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Amsterdam, 6 januari 2023

Geachte heer, mevrouw,

Het 7 jaar geleden vastgestelde Tracébesluit  Zuidasdok (TB) en Bestemmingsplan (BP) zijn 
een van de grootste en meest ingrijpende infrastructurele projecten ooit in Nederland. U 
bericht dat de plannen op 26 onderdelen gewijzigd moeten worden. 

“Het oorspronkelijke BP en TB uit 2016 kan niet worden vergeleken met dat van 2022. Het 
zijn niet dezelfde plangebieden. De projectgrenzen van 2022 gaan veel verder.” (T. van 
Wissen, mail 3-1-2023) Niet alleen is het tracegebied fors uitgebreid, ook ruimtelijke en 
infrastructurele plannen zijn flink gewijzigd. In feite is er maar weinig over van de 
oorspronkelijke plannen of anders gezegd, we hebben te maken met een geheel nieuw 
ontwerp TB en BP. Dit betekent dat veel van de oude, onderliggende onderzoeken, analyses 
en beoordelingen zijn verouderd. De nieuwe plannen omhelzen misschien een nog veel 
grotere belasting van de omgeving dan in de eerdere plannen was voorzien. 
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Overigens zullen dit zeker niet de laatste veranderingen zijn – zie de a.s. procedure van het 
5e en 6e spoor c.a en de verlenging van de metrolijnen. Daardoor blijft er in feite niets over 
van de ‘groene belofte’ van het stadsbestuur van Amsterdam. Die beloofde “het slechten van 
de barrière tussen de stadsdeel Zuid en Buitenveldert” annex een nieuw “groen stadspark op 
de flanken van Zuidasdok”.

Wij betreuren het dat die belofte zonder enige uitleg en noodzaak gebroken wordt en de 
nadelen van Zuidasdok nog meer de overhand krijgen. 

Onvoldoende voorlichting/participatie

De overheid biedt belanghebbenden onvoldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en 
participatie. De noodzaak om een schriftelijke aanvraag te in te dienen teneinde een 
telefonische afspraak te mogen maken  om vragen te mogen stellen is een ronduit  
gebrekkige en incorrecte handelwijze. Geluid, stof, verkeer, trillingen, wegafsluitingen, 
stikstof, lucht, gebiedsgrenzen, grondwater, handhaving, veiligheid; allemaal onderwerpen 
van verstrekkend belang voor omwonenden. Het is een ongelooflijk aantal stukken, 125 
kaartenbladen bijvoorbeeld, zonder toelichting waarop onze buurt, de Prinses Irenebuurt,  
pas na lang zoeken te vinden is. Eerst na lang aandringen en ter elfder ure mochten enkele 
bewoners van de Irenebuurt  gedurende een uurtje een paar Zuidas-medewerkers vragen 
stellen in het Informatiecentrum van Zuidas. Totaal onvoldoende, los van het feit dat 
sommige vragen niet of zeer summier werden beantwoord!  In het verweerschrift van het 
ministerie van I & M aangaande het oude TB  lees ik : “de essentie van de benadering is een 
brede verkenning met belanghebbende partijen”. Hier is dat duidelijk niet het geval. Het 
onderwerp water kwam bij voormelde bijeenkomst niet ter sprake, omdat daarover later in 
januari wordt gesproken met de bewonersvereniging. Daardoor kunnen bewoners hun 
zienswijze op dit punt niet tijdig voorbereiden en indienen. Essentiele informatie ontbreekt of 
is nog in onderzoek. 

Hiermee verzoeken wij alsnog een informatie bijeenkomst te houden voor alle 
belanghebbenden, waaronder de bewoners van de Irenebuurt, en de zienswijze termijn te 
verlengen totdat er meer duidelijk is over water.

Achterhaalde gegevens

Zoals gezegd dateren het oude TB en Bestemmingsplan (BP) van maart 2016. De 
onderliggende data stammen uit de jaren daarvoor en zijn in veel gevallen meer dan 10 jaar 
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oud. De informatie en inzichten met betrekking tot het plan en zijn effecten op de omgeving 
evolueren, met als gevolg dat het plan en zijn effecten op het milieu gewijzigd zijn t.o.v. de 
situatie bij de start. De gegevens en beoordelingen in bijvoorbeeld een MER moeten 
voldoende actueel zijn en aangepast zijn aan voortschrijdend inzicht en bovendien voldoen 
aan de recentste wettelijke eisen en dienen daarenboven aangepast te zijn aan de 
veranderingen van de eerdere plannen.

Wij zijn van mening dat dit in de nieuwe plannen onvoldoende aandacht heeft en dat dit 
aanleiding zou moeten zijn tot een wijziging van de beoordeling van bijvoorbeeld milieu en 
omgevingseffecten. Veranderingen die, ieder voor zich, eveneens reden zijn voor een andere 
inschatting. Vooral nu blijkt dat het plan op een groot aantal punten verandert, nog los van 
toekomstige wijzigingen w.o. het 5e en 6e spoor en de uitbreiding van de Metrolijnen. 

Wij zijn van mening dat er een nieuw onderzoek naar de milieu effecten moet komen, niet 
alleen naar die ten gevolge van de wijzigingen, maar ook naar die ten gevolge van 
gewijzigde inzichten en veranderde wettelijke en juridische voorschriften. 

Stikstof depositie  

Binnen het juridisch vastgestelde  invloedgebied van het Zuidas tracé t.a.v. stikstofdepositie 
liggen een aantal  Natura 2000 en NNN-territoria. Teveel om hier op te sommen. De 
commissie van de MER is van mening dat “er tekortkomingen zijn aangaande de uitgevoerde 
Passende Beoordeling voor de effecten van Stikstofdepositie van een aantal Natura 2000-
gebieden” (Verweerschrift Ministerie I&M par. 3.2.1.)

Het staat geenszins vast dat de toekomstige eventuele verbetering van de natuur door bv. 
autonome ontwikkelingen zo groot is dat de stikstofdepositie van de bouwactiviteiten 
daartegen wegvalt.
“De stikstofdepositie daalt als gevolg van de uitvoering van het project immers veel minder 
dan in de autonome situatie zonder het project het geval zou zijn geweest. Dit is in het 
bijzonder van belang voor de toetsing van Natura 2000-gebieden. Zowel tijdens de 10 of 
meer jaren durende aanlegfase als in de gebruiksfase daarna neemt de stikstofdepositie in 
de omgeving van het projectgebied toe en zijn effecten op nabijgelegen beschermde 
natuurgebieden niet uit te sluiten. In  de voortoets wordt aangenomen dat de toename per 
jaar van de stikstofdepositie in de aanlegfase kleiner is dan in de gebruiksfase. In deze 
Passende Beoordeling worden om die reden in eerste instantie enkel de effecten van 
stikstofdepositie in de gebruiksfase nader bepaald en beoordeeld.” (Passende Beoordeling 
par. 4.3)
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Dat de stikstofdepositie “kleiner” is in de aanlegfase dan in de gebruiksfase, is een 
willekeurige en niet onderbouwde aanname en bovendien in tegenspraak met de 
eindconclusie van de Voortoets : “Tabel 2 geeft de Natura 2000-gebieden en Beschermde 
Natuurmonumenten weer waar effecten als gevolg van de toename van stikstofdepositie 
tijdens de aanlegfase niet zijn uit te sluiten.” (par. 4.2.2.)

 Natuurlijk is het heel onwaarschijnlijk dat er gedurende de aanlegfase geen of te 
verwaarlozen of niet mee te tellen effecten zouden zijn gezien de gigantische omvang van de 
bouwfase. In tegendeel, de effecten zijn juist misschien vele malen groter dan ingeschat: af 
te voeren en te verwerken ca 2.5000.000 m3 grond, puin en asfalt afkomstig van de 
afgegraven dijklichamen en van de ondergrondse tunnel tracés en van de vele af te breken 
bruggen en viaducten en rijbanen plus de aanvoer en installatie van gigantische 
hoeveelheden bouwmaterialen, zoals tienduizenden heipalen en damwanden, 
honderdduizenden m3 beton, ijzer en asfalt plus daarbovenop de milieubelasting door 
stikstofuitstoot van honderden diesel aangedreven graafmachines, betonmolens, hijskranen, 
bulldozers, pompen, heimachines, sloopmachines, aggregaten, enzovoort. De voornaamste 
bronnen van stikstofuitstoot zijn nu eenmaal de dieselmotoren van bouwmachines en 
vrachtverkeer. Bouwbedrijven houden daaraan vast uit kosten overwegingen. En bovendien 
zullen de vele nodige verkeersomleidingen, wegafsluitingen en aanleg van bouwwegen 
tijdens de bouwfase meer verkeersdrukte en files veroorzaken. En daarnaast zal er een 
cumulatie zijn van milieuoverlast met andere grootschalige (woning)bouwprojecten die in de 
komende jaren staan gepland in het plangebied van Zuidas, waaronder bijvoorbeeld twee 
woontorens in het Beatrixpark pal bovenop de (oostelijke) tunnelmonden.

 
De effecten op het Nationale Natuurnetwerk NNN tijdens de aanlegfase zou volgens de MER 
“geen wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden aantasten. Het vrachtverkeer 
voor aan- en afvoer van grond heeft een toename van de stikstofdepositie in de omgeving tot 
gevolg, maar treedt alleen op binnen een beperkte afstand van de weg” (par. 7.1.2.2). Dit is 
opnieuw een aanname die nergens onderbouwd wordt en bovendien zijn er tijdens de 
bouwfase talrijke andere bronnen van stikstofuitstoot dan alleen het vrachtverkeer, zoals 
bovenstaand is betoogd. 

De stikstofschade in Natura 2000 en NNN-gebieden is veel ernstiger dan wordt aangenomen 
en de invloeden van de nadelige effecten zijn nog tot op grote afstand waarneembaar en 
zullen nog verder versterkt worden door de voorgestelde wijzigingen van het wTB en wBP. 
“Elke toename van stikstof, die neerslaat op kwetsbare natuur is ontoelaatbaar, ook als die 
tijdens bouwwerkzaamheden van korte duur is”, oordeelde de Raad van State in uitspraken 
op 29-05-2019, 27-11-2021 en 2-11-2022. Onderzoek naar de effecten van stikstof tijdens de 
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bouw is juridisch voorgeschreven en tegenwoordig bijna routinematig gangbaar bij alle grote 
bouwprojecten en dit zou ook moeten gelden voor de onderhavige wTB en wBP.

Bij de totstandkoming van het Tracébesluit is de stikstofuitstoot tijdens de aanlegfase niet 
onderzocht en beoordeeld en ook nu is dat niet gedaan. Daarom bestaat er in feite voor wat 
betreft het TB en gewijzigd TB alsnog op dit punt geen toestemming op de 
natuurvergunning. Artikel 13 lid 7 van de Tracewet is daarom op dit punt niet van toepassing. 
De overheden dienen er voor te zorgen dat het evidente stikstof probleem in de omgeving 
wordt ingepast volgens artikelen 2.7 en 2.8 van de Wet Natuurbescherming.

Redenen genoeg om nu eindelijk onderzoek te doen naar de effecten van stikstofdepositie 
tijdens de aanlegfase van het Zuidasdok, analoog aan het recente onderzoek volgens de 
Wet Natuurbescherming en in opdracht van het Ministerie van Natuur en Stikstof t.b.v. de 
aanleg van het A10-knooppunt Nieuwe Meer, zijnde onderdeel van het TB 2016, dat onlangs 
werd  bekendgemaakt en dat er op gericht is daar de flora en fauna te beschermen.

Geluid en andere overlast

Een flink deel van de uitvoering is afhankelijk van de vrijwillige keuze van ondernemers. Het 
staat daarom niet vast dat zij zullen kiezen voor bouwmethoden die een minimale overlast 
voor de omgeving veroorzaken, in het bijzonder voor geluid gevoelige woningen zoals die 
van de nabijgelegen Irenebuurt .

Daarom werd er, in het oorspronkelijke  TB en Bestemmingsplan, voor gekozen de 
aannemer beperkingen op te leggen t.a.v. overlast veroorzakende bouwmethoden. Onlangs 
werd bekend dat Zuidas dit principe van aanvullende eisen heeft losgelaten. Betekent dit dat 
gegadigden voor de bouwcontracten niet langer “worden uitgedaagd de overlast van 
bijvoorbeeld geluid te beperken door te kiezen voor slimme bouwmethoden”? Dan valt te 
vrezen dat aannemers voortaan niet alleen zullen kiezen voor de allergoedkoopste 
bouwmethoden, die nu eenmaal vaak extreme overlast veroorzaken, maar ook dat zij zullen 
gebruik willen maken van allerlei ontheffingen van het Bouwbesluit en de Richtlijn 
Bouwlawaai die, zo leert de ervaring, door de Omgevingsdienst routinematig worden 
verleend zonder daarbij aan de ondernemer beperkende voorwaarden op te leggen en 
daarop te handhaven of de belangen van omwonenden mee te wegen. 

Intussen ervoer de Irenebuurt al meerdere keren de gevreesde consequenties van dit 
“nieuwe” beleid, zoals onlangs de aankondiging  dat er in de voorbereidingsfase van het 
Zuidasdok tijdens de weekeinden van 14 en 28 januari 2023 damwanden zullen worden 
ingetrild ter hoogte van het NS-station dat gepaard zal gaan met grote hinder in de 
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omgeving. Vanwege de geluidsoverlast gebeurt dat in de weekeinden (sic) en ’s avonds en ‘s 
nachts (sic), schrijft Zuidas. Het kan toch niet zo zijn dat het comfort van de klanten van NS 
en Prorail prioriteit heeft boven de nacht en zondagsrust van omwonenden, zoals die van de 
Irenebuurt, die immers juist maximaal gestoord zullen worden tijdens de gekozen werktijden. 
Het is niet de eerste keer dat Zuidas er voor kiest bedrijven en kantoren te vrijwaren van 
bouwherrie door overlast veroorzakende bouwwerkzaamheden zo veel mogelijk buiten 
kantooruren te plannen, geheel in strijd met het Bouwbesluit (immers woningen zijn 
geluidgevoelige bestemmingen, kantoren zijn dat niet). 

In mevr. Dekkers rapport Voortvarend Bouwen voor de Toekomst sprak zij haar zorgen uit 
over de leefbaarheid van de omgeving, voor wat betreft geluidsoverlast, veiligheid, 
luchtverontreiniging en behoud van groen tijdens het bouwproces. Zij beval aan “de 
bestaande communicatie en inclusieve overlast beperkende strategie te handhaven door o.a. 
bewoners van de Zuidas en omliggende wijken intensief te betrekken bij de uitvoering van 
het werk waardoor die voor hen aanvaardbaar en dragelijk blijft”. Het gaat hier toch niet om 
een of andere vrijblijvende aanbeveling? Het loslaten van allerlei milieu eisen en overlast 
beperkingen betekent dat het oorspronkelijke TB en BP zijn achterhaald en in feite ongeldig.

Wijzigingen van de bestaande orde op dit punt zouden toch minstens moeten openstaan 
voor inspraak t.a.v. het onderhavige wTB en wBP. 

Handhaving

Het oorspronkelijke TB en BP bepalen dat er “nauw wordt samengewerkt met Stadsdeel Zuid 
teneinde onnodige of ongeoorloofde overlast tegen te gaan”. Hier komt helemaal niets van 
terecht, zoals blijkt bij de herbouw van PI59 in het Zuidas gebied, waarbij alle normen uit de 
Richtlijn Bouwlawaai en Bouwbesluit worden genegeerd zonder dat hierop gehandhaafd 
wordt. De fietsenstalling-chaos op het Amaliaplein en ook in de aangrenzende Irenebuurt en 
op het Zuidplein is totaal uit de hand gelopen, ondanks alle schone plannen in het 
oorspronkelijke TB en BP. Handhaving ontbreekt totaal! Na de bestuurswisseling van een 
paar jaar geleden lijkt de verantwoordelijkheid voor handhaving nergens meer thuis te horen; 
iedereen wijst naar elkaar of geeft niet thuis: Gemeente, Omgevingsdienst, Zuidas, 
Zuidasdok, Stadsdeel, enzovoort.  Het is de bouwende partijen, waaronder met name rijk en 
de gemeente Amsterdam zwaar aan te rekenen dat zij bezuinigen respectievelijk willens en 
wetens niet voldoen aan hun controle- en handhavingsplicht. De prognoses in het BP 
aangaande stallingsbehoefte deugen niet. Ook hier is geen aandacht voor in het wTB of 
wBP. 

Nu handhaving  kennelijk geen prioriteit meer heeft  en prognoses niet deugen, is het 
oorspronkelijke TB en BP ook op deze punten achterhaald en verouderd. Het is wenselijk 
deze punten specifiek op te nemen en uit te werken in het gewijzigde TB en BP. 
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De levenskwaliteit van omwonenden zal de komende 10 jaar enorm achteruitgaan als de 
optredende geluid- en andere bouwoverlast niet wordt tegengegaan door middel van 
dwingende overheidscontrole en handhaving. Wij wijzen er op dat de huidige 
(geluids)normen en voorschriften in het Bouwbesluit en Richtlijn Bouwlawaai al ruim over de 
grens gaan van wat veel mensen draaglijk en acceptabel vinden en ze zijn volgens de WHO, 
TNO en NSG schadelijk voor de gezondheid. 

Hoogachtend,

Ir. T. Eernstman   Mr. Ir. D. van Mourik

Ir. H.C.M. Heyning   Dr. Ir. A.J.H. Mante
 
Drs. J. Shaya     I. Mante
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