of van de Woningwet of de daarop gebaseerde besluiten van toepassing zijn. De beslis-
termijn is ingevolge de APV 8 weken. 

9.4 Gevelreclame 

Niet elke reclame-uiting op gebouwen is toegestaan. Ingevolge de APV Amsterdam is het niet 
toegestaan een onroerende zaak of een daarop aanwezige zaak te gebruiken voor reclame die vanaf 
een voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is indien deze naar het oordeel van Burgemees-
ter en Wethouders a) ontsierend is voor het stadsbeeld of afbreuk doet aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte; b) de veiligheid van het verkeer in gevaar brengt; en c) onevenredige hinder 
veroorzaakt voor de omgeving.  

10 COÖRDINEREN 

Sinds kort bevat de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een gemeentelijke coördinatieregeling. 
Deze gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om procedures rondom vergunningver-
lening te stroomlijnen, zodat de uitvoering van projecten kan worden versneld. In de artikelen 41c-
41e is een regeling opgenomen om een coördinatieprocedure toe te passen voor alle besluiten die 
nodig zijn voor het realiseren van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling. De besluiten en vergun-
ningen die in een bepaald projectgebied nodig zijn om de ruimtelijke plannen te realiseren kunnen 
hiermee procedureel gecoördineerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan gelijktijdige terinza-
gelegging van de ontwerpbesluiten, vaststelling, bekendmaking en eventuele goedkeuring. Er is 
direct beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk. Binnen 6 
maanden wordt er uitspraak gedaan. De gemeenteraad moet de gevallen of categorieën van gevallen 
aanwijzen waarbij deze coördinatieregeling wordt toegepast. De besluiten moeten dienen ter 
uitvoering van gemeentelijk ruimtelijk beleid.  
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De coördinatieprocedure kan met de huidige regelgeving niet worden gecombineerd met een 
procedure tot opstelling of wijziging van een bestemmingsplan, aangezien daarbij goedkeuring is 
vereist van Gedeputeerde Staten. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
die thans in behandeling is in de Eerste Kamer vervalt de goedkeuringsprocedure, zodat ook het 
bestemmingsplan onderdeel van coördinatie kan worden (H.C.W.M. Moesker & R.J.W. Rothengat-
ter, ‘De gemeentelijke coördinatieregeling. Vereenvoudiging of vergroting van de procedurele 
complexiteit?’, Bouwrecht 2006/0301). 

11 GROOTSTEDELIJK PROJECT 

Bij besluit van 1 oktober 1997 is in overleg tussen het bestuur van de centrale stad en de drie in 
1997 betrokken stadsdelen (thans ligt de Zuidas door de fusie van stadsdelen volledig binnen de 
grenzen van het stadsdeel Zuideramstel) het samenwerkingsmodel voor de ontwikkeling van het 
project Zuidas vormgegeven. Daarbij is gekozen voor de vorm van een grootstedelijk project als 
bedoeld in artikel 35 van de Verordening op de stadsdelen, waarbij de coalitiegedachte en de lokale 
inbreng nadrukkelijk zijn gewaarborgd. Dit betekent dat met betrekking tot het project Zuidas de 
bevoegdheden op grond van de WRO, de Woningwet en de Wm, de bevoegdheid tot het aangaan 
van financiële verplichtingen en grondtransacties en daarmee samenhangende bevoegdheden,  
alsmede overige bevoegdheden voorzover noodzakelijk om te komen tot realisering van het groot-
stedelijk project Zuidas, zijn teruggenomen door  de gemeenteraad van Amsterdam en/of het 
college van burgemeester en wethouders. De bevoegdheden met betrekking tot het beheer zijn bij 
het stadsdeel gelaten.   

Bij besluit van 29 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten de samenwerking 
betreffende het grootstedelijk project Zuidas te wijzigen. Dit mede omdat de regeling in de praktijk 
veel vragen bij de uitvoerenden blijkt op te roepen, ook als het gaat om bevoegdheden die niet door 
de gemeenteraad zijn teruggenomen. Dit vanwege de  omschrijving ‘alsmede overige bevoegdhe-
den, voorzover noodzakelijk om te komen tot realisering van het grootstedelijk project Zuidas’.  
Daarom is aan de regeling een lijst toegevoegd, waarop voor de meest voorkomende vergunningen 
is aangegeven dat deze een bevoegdheid van het stadsdeelbestuur zijn. Onder andere de kapvergun-
ning worden genoemd op deze bijlage.
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Activiteit  Toepasselijke wetge-

ving 

Relevant 

materieel recht  

Procedure Duur 

procedure* 

Bevoegd 

gezag 

Verbre-

den/verleggen 

hoofdweg & 

spoorweg (ruimte-

lijk kader onderwe-

reld) 

     

Opstellen MER bij 

Tracébesluit 

Wet milieubeheer/ 

besluit m.e.r. 

Geluidhinder; 

Luchtkwaliteit; 

Externe veilig-

heid; Advies 

vragen aan de 

Commissie 

Tunnelveiligheid 

over het tunnel-

veiligheidsplan; 

Watertoets; 

Archeologische 

waarden 

Advies cie-

m.e.r. t.b.v. 

richtlijnen, 

opstellen 

en vaststel-

len 

richtlijnen, 

MER 

Zie onder 

Tracébesluit 

Minister van 

V&W (in 

overeen-

stemming 

met Minister 

VROM) 

Nemen van een 

tracébesluit 

Tracéwet Zoals onder MER 

voorzover nog 

niet meegenomen 

of ter actualisatie 

Verkorte 

procedure 

tracébesluit 

+ evt. extra 

procedure-

stap 

8 maanden 

zonder 

opstellen 

ontwerptra-

cébesluit en 

MER + 

extra 

procedure-

stap 

Minister van 

V&W (in 

overeen-

stemming 

met Minister 

VROM) 

Aanpassen bestem-

mingsplan 

Tracéwet/WRO Zoals onder MER 

voorzover nog 

niet meegenomen 

of ter actualisatie 

 Binnen 1 

jaar na 

onherroepe-

lijk worden 

Gemeente-

raad/G.S. 
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Tracébesluit 

Ruimtelijk kader 

bovenwereld 

     

Opstellen MER 

(veelal onderdeel 

van MER gekoppeld 

aan Tracébesluit) 

Wet milieubeheer/ 

besluit m.e.r. 

Geluidhinder; 

Luchtkwaliteit; 

Externe veilig-

heid; Advies 

vragen aan de 

Commissie 

Tunnelveiligheid 

over het tunnel-

veiligheidsplan; 

Watertoets;  

Flora- en fauna-

wet; LIB Schip-

hol; Archeologi-

sche waarden 

Advies cie-

m.e.r. t.b.v. 

richtlijnen, 

opstellen 

en vaststel-

len 

richtlijnen, 

MER 

9 maanden 

na startnoti-

tie 

 

Aanpassen bestem-

mingsplan  

WRO Zoals onder MER 

voorzover nog 

niet meegenomen 

of ter actualisatie 

 Na overleg-

fase 

ongeveer 

anderhalf 

jaar met 

ingediende 

zienswijzen 

en beden-

kingen 

Gemeente-

raad 

Bouwen  boven-

gronds 

     

Bouwvergunning Woningwet   12 + 6 

weken 

verlenging, 

maar kan 

aangehou-

den worden 

College 

B&W 
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Samenhangende 

activiteiten 

     

Indien nodig: 

vrijstelling voor 

bouwen in afwijking 

van (vigerende) 

bestemmingspla-

ni~ii~iii~iv  

Niet indien ingevol-

ge art.15 lid 6 

Tracéwet een 

vrijstelling wordt 

geacht te zijn 

gegeven 

Art. 17 (tijdelijke 

vrijstelling) en 19 

WRO 

Geluidhinder; 

Luchtkwaliteit; 

Externe veilig-

heid; Advies 

vragen aan de 

Commissie 

Tunnelveiligheid 

over het tunnel-

veiligheidsplan; 

Watertoets;  

Flora- en fauna-

wet; LIB Schip-

hol; archeologi-

sche waarden 

 17 WRO: 18 

weken 

19 WRO: 34 

weken 

Gemeente-

raad/College 

B&W 

 

 

Indien nodig: 

aanpassen bestem-

mingplan (evt. met 

MER) 

WRO Zoals onder 

vrijstelling 

voorzover nog 

niet meegenomen 

of ter actualisatie  

  Gemeente-

raad 

Bouwen onder-

gronds (parkeer-

garages) 

     

In beginsel mel-

dingsplicht ingevol-

ge art. 8.40 en 

Besluit opslag- en 

transportbedrijven 

Wm   4 weken 

voor 

oprichten 

melden 

College 

B&W 

Slopen      

Sloopvergunning Bouwverordening van 

de gemeente Amster-

dam 

  12 weken College 

B&W 
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Ontgronden      

Ontgrondingenver-

gunning 

Ontgrondingenwet/ 

Ontgrondingenveror-

dening 

archeologische 

waarden 

 Ingevolge 

artikel 3:18 

Awb max. 6 

maanden, 

mogelijk te 

verlengen 

GS 

Bemalen & Lozen      

Grondwateronttrek-

kingvergunning 

Grondwaterwet en de 

Grondwaterverorde-

ning 

  Ingevolge 

artikel 3:18 

Awb max. 6 

maanden, 

mogelijk te 

verlengen 

GS 

Lozingsvergunning Wvo   Ingevolge 

artikel 3:18 

Awb max. 6 

maanden, 

mogelijk te 

verlengen 

Hoogheem-

raadschap 

AGV 

Diversen, o.a.      

Vellen van bomen Kapverordening   12 weken DB Stads-

deel 

In gebruik nemen 

pand 

Bouwverordening 

(gebruiksvergunning) 

APV Amsterdam 

(exploitatievergunning) 

  12 weken 

 

8 weken 

College 

B&W 

 

Burgmeester 

Reclame uiting op 

gebouwen 

APV Amsterdam   8 weken College 

B&W 

* De proceduretijd bestaat slechts uit het globaal optellen van de wettelijke termijnen van orde. Deze kunnen echter 
worden overschreden. Ook zijn er voor bepaalde onderdelen geen termijnen. 
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