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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Voor u ligt het bestemmingsplan Banne Buiksloot II. Dit bestemmingsplan geeft concrete invulling aan 
het ruimtelijke beleid voor dit gedeelte van het stadsdeel Noord in de gemeente Amsterdam. Het geeft 
aan op welke gronden welke functies toegestaan zijn en hoe deze gronden bebouwd mogen worden. 
Om een aantal redenen is het gewenst en zelfs noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan voor het 
plangebied Banne Buiksloot op te stellen, namelijk:

een deel van de geldende bestemmingsplannen is ouder dan tien jaar en moet, conform de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), worden geactualiseerd;
diverse bouwplannen zijn gerealiseerd met diverse afwijkingsprocedures, die in een passende 
bestemmingsregeling moeten worden opgenomen;
voor een goede toetsing van aanvragen voor een omgevingsvergunning is er behoefte aan een 
actueel bestemmingsplan voor Banne Buiksloot. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied omvat het centraal noordelijke bebouwde gedeelte van het stadsdeel Noord. Het 
plangebied wordt globaal als volgt begrensd:

noorden: door de binnenzijde van het talud van de ringweg A10;

oosten: door de G.J. Scheurleerweg;

zuiden: door de Buiksloterdijk, Nintemanbuurt en de Metaalbewerkerweg;

westen: door Zijkanaal I en het Vikingpad.
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ligging en begrenzing van het plangebied 

In navolging van de vigerende plannen Banne Buiksloot-Zuid en Banne Buiksloot-Noord wordt 
voorgesteld dit bestemmingsplan de naam Banne Buiksloot II te geven.

1.3  Doelstelling

Gelet op de huidige wet- en regelgeving is het noodzakelijk een bestemmingsplan in procedure te 
brengen dat voorziet in een goede eigentijdse planologische en juridische regeling voor het gebied. De 
doelstelling is dat dit bestemmingsplan hierin beoogt te voorzien.

Het nieuwe bestemmingsplan Banne Buiksloot II is in hoofdzaak een conserverend bestemmingsplan. 
Uitgangspunt daarbij is datgene positief te bestemmen wat onherroepelijk is vergund en voor het overige 
de bestaande situatie vast te leggen en de ontwikkelingsruimte op te nemen zoals die in de vigerende 
plannen is neergelegd.

Het bestemmingsplan Banne Buiksloot II zal de komende tien jaar het toetsingskader zijn voor het 
verlenen van omgevingsvergunningen. 

1.4  Vigerende bestemmingsplannen

Het plangebied maakte tot de jaren zestig deel uit van het agrarische gebied van de Buiksloterbanne. In 
het AUP, het uitbreidingsplan voor Amsterdam Noord van 1958 wordt richting gegeven aan de 
uitbreidingsplannen voor De Banne. Op basis van dit uitbreidingsplan is in 1964 een voorontwerp 
uitbreidingsplan voor het zuidelijk deel opgesteld. De bouwplannen, op basis van het uitbreidingsplan, 
zijn rond 1970 gerealiseerd. Het plan voor het noordelijk deel kwam, na een gemeentegrenscorrectie in 
1966, in de jaren zeventig op gang. De IJdoornlaan ter hoogte van De Banne is in de tweede helft van de 
jaren tachtig aangelegd. De Banne Oost en Buiksloterbreek in de jaren negentig en het Marjoleinterrein 
is in 2011 opgeleverd. De herontwikkeling van de Aakstraat e.o. is in 2010 afgerond. Voor de 
Kadoelerbreek, het centrumgebied en Schepenlaan e.o. is herontwikkeling in uitvoering. 
 
Voor het plangebied van het bestemmingsplan Banne Buiksloot II zijn nu elf bestemmingsplannen van 
kracht. In onderstaande tabel zijn de nu vigerende (geldende) bestemmingsplannen aangegeven. 

vigerende bestemmingsplannen datum van vaststelling

Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) - partiële herziening van het noordelijk gedeelte 26 november 1958

Banne Buiksloot 21 augustus 1968

Buikslotermeerdijk/Purmerweg (Nintemanterrein) 8 oktober 1996

Loefzijde 8 mei 1991

Buiksloterbreek 9 december 1992

Banne Buiksloot-Noord 23 februari 1994 

Banne Buiksloot-Zuid 27 februari 1994
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Jeugdland e.o. 26 juni 1996

Banne-Centrumgebied 14 februari 2007

Banne-Kadoelerbreek 13 juni 2007

Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen 29 oktober 2008

Het bestemmingsplan Banne Buiksloot II vervangt de bovengenoemde bestemmingsplannen voor de 
gronden die binnen de grens van dit bestemmingsplan gelegen zijn.

1.5  Bevoegdheden

De Gemeenteraad heeft bij besluit van 26 januari 1994, no. 34, de Verordening op de Stadsdelen 
vastgesteld. Bij deze verordening is onder meer de bevoegdheid tot het vaststellen van 
bestemmingsplannen aan de stadsdelen overgedragen. Dit bestemmingsplan is daarom opgesteld 
onder verantwoordelijkheid van de deelraad van stadsdeel Noord. 

1.6  Leeswijzer

De toelichting van dit bestemmingsplan bestaat uit 7 hoofdstukken. Na dit eerste inleidende hoofdstuk 
volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plangebied. Er wordt onder andere ingegaan op de 
ontstaansgeschiedenis en verder zijn de ruimtelijke en functionele opbouw van het plangebied 
beschreven. 
In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van het relevante ruimtelijke beleid van Europa, het Rijk, de 
provincie Noord-Holland, de regio, de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Noord. Hierna worden in 
hoofdstuk 4 de uitgangspunten voor het plangebied uiteengezet. 
In hoofdstuk 5 worden sectorale onderwerpen nader toegelicht door een uitleg te geven van een aantal 
omgevingsaspecten, waaronder archeologie, bodemkwaliteit, natuur en landschap, externe veiligheid, 
geluidshinder, luchtkwaliteit, water en verkeersaspecten en in relatie tot de eigenschappen van het 
plangebied, de randvoorwaarden die volgen uit de omgevingsaspecten en de geformuleerde 
uitgangspunten voor het bestemmingsplan. 
Hoofdstuk 6 geeft een directe toelichting op de planopzet van het bestemmingsplan. Ten slotte wordt in 
hoofdstuk 7 ingegaan op de uitvoerbaarheid. Hierbij wordt onder meer aandacht gegeven aan de wijze 
waarop burgers, instanties en andere belanghebbenden bij de totstandkoming van het plan zijn 
betrokken.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plangebied

2.1  Ruimtelijke opbouw

2.1.1  Algemeen

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Schellingwoude is het dijkdorp Buiksloot door de eeuwen heen verder 
landinwaarts komen te liggen en is van een waterfront en een directe relatie met het IJ geen sprake 
meer. De (infrastructurele) ontwikkelingen hebben hier geleid tot de bouw van nieuwe woonwijken direct 
tegen het dorp aan. Het typische dijkdorpkarakter is weliswaar nog aanwezig maar gaat op in de 
grootschalige bebouwing van De Banne. Zo is ook het weidse uitzicht naar Waterland door de aanleg 
van de ringweg A10 verdwenen.

het plangebied (rood omlijnd) op de Topografisch Militaire Kaart uit 1854

De Banne Buiksloot is, met uitzondering van het dijkdorp, een typisch product van de wederopbouw. 
Kenmerkend zijn de scheiding van functies, nieuwe verkavelingspatronen en wijkopbouw en een steeds 
belangrijkere rol van het verkeer. Verder tref je in deze wijken veel openbare ruimte aan met veel groen 
en centraal gelegen collectieve voorzieningen. Vanwege de nijpende behoefte aan woningen werd 
gekozen voor snelle bouw met industriële bouwmethoden.

2.1.2  Deelgebieden

Het plangebied Banne Buiksloot II is op te delen in een aantal gebieden. De indeling van deze gebieden 
is gebaseerd op historische, functionele en ruimtelijke kenmerken van de diverse gebieden, waaronder 
functies, ontwerp, wegenstructuur en bebouwingsdichtheid. 

De deelgebieden die onderscheiden kunnen worden zijn de volgende:
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De Banne Noord;
De Banne Zuid;
De Banne Oost;
Buiksloterbreek;
Marjoleinterrein;
Jeugdland;
Nintemanbuurt;
Noorderbegraafplaats.

De Banne Noord
De Banne Noord (of Banne 2) wordt omsloten door de ringweg A10, het Noordhollandsch Kanaal, de 
IJdoornlaan en de Kadoelen. De buurt is tussen 1971 en 1978 gebouwd, na de wijziging van de 
gemeentegrens met Landsmeer die dwars door het plangebied liep. 
Voor De Banne Noord werd een nieuwe stedenbouwkundige structuur voorgesteld: een continue 
meanderende hakenhoven verkaveling. Daarmee wijkt het af van de structuur in De Banne Zuid waar de 
gangbare verkavelingsvormen voor die tijd werden toegepast, open bouwblokken, stempels en 
strokenbouw. De wijk kenmerkt zich door het groene, autoluwe karakter dat typerend is voor de 
stedenbouw uit de jaren zeventig. 

Banne Zuid 
De Banne Zuid (of Banne 1) wordt van De Banne Noord gescheiden door de IJdoornlaan. Aan de 
westkant wordt het begrensd door de Kadoelen, aan de oostkant door het Noordhollandsch Kanaal en 
aan de zuidkant door de Buiksloterbreek en Buiksloterdijk. De wijk is, met uitzondering van het 
centrumgebied dat in de jaren zeventig is gebouwd, tussen 1964 en 1970 aangelegd. 
In het centrumgebied is een winkelcentrum gevestigd, dat voor de bewoners van de gehele Banne van 
belang is. Centraal ligt in deze wijk het Koopvaardersplantsoen met scholen en speel- en 
ontmoetingsplekken. De wijk is volgebouwd met portiekflats in vier woonlagen en boxen op de begane 
grond. Tussen de Statenjachtstraat en de IJdoornlaan verrezen galerijflats. In De Banne Zuid is sinds 
2007 sprake van stedelijke vernieuwing. De stedelijke vernieuwing (zie ook hoofdstuk 4) vindt plaats in 
het:

Centrumgebied (nieuwe woningen langs de IJdoornlaan en op de Ankerplaats, een nieuw 
winkelcentrum, een nieuw activiteitencentrum, een nieuw kinderdagverblijf en een nieuwe school);
Kadoeler Breek (nieuw seniorencomplex, nieuw dienstencentrum en nieuwe woningen);
Aakstraat (nieuwe woningen);
Schepenlaan (nieuwe woningen, nieuw kinderdagverblijf en een nieuw park);
Parlevinker (nieuwe woningen);
Boven IJ Ziekenhuis (planning is kantoren, bedrijven en woon-werkwoningen);
Lichterstraat en omgeving (renovatie woningen).

De Banne Oost
Ten noordoosten van de Buiksloterdijk ligt op polderniveau de wijk Banne Oost of Buiksloterbanne. Deze 
buurt is rond 1995 gebouwd op voormalige sportvelden van onder andere de Volewijckers. Er zijn 400 
huur- en koophuizen gerealiseerd, voor het merendeel eengezinswoningen met aan de rand van het 
gebied appartementencomplexen. De bouwhoogten variëren van 2 tot 5 lagen en in het noordwesten 8 
lagen. In dit deelgebied bevindt zich het Boven IJ ziekenhuis, dat in 1987 in gebruik werd genomen en 
een bovenwijkse functie heeft. 
In De Banne Oost is bijzonder veel aandacht voor de kwaliteit van het milieu. De meeste woningen zijn 
zo ontworpen dat ze maximaal profijt hebben van de zonnewarmte. De waterpartijen in de wijk vangen 
het regenwater op dat ter plekke wordt gezuiverd via speciale rietbeplanting, de zogenaamde 
helofytenfilters. Ook is er veel aandacht besteed aan de overgang van de wijk met de Buiksloterdijk. De 
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Buiksloterkerk komt door de ruime opzet prachtig uit. Aan de oostkant van de wijk zijn nog steeds 
sportvelden, die via een ruime groene zone met de kinderboerderij De Buiktuin grenzen aan het 
Noordhollandsch Kanaal. Hier bevindt zich ook de gerestaureerde Krijtmolen "de Admiraal" die een 
rijksmonument is.

de Buiksloterkerk op een tekening van Hendrik de Winter uit 1780

Buiksloterbreek 
Aan de zuidkant van de Buiksloterbreek is een strook met woningen bebouwd. Er is een hofje met 
woningen op vrije kavels en korte blokjes met eengezinswoningen die op de breek zijn georiënteerd. De 
verkaveling bestaat uit een aantal V-vormige blokken bestaande uit steeds twee blokken met een ruime 
opening naar de breek en een smalle opening naar het dijklichaam langs de Metaalbewerkerweg. Ten 
westen van de Kamperfoelieweg zijn terrasachtige appartementen gebouwd. Ten noorden van de breek 
ligt een buurtje met rijtjeswoningen, een school en het verzorgingshuis Eduard Douwes Dekkerhuis. In 
Zijkanaal I ligt een aantal woonboten ter hoogte van de Buiksloterbreek. Het groen langs de 
Buiksloterbreek is openbaar toegankelijk.

Marjoleinterrein 
Ten oosten van de Kamperfoelieweg tussen de Buiksloterdijk en de Marjoleinstraat bevindt zich een 
klein buurtje dat aan de noordzijde bestaat uit een blok gestapelde woningen in vier bouwlagen. De 
woningen worden vanaf de noordkant ontsloten. De woningen op de begane grond hebben een tuin langs 
het voetpad. Aan de oostzijde is een ruimte die als groengebied is ingericht met een strook 
eengezinswoningen van twee bouwlagen met een kap. Aan de zuidzijde van het terrein ligt het fietspad 
op de Buiksloterdijk. De realisatie van de eengezinswoningen op het voormalige woonwagenterrein aan 
de westkant van het gebied is in het bestemmingsplan vertaald.

Jeugdland 
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Tussen de Noorderbegraafplaats, het Noordhollandsch Kanaal, de ringweg A10 en de G.J. 
Scheurleerweg werd in de jaren negentig de wijk Jeugdland Noord gebouwd. Met de voltooiing ervan, 
eind 1998, kreeg Noord er 358 woningen bij. De wijk dankt haar naam aan het grote speelterrein voor 
kinderen van vier tot en met veertien jaar dat hier in augustus 1983 werd geopend.

Nintemanbuurt 
De Nintemanbuurt is als het ware een 'reststukje' ingeklemd tussen Elzenhagen zuid, Buiksloterbreek 
en de nieuwe Leeuwarderweg. Het betreft een monofunctioneel wijkje met bestaande bouw die eind 
jaren tachtig is gerealiseerd.

Noorderbegraafplaats 
De Noorderbegraafplaats bestaat sinds 1931. Het maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur wat in dit 
geval betekent dat het naast een maatschappelijke functie ook een gebied is waar de natuurbeleving, 
behoud van rust en een natuurvriendelijke inrichting voorop staan.

2.1.3  Wegenstructuur

Het centrale assenkruis van de IJdoornlaan en de groene Noordzuidboulevard (Koopvaardersplantsoen, 
Parlevinkerpad) vormen het meest kenmerkende onderdeel van de hoofdstructuur van de wijk. De 
IJdoornlaan is de oost-westverbinding door Amsterdam Noord. Deze laan behoort tot het Hoofdnet Auto, 
Hoofdnet OV en Hoofdnet Fiets. Op deze laan geldt een maximum snelheid van 50 km/uur net als de 
gebiedsontsluitingswegen Statenjachtstraat, Banne Buikslootlaan (Hoofdnet OV) en Schepenlaan in De 
Banne Zuid. De beide laatste wegen sluiten aan op de Kamperfoelieweg, de verbinding met het zuidelijk 
deel van Amsterdam Noord. Alle overige wegen in De Banne zijn aangewezen als verblijfsgebied en de 
inrichting is conform de richtlijnen 30 km/u gebied. 
De Noordzuidas (Parlevinkerpad, Koopvaardersplantsoen) is onderdeel van het Hoofdnet Fiets.

2.1.4  Groen- en waterstructuren

Het netwerk van openbaar groen, natuur- en ecologische elementen, water en waterkeringen wordt als 
een onmisbaar en integrerend bestanddeel beschouwd van de stedenbouwkundige structuur, van zowel 
de stad als van het stadsdeel. Binnen het plangebied liggen belangrijke onderdelen van die structuur 
zoals het Noordhollandsch Kanaal en het Zijkanaal I, de Buiksloterbreek en Kadoelenbreek (deels 
buiten het plangebied), de Buiksloterdijk (deels buiten het plangebied), de plantsoenen, groene 
binnenhoven, oevers en tuinen. De Buiksloterbreek en de groenstrook langs Zijkanaal I maken deel uit 
van de Hoofdgroenstructuur, zoals opgenomen in de Structuurvisie Amsterdam 2040. 
De functie van het water en de waterkeringen wordt steeds belangrijker voor het goed functioneren en 
beschermen van die structuur. Voor waterberging is meer ruimte nodig zodat de grondwaterstand beter 
kan worden beheerd. 

2.2  Functionele opbouw

2.2.1  Algemeen

De functionele opbouw van het plangebied wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van de 
woonfunctie. Echter ook andere functies komen in het plangebied terug. Deze functies, zoals onderwijs, 
bedrijven, detailhandel, horeca, sport- en recreatievoorzieningen, maar ook wegen, fiets- en voetpaden, 
groen en water bepalen naast de woonfunctie de functionele opbouw van het plangebied. In deze 
paragraaf volgt een overzicht van de voornaamste in het plangebied aanwezige functies.
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2.2.2  Bedrijvigheid en voorzieningen

In het plangebied Banne Buiksloot II bevindt zich een aantal voorzieningen. Er kan onderscheid worden 
gemaakt in voorzieningen op het gebied van detailhandel, horeca, medische, onderwijs, welzijn, sport- 
en recreatievoorzieningen.

Detailhandel, horeca en overige bedrijven 
De meeste bedrijvigheid in De Banne is geconcentreerd in het centrumgebied aan de IJdoornlaan. Hier 
bevindt zich het winkelcentrum "In De Banne" met voornamelijk detailhandel. In Banne Noord ligt "De 
Parlevinker" met een aantal horecagelegenheden. 
De Banne telt verder geen zelfstandige bedrijven, deze worden mogelijk gemaakt in het nieuwe 
Centrumgebied. In het plangebied bevinden zich enkele kleine bedrijfjes, deze leveren geen hinder op 
voor de omliggende woningen. De kleinschalige werkfunctie is verder beperkt tot werken aan huis, 
passend binnen de hoofdfunctie wonen. 

Medische voorzieningen 
In De Banne zijn relatief veel zorgvoorzieningen aanwezig: naast het Boven IJ ziekenhuis is er een 
verzorgingstehuis, seniorencomplex met dienstencentrum (Kadoelerbreek), het RIAGG en in De Banne 
Noord een wijkgezondheidscentrum. De huisartsen zijn gevestigd in het dienstencentrum 
Kadoelerbreek.

Onderwijs en kinderopvang 
In De Banne zijn diverse basisscholen aanwezig. Op enkele plaatsen is een voorziening voor 
kinderopvang (buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) gevestigd. 

Maatschappelijke voorzieningen 
In het plangebied zijn diverse buurt- en wijkcentra aanwezig. Daarnaast zijn er ook kerken in het 
plangebied aanwezig. De Buiksloterkerk is momenteel in gebruik als trouwlocatie en wordt verhuurd voor 
feesten, partijen en culturele activiteiten. 

Sport- en recreatievoorzieningen 
De sport- en recreatievoorzieningen bestaan uit het sportpark Buiksloterbanne, een kinderboerderij en 
buurtspeelplaatsen. 
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voorzieningenkaart

2.2.3  Verkeersfuncties

Openbaar vervoer en fiets 
In het plangebied Banne Buiksloot II zijn diverse buslijndiensten actief. Deze lijnen (34, 36, 37, 125, 
245, 361, 363 en 392) lopen via verschillende bushalten in het plangebied naar de stations Sloterdijk, 
Amstelstation, het Centraal Station of Schiphol Zuid. Op de IJdoornlaan stoppen de meeste 
lijndiensten. 
Op de doorgaande wegen bevinden zich vrij liggende fietspaden. Bijzondere routes zijn die langs het 
Noordhollandsch Kanaal en via de Buiksloterdijk. 

Parkeren 
Het parkeren geschiedt door de bewoners in het plangebied op eigen terrein en langs de rijwegen. Dit 
levert in het algemeen geen knelpunten op. In het centrumgebied zijn ondergrondse 
parkeervoorzieningen gerealiseerd. Er is geen sprake van parkeerdruk. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

Het beleidskader vormt een basis voor de uitgangspunten voor het bestemmingsplan die in hoofdstuk 4 
worden beschreven. Het beleidskader is gebaseerd op beleid dat door Europa, het Rijk, de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Noord is geformuleerd. 

3.1  Europees beleid

3.1.1  Europese Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft tot doel landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en 
grondwater te beschermen om:

van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren;
de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te bevorderen;
het aquatische milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen van verontreiniging;
de gevolgen van overstroming en droogte te beperken.

Deze Europese Kaderrichtlijn Water moet onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid en derhalve ook 
van het ruimtelijk beleid. In dit verband wordt verwezen naar het Nationaal Bestuursakkoord Water, dat 
op 25 juni 2008 onder andere in verband met de implementatie van deze richtlijn is geactualiseerd. In dit 
akkoord zijn de inspanningen beschreven om de waterhuishouding tegen de achtergrond van de richtlijn 
en de nieuwe klimaatscenario's op orde te brengen en te houden. 
Het bestemmingsplan is in overeenstemming met dit beleid opgesteld. 

3.1.2  Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien) - 
Valletta, 16 januari 1992 (Verdrag van Malta)

Het Verdrag van Malta, opgesteld door de Raad van Europa, geeft aan dat archeologische vindplaatsen 
in de bodem behouden moeten blijven (behoud in situ) door het nemen van planologische maatregelen. 
De overheid dient ervoor zorg te dragen dat archeologische vindplaatsen op kaarten worden aangegeven 
zodat ze zichtbaar zijn en er bij het opstellen van bouwplannen en ruimtelijke ordeningsplannen 
rekening mee kan worden gehouden. Is behoud in situ niet mogelijk, dan zullen de vindplaatsen door 
middel van een archeologische opgraving moeten worden veiliggesteld (behoud ex situ). Ten aanzien van 
de financiering geldt het principe van 'de verstoorder betaalt', wat betekent dat degene die het initiatief 
neemt tot een bodemverstorende activiteit de kosten van archeologisch (voor)onderzoek dient te 
vergoeden. Tevens dient de verstoorder tijd beschikbaar te stellen voor een (voor)onderzoek. Voor dit 
bestemmingsplan is archeologisch onderzoek verricht en bestemmingsregels opgesteld die de 
archeologische verwachtingswaarden beschermen. Verder is dit bestemmingsplan in overeenstemming 
met het beleid opgesteld.

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), vastgesteld op 13 maart 2012, schetst het Rijk 
ambities tot 2040 en de ruimtelijke doelen, belangen en opgaven tot 2028. De SVIR heeft als ondertitel 
‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig' en vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte, 
de Mobiliteitsaanpak en Randstad 2040. De hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor de 
middellange termijn (2020/2028) zijn:

het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
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het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid, waarbij de 
gebruiker voorop staat;
het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn. 

De versterking van de ruimtelijk-economische structuur richt zich voor een groot deel op de stedelijke 
regio's rondom de mainports, brainports en greenports. Voor deze gebieden worden gebiedsgerichte 
programma's opgezet. Maar ook op andere fronten wordt gezocht naar een versterkte 
ruimtelijk-economische structuur, zoals een verbetering van het hoofdnetwerk voor een (duurzame) 
energievoorziening en ruimte voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via ondergrondse buisleidingen. 
Bereikbaarheid is een ander mikpunt van het Rijksbeleid. Daartoe dient onder meer een robuust 
hoofdnetwerk te worden gerealiseerd. Dit ziet op wegen, het spoor en vaarwegen. Daarbij zet het Rijk 
tevens in op het beter benutten van onze huidige infrastructuur. 
Een veilige leefomgeving blijft ook binnen het nieuwe beleid centraal staan. Daartoe wil het Rijk het 
milieu verbeteren en ons beschermen tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's. Maar een 
veilige leefomgeving bestaat uit meer. Daarom richt het Rijk zich bijvoorbeeld ook op de bescherming 
tegen overstromingen en het behoud van unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten binnen ons 
land. In het ruimtelijk domein zullen beleid en uitvoering voor een nog groter deel dan voorheen de 
verantwoordelijkheid worden van provincies en gemeenten. 
Het bestemmingsplan is in overeenstemming met dit beleid opgesteld. 

3.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

De nationale belangen uit de SVIR worden in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
juridisch geborgd. Het omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte planologische 
kernbeslissingen (PKB's) die juridisch moeten doorwerken tot in bestemmingsplannen. Onderwerpen 
waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de 
waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de 
Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken. Het besluit is op 30 december 2011 deels 
in werking getreden. 
Per 1 juli 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op 
rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de ecologische 
hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater 
langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer. Ook het onderwerp 
duurzame verstedelijking is in de regelgeving opgenomen. 
Voor het voorliggende bestemmingsplan zijn de bepalingen met betrekking tot primaire waterkeringen 
relevant. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn die bepalingen in acht genomen. 

3.2.3  Nationaal Milieubeleidsplan 4

Het doel van het Nederlandse beleid voor luchtkwaliteit is het beschermen van de bevolking en de natuur 
tegen de negatieve effecten van blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen. Om dit te bereiken staan 
in de wet zowel emissiedoelstellingen om de milieudruk te verminderen als normen waaraan de 
luchtkwaliteit moet voldoen. Voor de stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak 
(NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS) zijn verplichte emissiedoelstellingen geformuleerd in het 
kader van de Europese NEC-richtlijn. Het gaat hierbij om nationale emissieplafonds, waarboven de 
emissies in Nederland met ingang van 2010 niet mogen uitkomen. In het kader van het Nationaal 
Milieubeleidsplan 4 zijn voor de emissies van dezelfde vier stoffen inspanningsverplichtingen genoemd 
die strenger zijn dan de NEC-richtlijn. In paragraaf 5.6 wordt ingegaan op het aspect luchtkwaliteit.
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3.2.4  Nationaal Waterplan

Op 22 december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan vervangt de Vierde Nota 
Waterhuishouding en de daarop gebaseerde nota's, zoals de 'Nota Anders omgaan met Water' en 
'Waterbeleid in de 21ste eeuw'. Deze nota's hebben geen betekenis meer als beleidsdocument. Het 
beleid van het Nationaal Waterplan is gericht op:

een goede bescherming tegen overstroming;
het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en droogte;
het bereiken va een goede waterkwaliteit;
het veiligstellen van strategische watervoorraden.

Het bestemmingsplan is in overeenstemming met dit beleid opgesteld.

3.2.5  Waterwet

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden, waarmee een achttal wetten is 
samengevoegd tot één wet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en 
verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet richt zich op de 
zorg voor waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterfuncties (zoals de 
drinkwatervoorziening). De wet biedt de basis voor het stellen van normen ten aanzien van deze 
onderwerpen. Verder bevat de wet regelingen voor het beheer van water. Een belangrijk gevolg van de 
Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden 
gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning. 
Minstens zo belangrijk is dat zoveel mogelijk activiteiten onder algemene regels vallen. In de regel komt 
dit neer op een meldingsplicht in plaats van een vergunningenprocedure. Niet alles is in algemene regels 
vast te leggen en voor deze activiteiten in, op, onder of over watersystemen is er de watervergunning. 
Personen die een ligplaats hebben of aanvragen moeten tevens een watervergunning aanvragen bij het 
bevoegd gezag.

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) schrijft voor waaraan de gemeentelijke 
bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en beheersverordeningen moeten voldoen. De regels 
komen voort uit de ruimtelijke hoofddoelstelling uit de provinciale Structuurvisie. De PRVS stelt regels 
voor de begrenzing van bestaand stedelijk gebied en zeer restrictieve regels voor verstedelijkingsbeleid 
in het landelijk gebied. De regels gaan onder andere over (on)mogelijkheden voor:

stedelijke ontwikkeling in het buitengebied;
de daaraan te stellen ruimtelijke kwaliteitseisen;
de Ruimte voor Ruimte-regeling;
de mogelijkheden voor verbrede landbouw.

Voor de Ecologische Hoofdstructuur, de nationale landschappen en de Rijksbufferzones zijn regels 
opgesteld ter behoud van de kernkwaliteiten van het landschap, de openheid, de weidevogelleefgebieden 
en het vastleggen van de landbouwhoofdstructuur. Uitwerking van de regels vindt deels plaats in de 
Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie. De verordening biedt Gedeputeerde Staten ten aanzien van 
deze regels ontheffingsbevoegdheden. 
Het bestemmingsplan is in overeenstemming met de PRVS opgesteld.
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3.3.2  Beleid Externe Veiligheid

In het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 - 2013 heeft de provincie Noord-Holland beleid beschreven over 
externe veiligheid. Aan de productie, het gebruik, de opslag en het transport (over weg, water, spoor en 
door buisleidingen) van gevaarlijke stoffen (zoals chloor, ammoniak, benzine, kerosine, LPG/autogas) 
zijn risico's verbonden. Er bestaat een kleine kans dat deze stoffen vrij kunnen komen waardoor 
bijvoorbeeld giftige gaswolken of een explosie ontstaat. Ook de risico's vanwege vliegtuigen vallen onder 
het externe veiligheidsbeleid. Al deze potentiële risicobronnen worden ook wel risicovolle activiteiten 
genoemd. 
Het doel van het beleid is het beheersen, maar ook minimaliseren voor aanwezigen in de omgeving van 
risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen en risico's rond luchthavens en het voorkomen van nieuwe 
knelpuntsituaties. De mogelijkheden voor het beperken van risico's bestaat uit twee soorten beleid: 
brongericht of omgevingsgericht. Brongericht beleid is gericht op maatregelen bij de bron en het 
verminderen van de kans van optreden en het effect van een incident. Omgevingsgericht beleid is gericht 
op terughoudendheid van het bouwen van kwetsbare bestemmingen in de omgeving van risicovolle 
activiteiten en transportassen van gevaarlijke stoffen. Om effectief omgevingsbeleid te kunnen voeren, is 
het noodzakelijk inzicht te krijgen in de locaties waar risicovolle objecten zijn en risicovolle activiteiten 
plaatsvinden. Daartoe heeft de provincie een risicokaart opgesteld. De risicokaart geeft inzicht in de 
risico's in woon- en werkomgevingen. Op de kaart staan meerdere typen rampen, zoals ongevallen met 
brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. Deze 
gegevens zijn afkomstig van gemeenten, waterschappen, provincie en de Rijksoverheid. In paragraaf 5.3 
wordt verder ingegaan op de externe veiligheidsaspecten.

3.3.3  Provinciaal Waterplan 2010-2015

Provinciale Staten hebben op 16 november 2009 unaniem het provinciaal Waterplan 2010-2015 
vastgesteld. Het opstellen van een waterplan is een wettelijke taak van de provincie. Noord-Holland is 
een waterrijke provincie omringd door Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer. Het garanderen van 
veiligheid tegen overstromingen vanuit zee en het klimaatbestendig vormgeven van het ruimtegebruik 
vraagt om een goed waterbeheer. Wonen in Noord-Holland betekent wonen met water. Een goed 
waterbeheer is dus onmisbaar. Provinciale Staten hebben in het Waterplan twee speerpunten 
geformuleerd, namelijk de versterking van de Noord-Hollandse Noordzeekust en de economische kant 
van water.

3.4  Regionaal beleid

3.4.1  Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten. De stadsregio werkt 
onder meer aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling en 
heeft in dat kader een aantal beleidsnota's opgesteld.

3.4.2  Regionaal Verkeer & Vervoerplan

Het Regionaal Verkeer & Vervoerplan (RVVP) uit december 2004 is het beleidskader op het gebied van 
verkeer en vervoer van de stadsregio Amsterdam. Het is richtinggevend voor de beleidsontwikkeling voor 
10 jaar, voor de uitvoering van de exploitatie van het openbaar vervoer en de subsidieverlening op het 
gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid. Dit RVVP is opgesteld binnen de ambities die de 
stadsregio-gemeenten gezamenlijk hebben geformuleerd. 
Deze ambities zijn: 

het creëren van een gezonde, gedifferentieerde economie met internationale concurrentiekracht; 
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het bieden van een goed sociaal klimaat aan de inwoners; 
het zorgen voor een duurzame leefomgeving. 

De hoofdlijnen van beleid zijn samen te vatten in een aantal strategieën: een samenhangend netwerk, 
gebiedsgerichte aanpak, prijsbeleid, duidelijke keuzes voor leefbaarheid en veiligheid en een 
slagvaardige samenwerking en financiering. Het bestemmingsplan Banne Buiksloot is niet in strijd met 
de hoofdlijnen van het beleid.

3.4.3  Regionaal Actieplan Luchtkwaliteit

Doel van het Regionaal Actieplan Luchtkwaliteit (RAL) (december 2006) is om in 2015 alle 
overschrijdingen van de normen voor stikstofdioxide en voor fijn stof (reeds in 2010) te saneren. Het RAL 
dient eveneens als startdocument voor de bijdrage vanuit de Stadsregio Amsterdam voor dit Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het RAL is een deelprogramma voor het 
Noordvleugelgebied. 
In het RAL wordt ingegaan op de problematiek wat betreft luchtkwaliteit en wordt een toelichting 
gegeven op de relatie van dit regionaal actieplan met andere plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Daarbij wordt een overzicht gegeven van de knelpunten wat betreft luchtkwaliteit, indien de Stadsregio 
en de gemeenten zelf geen maatregelen nemen. Voorts worden de maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren beschreven. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in gemeentelijke maatregelen met 
(gedeeltelijke) financiële dekking, gemeentelijke maatregelen zonder financiële dekking en regionale 
maatregelen. In paragraaf 5.6 wordt meer concreet ingegaan op het aspect luchtkwaliteit.

3.4.4  Regionale Woonvisie

De Regionale Woonvisie (december 2004) is het beleidskader op het gebied van de volkshuisvesting 
voor de 16 gemeenten in de stadsregio Amsterdam voor de komende 10 jaar. Het geeft richting aan de 
programmering en prioriteiten op het gebied van wonen. Centraal staat in de Woonvisie de opgave tot 
het bouwen van voldoende woningen en dus het op gang brengen van de nieuwbouw en de 
herstructurering.

3.4.5  Plabeka

In het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties (Plabeka) werken gemeenten als Almere, 
Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad (en andere) samen met Flevoland, Noord-Holland 
en de Stadsregio Amsterdam (voorheen ROA) om als Noordvleugel beter op de wensen van het 
internationale bedrijfsleven in te kunnen spelen. Plabeka werkt een regionaal programma uit waaruit 
blijkt welke investeringen, afspraken en eventuele beleidswijzigingen, waar en wanneer op het gebied 
van kantoorlocaties, bedrijventerreinen en haventerreinen noodzakelijk zijn om de internationale kracht 
van de Noordvleugel te behouden dan wel te versterken.

3.4.6  Keur AGV

De Waterwet biedt de mogelijkheid dat het waterschap verordeningen mag opstellen voor de 'behartiging 
van aan het Waterschap opgedragen taken'. Eind 2011 is de Keur van het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV) vastgesteld. De Keur van het AGV is gericht op het beschermen van de water 
aan- en afvoer, de bescherming tegen wateroverlast en overstroming en op het beschermen van de 
ecologische toestand van het watersysteem. In de toelichting bij de Keur is aangegeven dat de aanleg 
van verhard oppervlak in beginsel leidt tot een grotere belasting van het oppervlaktewatersysteem en/of 
rioleringssysteem, omdat pieken in de regenafvoer minder worden afgevlakt door infiltratie. Het 
bestemmingsplan is met in achtneming van de Keur opgesteld.
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3.4.7  Waterbeheerplan AGV 2010-2015

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat in 2015 de chemische en ecologische doelen 
in grotere wateren (waterlichamen) gehaald moeten zijn. Met goede motivatie is eventuele uitloop 
hiervoor mogelijk tot 2021 of 2027. Indien noodzakelijk is het mogelijk om de doelen in 2021 te verlagen 
wanneer blijkt dat deze niet haalbaar of betaalbaar (realistisch) zijn.

AGV, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, terreinbeheerders en ook boeren doen al veel aan de 
verbetering van de ecologische en chemische kwaliteit. Maar er is nog het nodige te doen de komende 
jaren. Dit blijkt onder meer uit de resultaten van het meetprogramma dat in 2006 is uitgevoerd; de 
huidige chemische en ecologische toestand is nog niet in overeenstemming met de doelen.

De implementatie van de KRW is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincies, 
waterschappen en gemeenten. De KRW gaat uit van een aanpak op het niveau van internationale 
stroomgebieden. Nederland valt binnen 4 stroomgebieden: de Eems, de Rijn, de Maas en de Schelde. 
Het beheergebied van AGV valt binnen het stroomgebied van de Rijn-Delta, en wel binnen het 
deelstroomgebied Rijn-West. Daarbinnen zijn 8 waterschappen, 5 directies van Rijkswaterstaat, 5 
provincies en 200 gemeenten actief. Binnen Rijn-West verband is een KRW-organisatie opgezet waarin 
al deze partijen deelnemen. Hierin is een aanpak in de stappen afgesproken, die ook voor AGV leidend 
is. De overheden hebben afgesproken dat de waterschappen een trekkersrol hebben in het 
gebiedsproces en voor de rapportage over de maatregelen voor het KRW-deel dat betrekking heeft op 
oppervlaktewater. In 2005 is AGV begonnen met de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen, een 
globale verkenning van doelen, maatregelen en kosten en de uitvoering van het monitoringprogramma. In 
2007 en 2008 volgde de detailuitwerking van doelen, maatregelen en kosten per 
oppervlaktewaterlichaam. Dit heeft geleid tot een aantal resultaten die deels worden vastgelegd in 
Waterplannen van de provincies en deels in dit KRW-deel van het Waterbeheerplan van AGV. Het 
bestemmingsplan is met in achtneming van het waterbeheerplan AGV opgesteld.

3.4.8  Keur HHNK

In november 2009 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) een nieuwe Keur 2010 vastgesteld die op 1 januari 2010 in werking is getreden. In deze Keur is 
een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vorige Keur. Een belangrijke wijziging is de 
verplichting tot het uitvoeren van compenserende maatregelen bij verhardingstoenames groter dan 800 
m². Het bestemmingsplan is met in achtneming van de Keur opgesteld.

3.4.9  Waterbeheersplan 4

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 14 oktober 2009 
het Waterbeheersplan 4 (WBP4) vastgesteld. In het Waterbeheersplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot 
schoon water' beschrijft het hoogheemraadschap de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de 
volgende kerndoelen: 

het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden doelmatig en 
integraal beheren;
de verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen en/of 
beheersbaar te houden;
het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een 
veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren;
het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzondere 
omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele 
calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit.
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Deze taken worden de komende periode sterk beïnvloed door de klimaatverandering en de 
uitgangspunten van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het bestemmingsplan is met in achtneming van 
het waterbeheerplan opgesteld. 

3.5  Gemeentelijk beleid

3.5.1  Structuurvisie Amsterdam 2040 'Economisch Sterk en Duurzaam'

Met de Structuurvisie Amsterdam 2040 'Economisch sterk en Duurzaam' (17 februari 2011) legt 
Amsterdam zichzelf, inclusief de stadsdelen, regels op waar ruimtelijke plannen aan moeten voldoen. 
Amsterdam heeft zichzelf onder meer voor de opgave gesteld te verdichten en tegelijk het omliggende 
landschap open te houden. Dat leidt tot belangrijke uitgangspunten: het groen in en rond de stad vraagt 
om stevige bescherming, terwijl andere delen van de stad optimaal worden benut. Verdichting leidt ook 
tot (geleidelijke) transformatie en toenemende menging. Dat vergt veel van de bestaande infrastructuur 
en openbare ruimte. Respect voor de rijkdom aan cultuurhistorische schatten van Amsterdam is hierbij 
een belangrijke voorwaarde. 
De centrale ambitie van de Structuurvisie is, dat Amsterdam zich verder ontwikkelt als kernstad van een 
internationaal concurrerende, duurzame, Europese metropool. Intensivering van het grondgebruik in de 
stad biedt aan tal van mensen woon- en werkruimte. Het betekent extra draagvlak voor voorzieningen, 
extra investeringen in de openbare ruimte en in recreatief gebruik van water en groen naast efficiënter 
omgaan met energie en vervoer zodat buiten de stad minder landschap hoeft te worden aangetast. De 
ambitie is om 70.000 woningen en bijbehorende voorzieningen toe te voegen tot 2040, een intensiever 
gebruik van de haven en huidige bedrijventerreinen te realiseren en ruimte te maken voor waterberging. 
Voor het plangebied is in het faseringsbeeld 2010-2020 en 2020-2030 sprake van stedelijke vernieuwing. 
Daarna is sprake van gerealiseerd wonen en/of werken. Het bestemmingsplan is in overeenstemming 
met deze Structuurvisie opgesteld. 

De Structuurvisie bevat ook een visie op de begraafplaatsen en volkstuinen nieuwe stijl als ook 
sportparken nieuwe stijl. In het plangebied bevindt zich een begraafplaats en sportpark. Het voorliggende 
bestemmingsplan voldoet aan de weergegeven richtlijnen.

In samenhang met het visie onderdeel van de Structuurvisie is ook een onderdeel instrumentarium 
gekoppeld. Hierin is - waar nodig - het beleid verder uitgewerkt in criteria en een procedure. Zo worden 
er onder meer vestigingsregels gegeven voor bedrijven en voor het bouwen in de Hoofdgroenstructuur. 
Het college van burgemeester en wethouders ziet toe op handhaving van deze regels, door toetsing van 
plannen aan het instrumentarium. Het instrumentarium kan niet los van de andere delen worden 
gelezen. Visie, uitvoeringsdeel en instrumentarium tezamen vormen het beleidskader waaraan 
ruimtelijke plannen van de stad worden getoetst. 

De Hoofdgroenstructuur omvat de minimaal benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam wil borgen, 
bestaande uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool, omdat zij een onmisbare 
functie vervullen voor groene recreatie, verbetering leefklimaat, waterhuishouding, hittedemping, 
verbetering luchtkwaliteit, biodiversiteit en voedselproductie. Behoud van cultuurhistorische waarden en 
een gevarieerd totaal aanbod aan groen zijn belangrijke aspecten. In de Hoofdgroenstructuur zijn die 
gebieden opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Woningbouw, werk 
gerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten 
koste gaan van groen zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van deze structuurvisie. 
Ingrepen die de recreatieve gebruikswaarde en/of de natuurwaarde of andere functies van het groen 
verhogen worden juist gestimuleerd. Ingrepen in de Hoofdgroenstructuur worden op inpasbaarheid 
beoordeeld. De beoordelingscriteria zijn opgenomen in tabellen (zie navolgend). Daarin staat per 
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groentype aangegeven welke ingrepen wel en niet zijn toegestaan.

afbeelding van Buikslotermeer II met daarop aangegeven de gebieden die onderdeel uitmaken van de Hoofdgroenstructuur 

geel = sportpark, licht groen = ruigtegebied, struinnatuur,  

olijfgroen = begraafplaats, donkerbruin = corridor

In het plangebied bevinden zich vier gebieden in de Hoofgroenstructuur, namelijk:

1. Noorderbegraafplaats

De Noorderbegraafplaats is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur en aangewezen als groentype 
‘begraafplaats’. Bij de toetsing op inpasbaarheid van nieuwe functies en bebouwing worden de voor het 
betreffende groentype geldende richtlijnen gehanteerd. Hierna is het voor dit bestemmingsplan van 
belang zijnde groentype op hoofdlijnen beschreven. Bestaande groengebieden kunnen meer of minder 
aan de beschrijving voldoen. De beschrijving geeft richtlijnen voor de inpasbaarheid van bebouwing en 
verharding in het betreffende groentype.

Banne Buiksloot II (ontwerp)
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Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de weergegeven richtlijnen. Het is een conserverend 
bestemmingsplan waarbij is uitgegaan van de vergunde situatie. 

2. Buiksloterdijk en Buiksloterbreek

Een deel van het groen langs de Buiksloterdijk en Buiksloterbreek zijn onderdeel van de 
Hoofdgroenstructuur en aangewezen als groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’. Bij de toetsing op 
inpasbaarheid van nieuwe functies en bebouwing worden de voor het betreffende groentype geldende 
richtlijnen gehanteerd. Hierna is het voor dit bestemmingsplan van belang zijnde groentype op 
hoofdlijnen beschreven. Bestaande groengebieden kunnen meer of minder aan de beschrijving voldoen. 
De beschrijving geeft richtlijnen voor de inpasbaarheid van bebouwing en verharding in het betreffende 
groentype.

Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de weergegeven richtlijnen. Het is een conserverend 
bestemmingsplan waarbij is uitgegaan van de bestaande situatie. 

3. Noordhollandschkanaaldijk & Buikslotermeerdijk
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Een deel van het groen aan weerszijden van het Noordhollandsch Kanaal (Noordhollandschkanaaldijk & 
Buikslotermeerdijk) is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur en aangewezen als groentype ‘corridor’. Bij 
de toetsing op inpasbaarheid van nieuwe functies en bebouwing worden de voor het betreffende 
groentype geldende richtlijnen gehanteerd. Hierna is het voor dit bestemmingsplan van belang zijnde 
groentype op hoofdlijnen beschreven. Bestaande groengebieden kunnen meer of minder aan de 
beschrijving voldoen. De beschrijving geeft richtlijnen voor de inpasbaarheid van bebouwing en verharding 
in het betreffende groentype.

Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de weergegeven richtlijnen. Het is een conserverend 
bestemmingsplan waarbij is uitgegaan van de bestaande situatie. 

4. Sportpark

De Buiksloterbanne is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur en aangewezen als groentype ‘sportpark’. 
Bij de toetsing op inpasbaarheid van nieuwe functies en bebouwing worden de voor het betreffende 
groentype geldende richtlijnen gehanteerd. Hierna is het voor dit bestemmingsplan van belang zijnde 
groentype op hoofdlijnen beschreven. Bestaande groengebieden kunnen meer of minder aan de 
beschrijving voldoen. De beschrijving geeft richtlijnen voor de inpasbaarheid van bebouwing en verharding 
in het betreffende groentype.
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Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de weergegeven richtlijnen. Het is een conserverend 
bestemmingsplan waarbij is uitgegaan van de bestaande situatie. Een eventuele uitbreiding van het 
sportpark is ook meegenomen.

In de voorbereiding tot het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan is dit plan ter toetsing 
voorgelegd aan de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) voorgelegd. De TAC heeft 
een negatief advies uitgebracht met betrekking tot de wijze waarop het sportpark in het 
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bestemmingsplan is vertaald. Het advies is als bijlage 7 bij deze toelichting gevoegd. De TAC maakt 
zich sterk voor het opnemen van een bebouwingspercentage wat past bij de bestaande situatie. Het 
bestemmingsplan is hierop aangepast. 

3.5.2  Short stay

Op 12 februari 2009 heeft de Gemeenteraad een beleidsnotitie vastgesteld over short stay. Doel van de 
beleidsnotitie is om betere huisvestingsmogelijkheden te bieden voor het toestaan van kort wonen. 
Hiermee wordt het sociaaleconomisch vestigingsklimaat aantrekkelijker gemaakt wat een voorwaarde is 
om de Topstad-ambitie van Amsterdam te realiseren. Hoewel het gebruik van woningen voor short stay 
(tussen 1 week en 6 maanden) feitelijk erg lijkt op wonen, wordt deze functie voor de bestuursrechter in 
strijd geacht met de bestemming 'Wonen'. Voor het gebruik van woningen voor de functie van short stay 
is een vergunning nodig op grond van de Huisvestingswet. In de gemeentelijke Huisvestingsverordening 
zijn toetsingscriteria opgenomen die bij de verlening van vergunningen betrokken moeten worden. 
Binnen de woonbestemmingen is in het voorliggende bestemmingsplan short stay opgenomen. 

3.5.3  Plan gemeentelijke watertaken Amsterdam 2010-2015

De gemeente Amsterdam is wettelijk verantwoordelijk voor drie watertaken. Deze zogenaamde 
zorgplichten betreffen:

de inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater;
het nemen van grondwatermaatregelen.

In het Plan gemeentelijke watertaken Amsterdam 2010-2015 staat hoe deze drie zorgplichten door de 
gemeente Amsterdam worden ingevuld, mede in het licht van de te verwachten klimaatverandering. Doel 
van het plan is om aan het bevoegd gezag te verantwoorden op welke wijze de gemeente Amsterdam 
haar watertaken uitvoert, en in hoeverre zij afdoende middelen heeft om dit in de toekomst te blijven 
doen. Dit plan is hiermee een zogenaamd verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Tot 2008 had de 
gemeente de zorgplicht voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater. De zorg voor de riolering 
is sinds 1 januari 2008 verbreed tot bovengenoemde drie zorgplichten. Het plan volgt op het op 22 juni 
2004 door het College van burgemeester & wethouders vastgestelde Afvalwaterplan Amsterdam 
2005-2009. Met dit plan voldoet de gemeente aan de planverplichting zoals die in de Wet milieubeheer 
is opgenomen. 
Het bestemmingsplan is met in achtneming van het Plan gemeentelijke watertaken Amsterdam 
2010-2015 opgesteld.

3.5.4  Ruimte voor Geschiedenis en Spiegel van de Stad, visie op het erfgoed van 
Amsterdam

In de Amsterdamse Beleidsnota ‘Ruimte voor Geschiedenis’ (vastgesteld 13 april 2005) en ‘Spiegel van 
de Stad, visie op het erfgoed van Amsterdam’ (november 2011) wordt het verankeren van 
cultuurhistorische waarden in het proces van ruimtelijke ordening geagendeerd. Cultuurhistorische 
aspecten maken een stad bijzonder en zorgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de 
bebouwing; ze bevorderen ook een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.
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3.6  Stadsdeelbeleid

3.6.1  Ontwikkelingsbeeld Amsterdam-Noord 2040

In het Ontwikkelingsbeeld Amsterdam-Noord 2040 wordt het gewenste ruimtelijke beeld van het 
stadsdeel in 2040 beschreven. Stadsdeel Noord wordt uitgebouwd tot een levendig en veelzijdig 
stadsdeel. De visie is één van de bouwstenen geweest voor de Structuurvisie Amsterdam 2040. Naast 
een beschrijving van de voorgestane ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende bouwprojecten, worden 
condities genoemd die van belang zijn voor de toekomst van het stadsdeel Noord. 
De belangrijkste condities betreffen het verbeteren en uitbreiden van de diverse vervoersnetwerken en het 
versterken van de attractiviteit van het stadsdeel Noord door de water- en groenstructuur te verbeteren.

Voor bestemmingsplan Banne Buiksloot II horen hier onder meer de volgende ingrepen bij:

herstructurering van delen van De Banne;
blijvende aandacht voor de kwaliteit van wonen, de woonomgeving en het voorzieningenniveau;
kansen benutten om grootschalig in te zetten op woningen en bedrijfsgebouwen met een duurzaam, 
energiezuinig karakter.

 

Ontwikkelingsbeeld Amsterdam-Noord 2040

3.6.2  Plan van Aanpak De Banne

Het Plan van Aanpak voor De Banne is op 5 november 2003 door de deelraad van stadsdeel Noord 
aangenomen. Het is een gezamenlijk product van de Deelraad en de corporaties in De Banne. Aan de 
besluitvorming is enkele jaren van planvorming, overleg en inspraak vooraf gegaan. 
Kern van de aanpak van De Banne is het verbeteren van de sociaal-economische condities van de 
bewoners, het verbeteren van de kwaliteit van de voorzieningen, het vergroten van de differentiatie van de 
woningvoorraad en het verhogen van de kwaliteit van de woonomgeving. Het Plan van Aanpak vormt een 
integraal voorstel voor de sociale, economische en fysieke vernieuwing van De Banne. Zie verder 
hoofdstuk 4.
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3.6.3  Monumentenverordening Amsterdam-Noord

Op 10 oktober 2010 is de Monumentenverordening Amsterdam-Noord in werking getreden. De strekking 
van de verordening is dat bouwkundige veranderingen aan of sloop van beschermde gemeentelijke 
monumenten voorafgegaan moeten worden door een vergunning van het Dagelijks Bestuur. Voorts 
maakt de verordening het mogelijk dat stads- en dorpsgezichten kunnen worden beschermd. Een 
nieuwe erfgoedverordening is in voorbereiding en zal naar verwachting in 2013 worden vastgesteld door 
de Deelraad.

3.6.4  Welstandsnota Amsterdam-Noord

De Welstandsnota Amsterdam-Noord is in 2009 vastgesteld. De nota is niet zozeer een 
beleidsinstrument, maar meer een toetsingskader dat de welstandscriteria omvat voor aansluiting en 
inpassing van bouwplannen in de bestaande bouw. 

3.6.5  Nota Woonschepenbeleid

De Nota Woonschepenbeleid is in 1991 door de Deelraad vastgesteld. Enkele hoofdpunten van dit 
beleid zijn:

wonen op het water wordt als een volwaardige woonvorm geaccepteerd en in principe gelijkgesteld 
aan wonen op het land;
handhaving, acceptatie en legalisatie van het huidige bestand aan woonschepen;
planologische inpasbare ligplaatsen worden opgenomen in bestemmingsplannen. 

3.6.6  Nadere Regeling Woonboten

De Nadere Regeling Woonboten is op 7 juli 1998 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. In de Nadere 
Regeling Woonboten is opgenomen dat het verboden is, zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur, 
een ligplaats in te nemen, een woonboot te vervangen of te verbouwen. Voorts zijn er onder andere 
maximum afmetingen, vrijstellingsmogelijkheden en een weigeringsgrond opgenomen. 

In tegenstelling tot de Nadere Regeling, wordt in de regels van dit bestemmingsplan de verzamelnaam 
"woonschip" gebruikt. De reden hiervoor is dat de landelijke standaarden voor bestemmingsplan slechts 
dit laatste begrip kennen. 

3.6.7  Beleidsvisie Noord Hollandsch Kanaalzone

De beleidsvisie “Van barrière tot band” (2002) geeft aan dat de Noordhollandsche Kanaalzone in de loop 
van de tijd ontwikkeld moet worden tot één grote parkenzone met allure, gekwalificeerd in termen van 
samenhang, openbaarheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit. De zone vormt de hoofdroute 
(de “groene loper”) vanuit de stad naar het metropolitane landschap. In de beleidsvisie is verder 
opgenomen dat er geen woonschepen mogen worden afgemeerd in het Noordhollandsch Kanaal.
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3.6.8  Detailhandelstructuurnota Amsterdam-Noord 2005

De Detailhandelstructuurnota Amsterdam-Noord 2005 is op 14 september 2005 vastgesteld door de 
Deelraad. Uitgangspunt daarbij is het versterken van een aantal (grotere) wijkwinkelcentra en het 
afbouwen van de functie van buurtwinkelcentra, zij het niet actief. In de Detailhandelstructuurnota wordt 
echter ook geconstateerd dat sommige solitaire winkels gezien de goede bereikbaarheid een 
toegevoegde waarde hebben op de voorzieningenstructuur, bijvoorbeeld voor speciale doelgroepen. In dit 
bestemmingsplan zijn binnen een aantal gemengde bestemmingen detailhandel toegestaan conform de 
bestaande situatie. 

3.6.9  Horecabeleidsplan 2007-2015 'Voor elk wat wils'

Het Horecabeleidsplan 2007-2015 'Voor elk wat wils' is op 5 oktober 2007 vastgesteld door de Deelraad. 
Het beleid houdt vast aan de doelstellingen van het Horecabeleidsplan 1996. Dat wil zeggen verbreding 
van het horeca-aanbod, evenwichtig vestigingspatroon en tegengaan van overlast. Wel wordt 
nadrukkelijker ingegaan op de gewenste en noodzakelijk geachte ontwikkeling van nieuwe horeca in 
stadsdeel Noord. 
Het stadsdeel wil gewenste horecaontwikkelingen stimuleren of in voorkomende gevallen zelfs op gang 
brengen, waardoor wonen, werken, winkelen en toeristisch of recreatief verblijf in stadsdeel Noord 
aantrekkelijker worden en horecavoorzieningen kunnen bijdragen aan de sociale samenhang en aan een 
goed contactennetwerk van burgers en bedrijfsleven. Daarom wordt in ruimtelijke vernieuwingsplannen 
structureel aandacht besteed aan ruimte voor nieuwe horeca. Ook in nieuwe bestemmingsplannen is 
horeca een nadrukkelijk aandachtspunt. 

3.6.10  Nota Groen Amsterdam-Noord 2010-2014 

De nota Groen Amsterdam-Noord 2010-2014 is vastgesteld door de Deelraad in december 2010. In deze 
nota staat waaraan het stadsdeel de komende jaren aandacht wil besteden. Amsterdam-Noord wil ook 
in de periode 2010-2014 het groenste stadsdeel blijven. Groen is belangrijk voor een aantrekkelijke 
woon- en werkomgeving.

3.6.11  Waterplan Amsterdam-Noord 2005-2010

Stadsdeel Noord heeft een eigen Waterplan opgesteld in samenwerking met de drie waterbeheerders 
van het stadsdeel Noord, namelijk het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Rijkswaterstaat (RWS). Het Waterplan is op 15 
maart 2006 vastgesteld door de Deelraad en in mei-juni 2006 door de Hoogheemraadschappen 
vastgesteld en onderschreven door RWS. Het Waterplan Amsterdam-Noord is een uitwerking van het 
gemeentelijk beleid vastgelegd in het Waterplan Amsterdam.

Doel van het Waterplan Amsterdam-Noord is om aan te geven welke initiatieven en acties er in de 
komende jaren in stadsdeel Noord in gang worden gezet om de waterkwaliteit te verbeteren en de 
waterstructuur toekomstbestendig te maken. In stadsdeel Noord wordt gestreefd naar:

voldoende ruimte voor water;
ecologisch gezond water;
integratie van water en groen;
het versterken van de belevingswaarde van water en groen;
duurzaam en evenwichtig gebruik van water;
duurzaam omgaan met grondwater.

Speciaal aandachtsgebied daarbij is de relatie tussen water en de geplande ruimtelijke ontwikkelingen. 
Het Waterplan Amsterdam-Noord is de basis om de samenwerking tussen het stadsdeel Noord en de 
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waterbeheerders te versterken en afspraken te maken over de uitwerking van het aspect water in 
ruimtelijke plannen op stadsdeelniveau. 
Middels een convenant tussen de vier partijen (11 juli 2006) is afgesproken dat voor de waterstaatkundig 
gebieden een Natstructuurplan (NSP) zal worden opgesteld door partijen. De NSP's bevatten concrete 
maatregelen met financiering en planning. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen de waterstaatkundige 
gebieden vormen onderdeel van het NSP. Hiermee is ook het verband gelegd tussen ruimtelijke ordening 
en water en kunnen stadsdeel en waterbeheerders samen maatwerk leveren. Dit heeft tot gevolg dat de 
waterbeheerders niet langer eisen dat er per stedenbouwkundig plan of per bestemmingsplan individuele 
maatregelen genomen hoeven te worden en dat het Waterplan en NSP volstaan voor de watertoets voor 
het bestemmingsplan. 
In het najaar van 2006 is het Natstructuurplan afgerond, welke in samenwerking met het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werd opgesteld. In het plan komen diverse 
wateraspecten van het projectgebied Banne Buiksloot aan de orde, zoals waterkwaliteit en 
waterberging. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel heeft het Natstructuurplan in oktober 2007 
vastgesteld. 
In het kader van dit bestemmingsplan is overleg geweest tussen het stadsdeel en de waterbeheerders 
(HHNK en AGV). 

3.6.12  Parkeren op maat: parkeernota stadsdeel Noord 2007

De parkeernota is op 26 maart 2008 door de Deelraad vastgesteld. Het doel van de parkeernota is:

overzicht te bieden over het parkeerbeleid, over het beschikbare instrumentarium om dit uit te 
voeren en over de regelingen & tarieven in de periode 2008-2012;
de bestaande en te verwachten knelpunten per gebied in kaart brengen, mede op basis van in 2007 
verrichte parkeerdrukmetingen;
per gebied op maat instrumenten voorstellen die zijn in te zetten waar zich knelpunten voordoen.

Voor Banne Buiksloot zijn in de nota geen knelpunten gesignaleerd.

3.6.13  Laat de fiets niet links liggen! Fietsnet 2007, stadsdeel Noord. 

De nota 'Laat de fiets niet links liggen' is op 13 juni 2007 door de Deelraad vastgesteld. In deze nota zijn 
de veranderingen of nadere uitwerkingen ten opzichte van 'Hoofdnet Fiets in Amsterdam-Noord' 
beschreven. Voor Banne Buiksloot is een aantal brugverbindingen (voor betere oost-west verbindingen) 
voorgesteld en de aanleg van een ontbrekend deel in het Hoofdnet Fiets. Tevens worden in deze nota de 
kwaliteitseisen en de verbeterpunten Fietsnet Noord beschreven. 
In dit bestemmingsplan worden in de bestemmingen 'Verkeer', 'Groen' en 'Water' bruggen voor 
langzaamverkeer toegestaan.

3.6.14  Nota gevaarlijke stoffen

De Nota gevaarlijke stoffen is op 17 maart 2004 door de Deelraad vastgesteld. In stadsdeel Noord is een 
aantal routes aangewezen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Nabij het plangebied zijn dit de 
Klaprozenweg en de ringweg A10. Binnen het plangebied bevinden zich geen bedrijven die vallen onder 
het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (de zogenaamde BRZO bedrijven). 
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Hoofdstuk 4  Planuitgangspunten

4.1  Algemeen

In het Plan van Aanpak De Banne is een stedenbouwkundige visie opgenomen. De wijk wordt daarin 
aangemerkt als een gebied met een heldere ruimtelijke structuur. De visie is vooral gericht op het 
versterken en vernieuwen van de inrichting, bruikbaarheid en samenhang. Daarbij ligt de nadruk op de 
IJdoornlaan en het centrumgebied en de Noordzuidboulevard. Door het winkelcentrum en een nieuw 
activiteitencentrum langs de IJdoornlaan te realiseren, komen deze belangrijke functies centraal aan de 
hoofdinfrastructuur te liggen en vormen het hart van het vernieuwde centrum. Het 
Koopvaardersplantsoen, dat deel uitmaakt van de Noordzuidboulevard, krijgt aan weerszijden laagbouw. 
Hierdoor is er sprake van verdunning van het aantal woningen. Bij het Marjoleinterrein wordt de 
Noordzuidboulevard begeleid door de bebouwing langs de Kamperfoelieweg. 
Door de verdichting langs de IJdoornlaan en verdunning in het gebied ten zuiden van het centrumgebied 
ontstaan verschillende woonmilieus waardoor het karakter en de diversiteit van de wijk worden versterkt.

De stedenbouwkundige visie van het Plan van Aanpak De Banne heeft de volgende doelstellingen.

vergroten van de diversiteit van woongebieden, openbare ruimten en voorzieningen ten behoeve van 
een stedelijk georiënteerde bevolking;
vernieuwen van de centrumvoorzieningen en verbeteren van de ruimtelijke structuur van het 
centrumgebied;
vergroten van de ruimtelijke samenhang tussen de verschillende delen van De Banne;
verbeteren van de relaties met de omgeving;
versterken van de eigen identiteit van De Banne, namelijk ontspannen wonen in het groen, vaak in 
een autoluwe omgeving. 

4.2  Uitgangspunten voor groen en water

De groenstructuur speelt een belangrijke rol in de beleving en het gebruik van de wijk. Niet alleen zijn de 
centrale groene ruimtes in De Banne Noord en De Banne Zuid langs de Noordzuidboulevard direct 
gekoppeld aan het centrumgebied, ook de overige voorzieningen zijn in of aan de groenstructuur 
gesitueerd, evenals de doorgaande verbindingen voor fietsers en voetgangers. Daarnaast verleent de 
groene ruimte, met haar inmiddels volgroeide bomen, kwaliteit aan de woongebieden. 
De groenstructuur wordt versterkt. De voorzieningen worden zoveel mogelijk aan de groenstructuur 
gesitueerd. De continuïteit en kwaliteit van de routes voor langzaam verkeer worden verbeterd. Zo 
ontstaat een grotere samenhang binnen de wijk en met de omgeving. 
Groen en water zijn in De Banne sterk aan elkaar gerelateerd. Voor de aan weerszijden van De Banne 
Buiksloot gelegen scheggen, de Kadoelerscheg en de Noordhollandsche Kanaalzone, zal de nadruk in 
het plangebied liggen op de ontwikkeling van natuurwaarden. 

De uitgangspunten voor groen en water zijn:

de bestaande waterlopen worden opgenomen en het waterstaatswerk, dit is breder dat het fysieke 
waterstaatswerk als zodanig, wordt op de verbeelding aangeduid;
de gebieden die zijn aangemerkt in de Hoofdgroenstructuur (zie hoofdstuk 3.5.1) met het groentype 
'corridor' en 'ruigte/struinnatuur' worden aangeduid met de gebiedsaanduiding 'Overig' om zodoende 
deze gebieden te onderscheiden van het overige wijkgroen;
de begraafplaats heeft de bestemming 'Maatschappelijk - 2' gekregen met een nadere aanduiding 
waar uitsluitend een crematorium is toegestaan, als ook een aanduiding waar uitsluitend 
geparkeerd mag worden ten behoeve van de begraafplaats/crematorium. Gebouwen mogen alleen 
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binnen het bouwvlak gebouwd worden.
binnen de bestemming 'Sport' is sport(park) toegestaan waarbij alleen binnen het bestemmingsvlak 
gebouwd mag worden waarbij tevens een maximale bebouwings-/verhardingspercentage van 6% van 
de totale oppervlakte van het sportpark is opgenomen;
in de groenbestemmingen zijn bruggen toegestaan;
de woonschepen worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

4.3  Uitgangspunten voor verkeer en parkeren

Kenmerkend voor de opzet van De Banne is dat de groenstructuur en de wegenstructuur als twee 
complementaire stelsels zijn opgevat, die bij de woongebieden in elkaar grijpen. Daardoor is er een 
ruimtelijke scheiding tussen de wereld van de auto en die van de voetganger en fietser. Bovendien krijgt 
het groene element bij zo'n opzet bijzondere betekenis voor de woongebieden. In De Banne Noord is 
deze opzet consequent uitgewerkt tot een autoluwe omgeving. In De Banne Zuid is deze opzet 
weliswaar latent aanwezig, maar nooit als zodanig uitgewerkt. Ook in De Banne Oost en rond de 
Buiksloterbreek is uitgegaan van een autoluwe opzet. Binnen dit thema kan de differentiatie van de 
woningvoorraad worden vormgegeven.

De uitgangspunten voor verkeer en parkeren zijn:

bestaande openbare parkeerplaatsen worden opgenomen als onderdeel van de bestemming 
'Verkeer';
de verspreid liggende speelplaatsen vallen binnen de bestemming 'Verkeer' en deels binnen de 
bestemmingen 'Groen'. 

4.4  Uitgangspunten voor wonen, bedrijvigheid en voorzieningen

Het centrumgebied van De Banne ligt midden in de wijk, langs de belangrijkste doorgaande weg in 
noord: de IJdoornlaan. In het gebied zijn zowel wijk- als stedelijke voorzieningen aanwezig, waarvan de 
belangrijkste in het kader van het Plan van Aanpak worden vernieuwd. Dit nieuwe centrum wordt het hart 
van de vernieuwde wijk, levendig, overzichtelijk en compact, met een uitstraling naar buiten, een 
integraal centrum met gemengde functies: voorzieningen, bedrijvigheid en wonen. 
Aangezien de bestaande woonfunctie in De Banne behouden moet blijven en de overhand moet houden, 
kunnen alleen bedrijven worden gesitueerd die geen of weinig hinder veroorzaken. 
Een aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten aan huis zijn toegestaan, 
indien er geen overlast wordt verwacht. Daarom wordt dit in de bestemmingsregeling voor wonen positief 
geregeld. Bij samenvoeging van woningen kan worden gedacht aan de ontwikkeling van woon/werk- en 
praktijkwoningen. In woonschepen is het, net als in woningen, mogelijk om 'aan huis te werken', maar 
de hoofdfunctie moet daarbij het wonen blijven. 
Binnen het plangebied bevindt zich een aantal woonschepen, die de functie wonen hebben. De 
woonschepen in het plangebied zijn gelegen in Zijkanaal I en in het haventje aan de Klaprozenweg. De 
ligplaatsen zijn vergund. Wanneer een bestaand woonschip (met een vergunde ligplaats) weggaat dan 
mag deze vervangen worden. Echter er worden geen nieuwe ligplaatsen meer aangewezen c.q. 
toegevoegd aan hetgeen nu is opgenomen. 

De uitgangspunten voor wonen, bedrijvigheid en voorzieningen zijn:

in de woonbestemmingen is, naast een aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten, tevens 'short stay' toegestaan. In de begripsbepalingen van de planregels is opgenomen 
wat precies onder 'short stay' verstaan moet worden. 
Voorgaande toegestane lichte menging van de woonfunctie met een kantoor- en/of bedrijfsfunctie is 
alleen toegestaan op voorwaarde dat de woonfunctie moet overheersen (een niet-woonfunctie wordt 
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beperkt tot maximaal 40% van het brutovloeroppervlakte van de woning);
ook in woonschepen wordt het mogelijk om 'aan huis te werken' met behoud van de hoofdfunctie 
wonen. Ook hier geldt dat de niet-woonfunctie wordt beperkt tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
de aanduiding 'gemengde voorzieningen' is binnen één enkele woonbestemming opgenomen. Dit 
betreft een aantal locaties in De Banne Zuid;
bestaande tuinen zijn conform vigerende bestemmingsplan overgenomen en gewenste 
tuinuitbreidingen worden ook opgenomen;
de bestaande ligplaatsen voor woonschepen worden opgenomen in het bestemmingsplan. Ten 
aanzien van maatvoeringsmaten voor woonschepen geldt een algemene maat, dus niet de maat die 
woonschepen momenteel hebben;
voor het walgebruik zal, voor de situaties waar dat ruimtelijk mogelijk en gewenst is, worden 
vastgelegd of er (erf)bebouwing op de wal is toegestaan;
de vestiging van nachtzaken, coffeeshops en seksinrichtingen is niet toegestaan;
de bestaande maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijsvoorzieningen, 
kinderopvangvoorzieningen en medische voorzieningen worden in het bestemmingsplan opgenomen.
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Hoofdstuk 5  Omgevingsaspecten

Dit hoofdstuk geeft op sectorale onderwerpen een nadere toelichting door een uitleg te geven van een 
aantal omgevingsaspecten, waaronder luchtkwaliteit, geluidshinder, water, archeologie en natuur en 
landschap in relatie tot de eigenschappen van het plangebied, de randvoorwaarden die volgen uit de 
omgevingsaspecten en de geformuleerde uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Dit 
bestemmingsplan ziet toe op een regeling voor al bestaande bebouwing en functies. Omdat het gaat om 
reeds aanwezige functies en bebouwing, wordt met name de algemene situatie in het plangebied 
beschreven.

5.1  Archeologie en cultuurhistorie

5.1.1  Algemeen

Cultuurhistorie omvat vele aspecten zoals het archeologisch erfgoed, (archeologische) monumenten, 
landschappelijke elementen en structuren, stedenbouwkundige structuren en delen van de 
infrastructuur. Het binnen een plangebied aanwezige cultuurhistorische erfgoed moet worden behouden 
en vormt de basis voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat niet alleen om de erkende 
monumenten. De wijze van bescherming via het bestemmingsplan is afhankelijk van de karakteristiek 
van de cultuurhistorische elementen of gebieden, maar ook van de strategieën: instandhouding, 
aanpassing en vernieuwing. Van belang zijn de aspecten: (archeologische) rijksmonumenten, 
(toekomstige) gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorisch 
waardevolle of karakteristieke bebouwingsstroken, gebouwen en onderdelen van dorpskernen alsmede 
bekende en te verwachten archeologische waarden.

5.1.2  Regelgeving

Monumentenwet 
De Monumentenwet 1988 biedt bescherming aan monumenten en stads- en dorpsgezichten. Per 1 
september 2007 is de wijziging van de Monumentenwet 1988 ten behoeve van de archeologische 
monumentenzorg (Wet op de archeologische monumentenzorg) in werking getreden. Daarin is bepaald 
dat de Gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het 
plan begrepen grond, rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten 
(art. 38a Monumentenwet 1988). Dat betekent dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan niet 
alleen rekening moet worden gehouden met bekende monumenten, maar ook met de omstandigheid dat 
in bepaalde terreinen nog archeologische resten in de bodem kunnen worden aangetroffen. Om zo tijdig 
mogelijk hierop te kunnen anticiperen is het nodig de archeologische verwachting van een gebied in 
kaart te brengen door middel van een archeologisch bureauonderzoek. 
Op basis van het bureauonderzoek wordt beoordeeld of een beschermende regeling in het 
bestemmingsplan nodig is, en zo ja, op welke wijze dat dient te gebeuren. Indien het bureauonderzoek 
leidt tot een bepaalde archeologische verwachting, dan kan in het bestemmingsplan een regeling 
worden getroffen in die zin dat in aangegeven gevallen de aanvrager om een omgevingsvergunning voor 
het bouwen dan wel een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, een rapport dient te overleggen waarin de archeologische 
waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het college 
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld (art. 39 lid 2 Monumentenwet). Op 
grond van dat archeologisch rapport kunnen eventueel voorschriften aan de betreffende 
omgevingsvergunning worden gesteld (art. 39 lid 3 Monumentenwet 1988).

Modernisering Monumentenzorg (MoMo) 
Per 1 januari 2012 is de Wet modernisering monumentenzorg (MoMo), waarbij de Monumentenwet 1988 
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en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn gewijzigd, in werking getreden. Met deze 
wet zijn het volgende veranderd:

vanaf 1 januari 2012 is de grens van vijftig jaar voor het aanwijzen van monumenten vervallen;
ook de mogelijkheid voor belanghebbenden om aanwijzigingsverzoeken te doen is vervallen vanaf 1 
januari 2012;
de procedure voor het wijzigen van rijksmonumenten is vereenvoudigd;
er is een subsidieregeling voor het bevorderen van herbestemming. Deze regeling geeft een recht op 
subsidie voor het wind- en waterdicht houden van monumenten en voor haalbaarheidsstudies naar 
herbestemming.

Het volgende nieuwe vergunningvrije regime is opgenomen Bor (Besluit omgevingsrecht) en Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro): 

gewoon onderhoud waarbij het uiterlijk van het monument niet wijzigt wordt vergunningsvrij. Verder 
worden inpandige wijzigingen en wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde ook 
vergunningsvrij;
het Bor is ook aangepast voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Bepaalde bouwactiviteiten in 
rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten aan achtergevels of op achtererven van niet-beschermde 
panden worden vergunningsvrij, mits deze gevels of erven niet naar het openbaar toegankelijke 
gebied gekeerd zijn;
Gedeputeerde Staten adviseren – buiten de bebouwde kom – alleen nog over plannen waarover het 
rijk ook adviseert: sloop, herbestemming, reconstructie en ingrijpende wijzigingen.

Daarnaast heeft het MoMo geleid tot een wijziging van artikel 3.6.1, eerste lid, van het Bro. In de 
toelichting van een bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop 
met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten 
monumenten rekening is gehouden.

Archeologiebeleid Provincie Noord-Holland 
Met het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verhouding tussen de provincie en 
de gemeenten gewijzigd. In het beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland omschrijft de 
provincie haar rol. Hierbij staat de samenwerking met gemeenten op basis van de gemeentelijke en de 
provinciale structuurvisie centraal. Tevens handhaaft de provincie de Belvedère-benadering, waarin 
behoud van cultuurhistorie door ontwikkeling wordt nagestreefd. Als toetsingskader voor 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met een Beeldkwaliteitsplan hanteert de Provincie 
tevens het beleidskader en het streekplan. Klopt dit wel? Streekplan is er toch niet meer? Op grond van 
de Wro dienen gemeenten bij de vaststelling van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en 
beheersverordeningen de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie in acht te nemen. 
In het beleidskader is opnieuw de Cultuur Historische Waardenkaart (CHW) opgenomen, waarin 
gebieden, die naar verwachting archeologisch waardevol zijn, zijn aangewezen als provinciale 
archeologische attentiegebieden. De waardestellingen van de CHW zijn bedoeld als primaire algemene 
indicaties die per specifiek plangebied nadere invulling en precisering behoeven. 
De provinciale beleidsintentie is om invulling aan de primaire doelstelling van het Verdrag van Malta te 
geven en archeologische reservaten aan te wijzen. Deze gebieden dienen om archeologische 
monumenten duurzaam te beschermen en te beheren en daarmee voor toekomstig onderzoek te 
bewaren. Daarnaast betrekt de provincie nadrukkelijk culturele waarden, waaronder ook archeologie, bij 
de realisatie van de ruimtelijke- en stedelijke vernieuwing. 

Archeologiebeleid Amsterdam 
In aansluiting op het rijks- en provinciaal beleid besteedt de gemeente specifieke aandacht aan 
vroegtijdige inpassing van archeologie in de ruimtelijke ordeningsprocessen. Uitgangspunt hierbij is een 
kwalitatief adequaat beheer van het cultureel erfgoed met aandacht voor een efficiënte voortgang van 
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bouwprocessen en kostenbeheersing. 
De wetgeving schrijft voor dat bij vaststelling van een nieuw bestemmingsplan altijd een nadere 
waardestelling nodig is van de aanwezige archeologische verwachting in de vorm van een 
bureauonderzoek. Dit bureauonderzoek wordt in Amsterdam uitgevoerd door Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) en behelst een specificatie van eventuele archeologische waarden binnen een 
specifiek plangebied en een advies met betrekking tot het daarbij behorende beleid en/of te nemen 
maatregelen. Bij de formulering van het beleid staat altijd een realistische balans tussen het 
archeologische belang ten opzichte van de voortgang van het ruimtelijke ontwikkelingsproces in de stad 
centraal. 
Ondanks de getroffen maatregelen om vooraf archeologisch onderzoek in te plannen kunnen 
toevalsvondsten bij bouwprojecten worden aangetroffen. Hiervoor blijft de meldingsplicht van kracht 
(artikel 53 Monumentenwet 1988). Deze houdt in dat, ondanks getroffen maatregelen om vooraf 
archeologisch onderzoek in te plannen, bij toevalsvondsten BMA per ommegaande dient te worden 
geïnformeerd door de uitvoerder of opdrachtgever.

5.1.3  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

5.1.3.1  Archeologie

Bureau Monumenten & Archeologie heeft in opdracht van stadsdeel Noord een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het bestemmingsplangebied De Banne Buiksloot II. Het onderzoek is 
als bijlage 2 bij deze toelichting gevoegd. 
Het onderzoek is bedoeld om een beeld te krijgen van de ondergrondse cultuurhistorische waarden die 
in het plangebied aanwezig kunnen zijn. Een dergelijk bureauonderzoek past binnen de verplichting van 
gemeenten om conform de Monumentenwet beleid te ontwikkelen ten aanzien van het behoud c.q. 
documentatie van die overblijfselen bij bouwontwikkeling. 

Het bureauonderzoek gaat uit van een beknopt overzicht van de historisch-topografische ontwikkeling 
van het plangebied. Het historisch overzicht wordt aangevuld met archeologische informatie afkomstig 
van vindplaatsen in de omgeving van het plangebied. De historische en archeologische informatie over 
de ruimtelijke topografische ontwikkelingen is omgezet naar een beeld van archeologische 
verwachtingen.
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archeologische verwachtingszones op basis van historisch-topografische inventarisatie

Op basis van de inventarisatie zijn binnen het plangebied De Banne Buiksloot II materiële overblijfselen 
te verwachten die samenhangen met ontginning, bewoning en landgebruik vanaf de 10de eeuw. In de 
voormalige Buikslotermeerpolder (deels binnen plangebied De Banne Buiksloot II gelegen) zijn met 
name sporen als ophogingslagen, bebouwingsresten of afval vanaf de 17de eeuw te verwachten. 
Daarnaast moet ten aanzien van de archeologische kwaliteit van de ondergrond van het plangebied met 
20ste eeuwse verstoringen rekening worden gehouden. De kans bestaat dat bij de aanleg van de huidige 
bebouwing op diverse plekken het oorspronkelijke polderpeil is vergraven.
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archeologische beleidszones op basis van de archeologische verwachtingen

De archeologische beleidskaart van het plangebied De Banne Buiksloot II is bedoeld als een ruimtelijk 
schema van de maatregelen die nodig zijn voor de zorg voor het archeologische erfgoed binnen 
bepaalde zones of locaties in het plangebied. De verwachtingen worden gekoppeld aan de huidige 
toestand van het terrein en mogelijk opgetreden bodemverstoringen. De clustering van de 
verwachtingszones resulteert in een beleidskaart met daarop drie zones met bijbehorende specifieke 
beleidsmaatregelen. 
Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht. Dit houdt in dat ook in geval geen 
archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan vijftig jaar worden 
aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld wordt zodat in overleg met de 
opdrachtgever maatregelen getroffen kunnen worden tot documentatie en berging van de vondsten.

5.1.3.2  Cultuurhistorie

Naar aanleiding van de Modernisering van de Monumentenwet en de wijziging van artikel 3.1.6, tweede 
lid, onderdeel a van het Bro d.d.17 juni 2011, staatsblad 5 juli 2011, nr 339) dienen cultuurhistorische 
waarden uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Dat betekent 
dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden in een 
bestemmingsplangebied en daar conclusies aan verbinden die in een bestemmingsplan verankerd 
worden.

Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, objecten, patronen en 

  Gemeente Amsterdam



blz. 42

structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven 
van een historische situatie of ontwikkeling. In veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de 
identiteit van een plek of gebied en bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. 
Deze cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument of gezicht 
aanwijzen, maar zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, inrichten en gebruiken.

Bureau Monumenten & Archeologie heeft in opdracht van stadsdeel Noord een cultuurhistorische 
verkenning en advies uitgevoerd voor het bestemmingsplangebied Banne Buiksloot II. Het onderzoek is 
als bijlage 3 bij deze toelichting gevoegd. 

BMA adviseert ten aanzien van diverse cultuurhistorisch betekenisvolle objecten, elementen en 
structuren het volgende:

1. de beschermde kerk, molen en molenhuis:
a. de status zichtbaar te maken op de kaart (of een aparte kaartbijlage met cultuurhistorische 

waarden);
b. de rooilijnen, nok- en goothoogtes vast te leggen;
c. de bijbehorende groen- en wateromgeving / molenbiotoop vast te leggen;

2. Beoogde rijks beschermd stadsgezicht en provinciaal monument:
a. het beoogde rijks beschermde stadsgezicht Amsterdam Noord aan te geven op de verbeelding 

(of een aparte kaart bijlage met cultuurhistorische waarden);
b. de status en de begrenzing van het provinciaal monument de Waterlandse Zeedijk aan te geven 

op de verbeelding (of een aparte kaart bijlage met cultuurhistorische waarden).

3. Cultuurhistorisch betekenisvolle elementen en structuren:
a. ook voor de overige, niet beschermde, cultuurhistorisch betekenisvolle elementen en structuren 

die in hoofdstuk 3 genoemd zijn, op de verbeelding (of een aparte kaartbijlage met 
cultuurhistorische waarden) aan te geven.

4. De Waterlandse Zeedijk, Het Noordhollandsch Kanaal en Zijkanaal I:
a. de kanalen, Buiksloterbreek en waterlopen als water te bestemmen;
b. de groene kanten van de dijklichamen als groenstructuur te bestemmen;
c. de kenmerkende hoogteverschillen voor de Waterlandse Zee-/Buiksloterdijk, 

Noordhollandschkanaal- en Buikslotermeerdijk op te nemen in de regels.

5. De Noorderbegraafplaats:
a. voor de oorspronkelijke bebouwing van de Noorderbegraafplaats: rooilijnen, nok- en goothoogtes 

vast te leggen;
b. voor de Noorderbegraafplaats de aanleg van het paden- en gravenstelsel vast te leggen.

6. De Banne Buiksloot:
a. voor de waardering van de bebouwing in De Banne Zuid te verwijzen naar 

AUP-waarderingskaarten en deze als bijlage van het bestemmingsplan op te nemen;
b. de openbare groen- en waterelementen, zoals parkstroken, plantsoenen, perken, tuinen en 

waterlopen als groen, danwel water vast te leggen;
c. de openbare, semi- openbare en privé-groenvoorzieningen als zodanig te bestemmen;
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d. in de Buiksloterbanne het groene karakter en de functie van de sportvelden als zodanig te 
bestemmen en op te nemen in de regels.

7. Daarnaast adviseert BMA om speciaal beleid op de omgang met het groen te ontwikkelen. De 
groenstructuur is immers van belang en kan worden gezien als contravorm van de bebouwing. Het 
vervult vanuit stedenbouwkundig perspectief een structurerende rol. Daarbij valt onder meer te 
denken aan de wijze waarop eigenaren privé danwel gemeenschappelijk tuinen die grenzen aan de 
openbare ruimte kunnen afschermen. Immers, zodra dit aan de hand van allerhande schuttingen 
gebeurt, leidt dat niet alleen tot een sterk verlies van de groene kwaliteit van De Banne, maar ook 
tot een verloederde openbare ruimte. Hierbij spelen ook zichtlijnen binnen de wijken een belangrijke 
rol, maar ook de beplantingskeuze en het onderhoud van het openbare groen.

Reactie
Ten aanzien van bovenstaande adviezen van BMA wordt het volgende opgemerkt. Op de verbeelding 
worden de bestemmingsvlakken, bouwhoogtes en daar waar relevant goot-/bouwhoogtes c.q. 
bebouwingspercentages opgenomen. Het opnemen van deze maatvoeringsbepalingen bieden voldoende 
houvast voor het respecteren van de cultuurhistorische waarden in het gebied. 
Te beschermen monumenten zijn in paragraaf 5.1.3.3 opgesomd. Zij worden niet nader aangeduid op de 
kaart omdat deze objecten/structuren hun bescherming vinden in andere wetgeving. Het 
bestemmingsplan is primair niet bedoeld om deze bescherming te regelen en daarom worden zij niet 
nader aangeduid op de verbeelding. Het beoogde beschermde stadsgezicht van rijkswege is wel 
aangeduid op de kaart aangezien deze ruimtelijke relevantie heeft als ook op grond van het 
bestemmingsplan waarin het aangewezen beschermde stadsgezicht is gelegen moet voorzien in de te 
beschermen waarde. Daarom is de dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie in dit bestemmingsplan 
opgenomen. 
Ten aanzien van het voorzien in bescherming van benodigde windvang van de molen is een 
molenbiotoop in de regels opgenomen. Deze molenbiotoop wordt aangeduid met de gebiedsaanduiding 
Vrijwaringszone - molenbiotoop. 
Daarnaast is het groen en water in het plangebied zorgvuldig vast gelegd in diverse bestemmingen als 
ook zijn verschillende groentypen nader aangeduid. Het ontwikkelen van groenbeleid is in het kader van 
het bestemmingsplan niet aan de orde. Overigens is het groenbeleid zoals vastgelegd in de 
Hoofdgroenstructuur hetgeen onderdeel uitmaakt van de Structuurvisie Amsterdam 2040 'Economisch 
Sterk en Duurzaam' in het voorliggende bestemmingsplan verwerkt. 
In het bestemmingsplan worden bruggen en viaducten nader aangeduid. Hoogteverschillen worden per 
definitie niet opgenomen in het bestemmingsplan en zal ook in dit bestemmingsplan niet worden 
opgenomen.

5.1.3.3  Monumenten

In het plangebied bevinden zich de volgende rijksmonumenten:

Buiksloterkerkpad 10 - Buiksloterkerk;
Noordhollandschkanaaldijk 21 - krijtmolen d'Admiraal en
Noordhollandschkanaaldijk 22 - molenhuis.

De Buiksloterdijk (het dijklichaam) en de Buiksloterbreek (onderdeel van de Noorder IJ- en zeedijken) 
zijn provinciale monumenten.

Op de Noorder begraafplaats staan geen beschermde monumenten. Wel heeft een deel van de 
(oorspronkelijke) bebouwing als ensemble waarde, maar dat heeft juridisch gezien geen (gemeentelijke) 
monumentale status. 
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5.1.4  Conclusie

De monumenten in het plangebied behoeven geen bescherming in het bestemmingsplan, omdat ze 
worden beschermd door de Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening Amsterdam-Noord en de 
Commissie voor Welstand en Monumenten. 

Er is voor de gebieden, waar een archeologische verwachting geldt, een dubbelbestemming in het 
bestemmingsplan opgenomen naast de hoofdbestemming. De bescherming van (verwachte) 
archeologische waarden wordt in dit bestemmingsplan geregeld met een omgevingsgunning als bedoeld 
in artikel 2.1 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aan een omgevingsvergunning zijn 
bouwregels verbonden die bepalen dat in het belang van de archeologische monumentenzorg de 
aanvrager van een omgevingsvergunning een archeologisch rapport met selectiebesluit dient te 
overleggen. Daarnaast wordt opgenomen dat een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor 
het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden.

In het kader van archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg zijn geen belemmeringen te 
constateren voor het bestemmingsplan Banne Buiksloot II.

5.2  Bodemkwaliteit

5.2.1  Algemeen

Bij het toekennen van (gevoelige) bestemmingen aan gronden is het van belang om te weten wat de 
kwaliteit van de bodem is. In het kader van goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 
gevoelige bestemmingen op verontreinigde gronden worden gerealiseerd. Ook op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Bouwverordening is het verboden te bouwen op 
verontreinigde grond. Daarom moet voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan onderzoek 
worden gedaan naar de bodemkwaliteit in het plangebied. Bij een geconstateerde verontreiniging moet 
in verband met de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan tevens in kaart worden gebracht welke 
saneringsmaatregelen nodig zijn om het beoogde gebruik van de gronden te kunnen realiseren.

5.2.2  Regelgeving

Wet bodembescherming 
De bescherming van de bodem wordt wettelijk o.a. geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). De 
Wbb is een zogenaamde raamwet, wat betekent dat de kaders worden aangegeven maar dat de 
uitwerking daarvan geregeld is in verschillende besluiten en circulaires (o.a. Besluit bodemkwaliteit, 
Besluit Uniforme Saneringen en Circulaire bodemsanering 2009). De Wbb stelt in het bijzonder regels 
ter voorkoming van bodemverontreiniging en sanering van ontstane verontreiniging. 
De Wbb heeft betrekking op landbodems; waterbodems vallen onder de Waterwet. In de Wbb maakt 
grondwater wel onderdeel uit van de bodem. De wet bestaat uit een tweetal regelingen: 

een regeling voor de bescherming van de bodem, met daarin opgenomen de zorgplicht; 
een regeling voor de aanpak van overige bodemverontreiniging op land. 

Nota Bodembeheer 
De Gemeenteraad heeft op 4 april 2012 de Nota Bodembeheer vastgesteld. In deze nota staat het 
gebruik van de bodem centraal. Het Besluit bodemkwaliteit geeft gemeenten de vrijheid eigen normen op 
te stellen voor toepassen van grond binnen de eigen gemeente, het zogenaamde gebiedsspecifieke 
beleid. Dat is met genoemde nota voor Amsterdam ingevuld. Deze eigen normen (de lokale maximale 
waarden) waarborgen het stand-still principe binnen Amsterdam, het uitgangspunt waarbij de kwaliteit 
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van de bodem binnen de gemeentegrenzen niet verslechtert. 

5.2.3  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

Uit beschikbare bodemgegevens (www.bodemloket.nl) blijkt dat op diverse locaties binnen het 
plangebied bodemonderzoeken zijn uitgevoerd waarbij óf geen vervolgonderzoek noodzakelijk is óf nog 
in procedure zijn. Over de bodem in het zuidoostelijk deel van het plangebied (het sportpark 
Buiksloterbanne) zijn geen tot weinig gegevens beschikbaar. Enkele locaties in het plangebied zijn in 
het verleden naar aanleiding van planontwikkeling gesaneerd. 
De kwaliteit van de bodem is op de bodemkwaliteitskaart (2007) van stadsdeel Noord gekwalificeerd als 
klasse 1A. Dat wil zeggen schone en MVR-grond (vervangen door de Klasse Wonen in het Besluit 
bodemkwaliteit) met verhoogde gehalten EOX en minerale olie door bestanddelen van natuurlijke 
herkomst. Dit geldt zowel voor de toplaag, als het oorspronkelijke maaiveld en de diepere lagen. 
Uit historische onderzoeken, die in het kader van eerdere planontwikkeling dan wel stedelijke 
vernieuwing hebben plaatsgevonden, blijkt dat er plaatselijk lichte verontreinigingen aanwezig zijn die 
echter geen belemmeringen geven. 

5.2.4  Conclusie

Het bestemmingsplan maakt geen nieuw gebruik mogelijk. Uitsluitend de bestaande situatie wordt 
opnieuw vastgelegd. Voor deze bestaande functies is in het verleden onderzoek naar de kwaliteit van de 
bodem uitgevoerd. Bodemonderzoek voor deze bestaande situaties is daarom in het kader van dit 
bestemmingsplan niet aan de orde. 
Bij eventuele toekomstige uitbreidingen of herontwikkelingen van bestaande functies zal bij de aanvraag 
van een omgevingsvergunning een bodemonderzoek moeten worden overlegd, waaruit blijkt dat de 
bodem geschikt is voor het beoogde doel. De Bouwverordening waarborgt de uitvoering van dat 
bodemonderzoek op dat moment. In het kader van de bodemkwaliteit zijn geen belemmeringen te 
constateren voor het bestemmingsplan Banne Buiksloot II. 

5.3  Externe veiligheid

5.3.1  Normstelling en beleid

Bij externe veiligheid gaat het om het binnen aanvaardbare grenzen houden van risico's bij productie, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van 
een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een 
vervoersas. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde 
omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Binnen externe veiligheid zijn de volgende categorieën te onderscheiden: externe veiligheidsaspecten 
van inrichtingen en buisleidingen, transport van gevaarlijke stoffen over de weg en het water, en 
vuurwerkopslag.

Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Voor risicovolle inrichtingen is de normstelling gebaseerd op het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), dat op 27 oktober 2004 in werking is getreden. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven 
die een risico vormen voor mensen buiten de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's waaraan 
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burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven te beperken. Voorbeelden 
van deze risicovolle bedrijven zijn LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en bedrijven die onder het 
Besluit risico zware ongevallen (Brzo) vallen.

Het Bevi bevat de normstelling op het gebied van externe veiligheid van inrichtingen en richt zich daarbij 
op de aspecten vergunningverlening en ruimtelijke ordening. Ook bedrijven met gevaarlijke stoffen 
waarop het Bevi niet van toepassing is, kunnen risico's voor de omgeving met zich meebrengen.

Voor nieuwe situaties geldt voor het PR, op basis van het Bevi een norm van 10-6 per jaar en voor 
bestaande situaties 10-5 per jaar. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde (richtwaarde) van:

1. 10-5 voor een ongeval met meer dan 10 dodelijke slachtoffers;
2. 10-7 voor een ongeval met meer dan 100 dodelijke slachtoffers;
3. 10-9 voor een ongeval met meer dan 1000 dodelijke slachtoffers.

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 
In augustus 2004 is de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen in de Staatscourant 
gepubliceerd. In deze circulaire is het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over water en wegen opgenomen. 

Op basis van de circulaire is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe 
situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar; voor beperkt 
kwetsbare objecten in nieuwe situaties geldt een richtwaarde van 10-6 per jaar. Op basis van de 
circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR 
een verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. 
De circulaire vermeldt dat op een afstand van meer dan 200 meter vanaf het tracé in principe geen 
beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.

Het ministerie werkt aan het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen. In het Besluit transportroutes 
externe veiligheid (Btev) worden voor dit Basisnet - in lijn met het Bevi - de risiconormen voor het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico vastgelegd. 

Het Btev zal voor bestemmingsplannen die betrekking hebben op een gebied dat geheel of gedeeltelijk 
gelegen is binnen 200 meter van een transportroute, een verantwoording GR gaan verplichten. Deze 
verantwoording mag achterwege blijven indien:

het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of 
het groepsrisico met niet meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.

Wel moet in alle gevallen de mogelijkheden tot hulpverlening en zelfredzaamheid worden beschreven en 
moet de brandweer om advies worden gevraagd.

Besluit externe veiligheid buisleidingen
Met ingang van 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. 
Op basis van het Bevb moet bij de vaststelling van een bestemmingplan, op grond waarvan de aanleg, 
bouw of vestiging van een kwetsbaar object bij een buisleiding wordt toegelaten, een grenswaarde van 
10-6 per jaar in acht worden genomen. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als 
richtwaarde. 

Op basis van het Bevb moet bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg, 
bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, tevens het GR 
in het invloedsgebied van de buisleiding worden verantwoord.
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Indien:

een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied waarbinnen de letaliteit van personen binnen 
het invloedsgebied minder dan 100% is, of
het GR niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of
de toename van het GR bij verwezenlijking van het bestemmingsplan niet hoger is dan 10% en de 
oriëntatiewaarde niet overschreden wordt.

Een deel van de verantwoording GR kan achterwege worden gelaten. Dat betreft specifiek artikel 12, 
eerste lid, onderdelen c t/m e van het Bevb waarin maatregelen ter beperking van het GR worden 
onderzocht.

Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan, stelt het bevoegd gezag het bestuur van de 
regionale brandweer in de gelegenheid om in verband met het GR advies uit te brengen over de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar 
ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding.

Op grond van het Bevb is het tevens verplicht om in bestemmingsplannen de ligging van buisleidingen 
weer te geven. Hierbij wordt ook een belemmerende strook (strekkende tot 5 meter aan weerszijden) 
meegenomen, waarbinnen geen bouwwerken mogen worden opgericht. Verder dienen 
bestemmingsplannen een vergunningstelsel op te nemen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden binnen de belemmerende strook die de integriteit en werking van de 
buisleiding kunnen verhinderen.

5.3.2  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

5.3.2.1  Bevi bedrijven

Er zijn in het plangebied Banne Buiksloot II geen Bevi bedrijven aanwezig, maar net buiten het 
plangebied wel. Ten zuiden van het plangebied aan de Metaalbewerkerweg bevindt zich een 
brandstofverkooppunt (met LPG-verkoop). De PR 10-6 contour en het invloedsgebied van dit LPG 
tankstation valt over het plangebied heen. Binnen de PR 10-6 contour zijn geen beperkt kwetsbare of 
kwetsbare objecten aanwezig. De vestiging van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten binnen dit gebied 
wordt in de regels uitgesloten. Met betrekking tot het groepsrisico wordt overwogen dat uit reeds 
beschikbare gegevens blijkt dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt. Het bestemmingsplan 
maakt hier geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk; de bestaande bebouwing wordt in dit 
bestemmingsplan overgenomen. Het groepsrisico neemt niet toe als gevolg van dit bestemmingsplan.

5.3.2.2  Transport gevaarlijke stoffen over de weg

Er zijn in de nabijheid van het plangebied Banne Buiksloot II twee gevaarlijke routes, namelijk:

ringweg A10, aan de noordkant van het plangebied;
Klaprozenweg, aan de zuidkant.

Het plangebied ligt niet binnen de invloedsfeer van de Klaprozenweg, maar aan de noordzijde wel binnen 
de 200 meter zone van de ringweg A-10. Daarom is het aspect externe veiligheid nader onderzocht.

Uit de eindrapportage van de werkgroep voor het Basisnet Weg (d.d. 17 februari 2009) blijkt dat de 
contour voor het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar op de weg ligt. Het plan voldoet aan de 
grenswaarde en de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico.

Uit hetzelfde eindrapport voor het Basisnet Weg blijkt dat voor deze weg het groepsrisico onder de 
oriëntatiewaarde ligt. Omdat het bestemmingsplan conserverend van aard is ten opzichte van het huidig 
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geldende planologische kader neemt het groepsrisico niet toe. Zodoende is de toename van het 
groepsrisico ook kleiner dan 10% en is er geen verantwoording van het groepsrisico nodig.

5.3.2.3  Buisleidingen

Aan de zuidkant van het plangebied loopt een in gebruik zijnde hogedruk aardgasleiding van de 
Gasunie. Het tracé loopt ten zuiden van de Buiksloterbreek en buigt mee met de Buiksloterdijk naar het 
westen van Amsterdam Noord. De leiding heeft een diameter van 16 inch en een druk van 40 bar. De 
ligging van de gasleiding en de 10 meter brede belemmeringstrook is op de verbeelding opgenomen. 

weergave verloop aardgasleiding Gasunie

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient het Bevb in acht te worden genomen. Uit onderzoek van de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) van de gemeente Amsterdam, blijkt dat de contour voor PR 1*10-6 
op de buisleiding ligt. Het gehele onderzoek is als bijlage 6 bij deze toelichting opgenomen. Er gelden 
dus geen beperkingen voor de vestiging van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

Uit het onderzoek van DMB blijkt dat het maximum groepsrisico de oriëntatiewaarde niet overschrijdt. 
Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn neemt het groepsrisico niet toe. Vanwege het feit dat het 
groepsrisico in het inventarisatiegebied hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, is de uitgebreide 
verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk (zie volgende paragraaf).

5.3.2.4  Hulpverlening en rampenbestrijding

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft op 14 december 2012 advies uitgebracht met betrekking tot de 
risico's externe veiligheid in het plangebied Banne Buiksloot (zie bijlage 5). In het advies zijn de 
mogelijke ongevalscenario's en diens effecten beschreven. In paragraaf 5 van het advies worden enkele 
maatregelen aanbevolen om de gevaren te beperken bij het bestrijden van de gevolgen van een ongeval. 
Over de aanbevolen maatregelen wordt het volgende overwogen. 

Bronmaatregelen
Om het risico te beperken zijn bronmaatregelen het meest effectief. Over het treffen van 
bronmaatregelen bij bedrijven en bij vervoer gevaarlijke stoffen kan echter niet in een 
bestemmingsplanprocedure worden beslist. Ten aanzien van de hogedruk aardgasleiding kunnen 
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voorzieningen worden getroffen die de kans op een incident verkleinen. Een maatregel kan zijn het 
markeren en vrijhouden van de leidingstraat en het beschermen van de leiding tegen beschadigingen 
door graafwerkzaamheden. In het bestemmingsplan kan de maatregel inzake het markeren van de 
leidingstraat niet worden opgenomen aangezien het een maatregel betreft die niet van planologische 
aard als ook niet ruimtelijk relevant is. In het bestemmingsplan ligt de leidingstraat grotendeels vrij, 
namelijk deze valt in de bestemmingen Groen en Water. De leidingstraat ligt niet vrij op plaatsen waar 
deze onder de wegen doorloopt. Dit is een bestaande situatie die met het voorliggende 
bestemmingsplan niet wordt gewijzigd. Tot slot is in het bestemmingsplan een regeling opgenomen ter 
bescherming van de leidingstraat, tegen bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Deze zijn werkzaamheden 
zijn niet vergunningsvrij maar hiervoor is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden vereist.

Effectbeperkende maatregelen
Bij nieuwe gebouwen kunnen bouwkundige maatregelen getroffen worden om de effecten van een 
rampscenario te beperken. Omdat dit bestemmingsplan de huidige bestaande bebouwing conserveert, 
zijn deze maatregelen niet relevant.

Maatregelen ter verbering van zelfredzaamheid
De functies nabij de buisleiding en de gevaarlijke stoffen route zijn niet speciaal bestemd voor minder 
zelfredzame mensen (zoals zorginstellingen, kinderdagverblijven en basisscholen), waarvan de fysieke 
veiligheidssituatie extra aandacht vraagt van de nood- en hulpdiensten. Er mag dus vanuit worden 
gegaan dat de aanwezigen in het plangebied gemiddeld zelfredzaam zullen zijn. 
Het voorliggende bestemmingsplan heeft een conserverend karakter, zodoende zullen er geen objecten 
met minder zelfredzame personen in de 100% letaliteitscontour gebouwd worden. De communicatie 
over risico´s van gevaarlijke stoffen gebeurt via de wettelijke kanalen als de provinciale risicokaart. 
Amsterdam communiceert op dit moment niet actief over de risico´s van gevaarlijke stoffen. Vanwege de 
lage risico´s zal voor dit gebied geen actief communicatieprogramma worden opgezet.  

5.4  Geluid

5.4.1  Algemeen

Geluidshinder kan ontstaan door verschillende activiteiten. In de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet 
milieubeheer (Wm) zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 
industrielawaai. Deze normen geven de hoogst acceptabele geluidsbelasting bij geluidsgevoelige 
functies zoals woningen. 
Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wet onderscheid tussen 
bestaande situaties en nieuwe situaties. Nieuwe situaties zijn nieuw te bouwen geluidsgevoelige 
functies of nieuwe geluidhinder veroorzakende functies.

Met het inwerkingtreden van de Crisis en Herstel Wet (CHW) is het door wijziging van de Wgh mogelijk 
om voor situaties die betrekking hebben op industrielawaai en wegverkeerslawaai ook hogere waarden 
vast te stellen (en te toetsen) in de procedure voor een uitwerking- of wijzigingsplan. In het geval dat er 
geen hogere waarde wordt vastgesteld bij het moederplan kan worden volstaan met een meer globale 
akoestische beschouwing waarin in ieder geval wordt onderbouwd dat de gewenste wijzigings- en/of 
uitwerkingsbevoegdheid akoestisch mogelijk is.
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5.4.2  Regelgeving

Wet geluidhinder 
Op 5 juli 2006 is de Wijzigingswet van de Wet geluidhinder aangenomen (Staatsblad 350, Wet van 5 juli 
2006, houdende wijziging Wgh, modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase). De artikelen 
van deze wet zijn per 1 januari 2007 in werking getreden. In de (gewijzigde) Wgh zijn geluidsnormen 
voor toelaatbare equivalente geluidsniveaus opgenomen. De geluidsnormen gelden voor woningen en 
andere geluidsgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidszone van een (spoor)weg of 
industrieterrein. 

In de Wgh is aangegeven dat een akoestisch onderzoek moet worden verricht bij het voorbereiden van 
de vaststelling en/of herziening van een bestemmingsplan voor zover die geheel of gedeeltelijk 
betrekking heeft op gronden behorende tot een zone als bedoeld in de Wgh. Wanneer een nieuw (of 
gewijzigd) bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidsgevoelige bebouwing in de geluidszone van een 
industrieterrein of (spoor)weg te realiseren, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de 
geluidsbelasting van een industrieterrein of spoor(weg) op geluidsgevoelige bebouwing. 

Indien de hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden, kan op grond van de Wgh een 
hogere waarde (ontheffing op de geluidsbelasting) worden verleend door het bevoegd gezag. Voorwaarde 
is dat het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting onvoldoende 
doeltreffend zijn, of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke 
of financiële aard een rol spelen. Het toepassen van maatregelen dient in volgorde van prioriteit gericht 
te zijn op bronmaatregelen (geluiddempers, aanpassing wielen/spoor, aanpassing wegverharding en/of 
aangepaste rijsnelheden) en overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen/geluidswallen). 
Wanneer sprake is van meerdere relevante geluidsbronnen, kan slechts een besluit hogere waarde 
worden vastgesteld voor zover de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare 
geluidbelasting. Verder dient, in het geval van ontheffing op de geluidsbelasting, de binnenwaarde 
worden gewaarborgd door het eventueel toepassen van gevelmaatregelen. 

SWUNG - 1 
Op 1 juli 2012 is een nieuwe wijziging van de Wgh in werking getreden. SWUNG staat voor Samen 
Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid. Deel 1 is opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 11 van 
de Wet milieubeheer. De grootste verandering bestaat uit de invoering van de geluidsproductieplafonds. 
Door de invoering van deze plafonds wordt de groei van de geluidshinder afkomstig van de 
rijksinfrastructuur (wegen in beheer bij Rijkwaterstaat (RWS) en spoorlijnen) beperkt. De geluidshinder 
mag met maximaal 1,5 dB toenemen ten opzichte van het referentiejaar. 
Concreet betekent dit dat de beheerder door de invoering van de geluidsproductieplafonds ieder jaar 
moet nagaan of het geluidsproductieplafond niet wordt overschreden op zogenaamde referentiepunten 
(rekenpunten die op 100 meter uit de weg liggen, 4 meter boven maaiveld). Bij aanpassingen aan de 
weg moet worden onderzocht of deze aanpassing zorgt voor een overschrijding van het 
geluidsproductieplafond. Als dat het geval is moet worden onderzocht welke maatregelen nodig zijn om 
deze overschrijding ongedaan te maken. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan ook het 
geluidsproductieplafond worden verhoogd. 
Een andere wijziging als gevolg van SWUNG-1 is het aanpassen van de regeling geluidsgevoelige 
bestemmingen. Dit betekent onder meer dat legale en permanente ligplaatsen voor woonschepen 
worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen. Daarmee vallen zij in de categorie geluidsgevoelig 
object en moeten zij aan de normen die daarvoor gelden getoetst worden. Het aanduiden van een 
ligplaats voor een woonschip als geluidsgevoelig terrein brengt met zich mee dat een woonschip geen 
verblijfsruimten heeft en daarom gelden de binnenwaarden niet voor woonschepen.
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5.4.3  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

In het navolgende wordt nader ingegaan op de aspecten industrielawaai, railverkeerslawaai en 
wegverkeerslawaai.

5.4.3.1  Industrielawaai

Op grond van artikel 40 Wgh moet een geluidszone worden vastgesteld rond industrieterreinen waar 
inrichtingen zijn gevestigd die 'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken'. Dit zijn 
inrichtingen en bedrijven als aangewezen in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht (Stb. 
2010, nr. 143), de zogenaamde grote lawaaimakers. Dergelijke inrichtingen worden geacht zoveel lawaai 
te (kunnen) veroorzaken, dat de wijde omgeving ervan zeer zwaar belast wordt.

Het zuidwestelijk deel van het plangebied (Buiksloterbreek) valt deels binnen de geluidszone van het 
gezoneerde industrieterrein Johan van Hasseltkanaal West. Binnen de zone gelden de beperkingen voor 
planning van geluidgevoelige functies zoals wonen, onderwijs en gezondheidszorg. In dit deel van het 
plangebied worden echte geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

5.4.3.2  Railverkeerslawaai

Het plangebied ligt niet binnen een geluidscontour afkomstig van een spoorweg, zodat voor dit aspect 
geen toetsing aan de Wgh behorende besluiten nodig is.

5.4.3.3  Wegverkeerslawaai

Op grond van artikel 74 Wgh bevinden zich van rechtswege langs alle wegen geluidszones waarbinnen 
de geluidsbelasting vanwege de weg aan het gestelde in de wet dient te worden getoetst. Dit geldt niet 
voor wegen: 

die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied of;
waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.

De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken. In onderstaande tabel is de 
breedte van geluidszones langs rijwegen aangegeven. 

Aantal rijstroken geluidszones buitenstedelijk gebied geluidszones stedelijk gebied

Weg met één of twee rijstroken 250 meter 200 meter

Weg met drie of vier rijstroken 400 meter 350 meter

Weg met vijf of meer rijstroken 600 meter -

Het noordelijk deel van De Banne Buiksloot valt binnen de geluidszone van de ringweg A10. Binnen 
deze geluidszone worden geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen toegestaan. De bestaande 
bebouwing mag gehandhaafd blijven. 

Woonschepen
Als gevolg van SWUNG-1 en de daaraan gekoppelde wijziging van de Wet en Besluit geluidhinder 
worden legale en permanente ligplaatsen voor woonschepen aangemerkt als geluidsgevoelige objecten. 
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Ligplaatsen voor woonschepen zijn mogelijk in de bestemming 'Water' ter plaatse van de aanduiding 
'ligplaats'.

In artikel 1.2, vierde lid, van het Besluit geluidhinder is aangegeven dat wanneer een bestemmingsplan 
wordt geactualiseerd of opnieuw wordt vastgesteld het niet wenselijk is dat de reeds bestaande 
ligplaatsen als nieuw object worden beschouwd en daarmee aan de normen moeten worden getoetst. In 
dat geval kan in het bestemmingsplan een bestaande ligplaats van rechtswege worden opgenomen 
zonder dat die wordt getoetst als geluidsgevoelig object. Het voorgaande is het geval in het voorliggende 
bestemmingsplan: er worden geen nieuwe ligplaatsen gecreëerd, slechts die ligplaatsen die het 
vigerende juridisch planologisch reeds mogelijk waren, worden overgenomen. Daarom zijn de 
opgenomen ligplaatsen in dit bestemmingsplan buiten beschouwing gelaten in het kader van een 
toetsing aan de normen van de wet. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de ligplaatsen 
wel nader kwalitatief beschouwd op basis van de gegevens uit Atlas Amsterdam. Hieruit kan het 
volgende ten aanzien van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden afgeleid. 

Op de waarden zoals voortkomend uit Atlas Amsterdam mag, gelet op het stiller worden van auto’s en 
de afname van verkeer, een aftrek worden toegepast van 5 dB. Allereerst vallen woonboten niet onder de 
Woningwet, waardoor de eisen met betrekking tot omgevingsvergunningen en de eisen uit het 
Bouwbesluit niet voor woonschepen gelden. Dit heeft tot gevolg dat de eisen die gesteld zijn ten aanzien 
van geluidswering van woningen niet gelden voor woonschepen. Dit betekent doorgaans dat 
woonschepen minder geïsoleerd zijn dan woningen, waardoor de binnenwaarden ten aanzien van geluid 
hoger zullen zijn dan bij woningen. Om deze reden wordt dan ook alleen naar de geluidsbelasting op de 
gevel gekeken en niet naar de binnenwaarden zoals de Wgh deze hanteert.

De haven in Zijkanaal I

Voor wat betreft deze locatie kan uit Atlas Amsterdam worden afgeleid dat het haventje met ligplaatsen 
voor woonschepen in de zone 55-60 dB (contour 4 meter boven maaiveld) ligt en voor een deel in de 
zone 60-65 dB (contour 4 meter boven maaiveld) als gevolg van verkeerslawaai afkomstig van de 
Klaprozenweg. Dit maakt dat de daadwerkelijke waarden in de toekomst (bij wijziging of uitwerking) op 
respectievelijk 50-55 dB en 55-60 dB komen te liggen. 
De voorkeursgrenswaarde ten aanzien van de geluidsbelasting voor woningen bedraagt 48 dB waarbij 
voor woningen die binnen de bebouwde kom worden gerealiseerd ontheffing tot 63 dB kan worden 
verleend. Het is duidelijk dat de geluidsbelasting van de ligplaatsen voor woonschepen in het haventje, 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De uiterste grenswaarde van 63 dB (waarvoor volgens 
de Wgh in binnenstedelijk gebied ontheffing kan worden aangevraagd) wordt echter niet overschreden. 
Dit in ogenschouw nemende als ook het feit dat er sprake is van een reeds lange bestaande feitelijke 
situatie, wordt het woon- en leefklimaat voor de ligplaatsen in het haventje aanvaardbaar geacht.

Zijkanaal I

Voor wat betreft deze locatie kan uit Atlas Amsterdam worden afgeleid dat in Zijkanaal I een aantal 
ligplaatsen voor woonschepen in de zone 60-65 dB (contour 4 meter boven maaiveld) liggen en het 
merendeel in de zone 55-60 dB als gevolg van verkeerslawaai afkomstig van de Buiksloterdijk. Dit maakt 
dat de daadwerkelijke waarden in de toekomst (bij wijziging of uitwerking) op respectievelijk 55-60 dB en 
50-55dB komen te liggen. 
De voorkeursgrenswaarde ten aanzien van de geluidsbelasting voor woningen bedraagt 48 dB waarbij 
voor woningen die binnen de bebouwde kom worden gerealiseerd ontheffing tot 63 dB kan worden 
verleend. Het is duidelijk dat de geluidsbelasting van ter plaatse van enkele ligplaatsen voor 
woonschepen in Zijkanaal I, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De uiterste 
grenswaarde van 63 dB (waarvoor volgens de Wgh in binnenstedelijk gebied ontheffing kan worden 
aangevraagd) wordt echter niet overschreden. Dit in ogenschouw nemende als ook het feit dat er sprake 
is van een reeds lange bestaande feitelijke situatie, wordt het woon- en leefklimaat voor de ligplaatsen in 
Zijkanaal I geacht.
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5.4.4  Conclusie

In het kader van industrie-, railverkeers- en wegverkeerslawaai zijn geen belemmeringen te constateren 
voor het bestemmingsplan Banne Buiksloot II.

5.5  Luchthavenindelingbesluit Schiphol

5.5.1  Algemeen

Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) is een besluit op basis van de Luchtvaartwet. Het LIB 
regelt welk gebied bestemd is voor gebruik als luchthaven en voor welk gebied daaromheen beperkingen 
gelden ten behoeve van de veiligheid en geluidsbelasting. Het LIB geeft regels voor gebruik en 
bestemming van de grond in deze gebieden. Op basis van het LIB kan de rijksoverheid beperkingen 
opleggen aan bouwinitiatieven in zones rondom Luchthaven Schiphol. Primaire doelen zijn het 
voorkomen dat het gebruik van de grond en de bebouwing op en rond Schiphol een gevaar zou kunnen 
vormen voor de veiligheid van het luchtverkeer en beperken van het aantal nieuwe en bestaande door 
vliegtuiggeluid gehinderde bewoners en gebruikers.

5.5.2  Regelgeving

Het oorspronkelijke LIB stamt uit 2002 en is op 31 augustus 2004 gewijzigd in werking getreden. Het 
LIB is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die gebaseerd is op de Wet Luchtvaart. Met het 
Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) wordt in kaartmateriaal een zogenaamd beperkingengebied 
vastgesteld, deze betreffen:

de bebouwing en het gebruik van gronden in verband met het externe veiligheidsrisico vanwege het 
luchthavenverkeer;
de bebouwing en het gebruik van gronden in verband met de geluidsbelasting vanwege het 
luchthavenverkeer;
de maximale bouwhoogte van objecten in, op of boven de grond in verband met de veiligheid van het 
luchthavenverkeer;
bebouwing die, of een gebruik dat vogels aantrekt, in verband met de veiligheid van het 
luchthavenverkeer.

Bij de eerste twee voornoemde typen van beperkingen zijn in ieder geval gronden aangewezen die niet 
gebruikt dan wel bebouwd mogen worden ten behoeve van woningen, of andere in het besluit 
aangewezen gronden.

In de Wet Luchtvaart is bepaald dat onder andere bij de vaststelling van het bestemmingsplan het LIB in 
acht moet worden genomen.

5.5.3  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

Het plangebied ligt geheel binnen het beperkingengebied van het LIB voor wat betreft de maximale 
bouwhoogte (van 150 meter) van objecten in, op of boven de grond in verband met de veiligheid van het 
luchthavenverkeer. Het voorliggende bestemmingsplan maakt het echter niet mogelijk bouwwerken met 
een dergelijke bouwhoogte op te richten. Om die reden is het bestemmingsplan niet in strijd met het 
LIB. Overigens wordt het LIB rond 2014 herzien. Ten tijde van het opstellen van voorliggend 
bestemmingsplan is het nog onduidelijk wat de gevolgen van het toekomstige LIB voor dit 
bestemmingsplan zullen zijn.
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5.5.4  Conclusie

In het kader van het huidige LIB zijn geen belemmeringen te constateren voor het bestemmingsplan 
Banne Buiksloot II. 

5.6  Luchtkwaliteit

5.6.1  Algemeen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het opstellen van een bestemmingsplan uit 
oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid rekening te worden gehouden met luchtkwaliteit. 
Vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening kunnen belemmeringen bestaan om een project te 
realiseren op een locatie waar de luchtkwaliteit slecht is. Ook een verslechtering van de luchtkwaliteit 
op bestaande locaties kan bezwaarlijk zijn. Dit bestemmingsplan maakt echter geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk, er bestaat zodoende geen aanleiding om een onderzoek naar de luchtkwaliteit 
uit te voeren. 

5.6.2  Regelgeving

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in onder meer de 
Wet milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een 
arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing).

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking getreden. Kern van de wet 
is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe 
overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met 
nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit 
programma hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 

Ook projecten die 'niet in betekende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer 
te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er 
voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd 
dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering van de 
luchtkwaliteit (een toename van 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) als 'niet in betekende mate' wordt beschouwd.

Om versnippering van nibm-projecten in meerdere nibm-projecten te voorkomen is een anticumulatie 
artikel opgenomen. Deze heeft betrekking op aan elkaar grenzende of in elkaars directe nabijheid 
gelegen bedrijfslocaties, kantoorlocaties, woningbouwlocaties of locaties voor inrichtingen of 
infrastructuur die (samengevat) worden gerealiseerd die gebruikmaken van dezelfde 
ontsluitingsinfrastructuur en die aan elkaar grenzen of in elkaars nabijheid zijn gelegen (tot een 
maximum van 1.000 meter). In het Besluit nibm is bepaald dat deze locaties voor als één locatie worden 
gezien. Dit is om te voorkomen dat grote projecten in kleine stukjes worden opgedeeld die allemaal 
onder de nibm-regeling zouden kunnen vallen.

5.6.3  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplannen

Zoals hiervoor is aangegeven moeten ruimtelijke plannen vanuit de regelgeving voor luchtkwaliteit worden 
getoetst op de gevolgen voor luchtkwaliteit. In de regelgeving zijn ondergrenzen gesteld aan de omvang 
van een ruimtelijk project, waarvoor een luchtkwaliteitsonderzoek nodig is.

In het voorliggende bestemmingsplan wordt de bestaande situatie zoals vastgelegd in het vigerende plan 
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opnieuw vastgelegd. Hieruit kan worden afgeleid dat er geen sprake is van gevolgen voor luchtkwaliteit 
dan wel geen sprake is van een geheel planologische nieuwe situatie. Om deze redenen hoeft er geen 
onderzoek naar de gevolgen van het ruimtelijk besluit voor de luchtkwaliteit te worden uitgevoerd.

5.6.4  Conclusies

In het kader van luchtkwaliteit zijn geen belemmeringen te constateren voor het bestemmingsplan 
Banne Buiksloot II.

5.7  Milieueffectrapportage

5.7.1  Algemeen

Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het milieubelang een volwaardige plaats 
in bepaalde plan- en besluitvormingsprocessen te geven. Enerzijds maakt het opstellen van een 
milieueffectrapport (MER) de initiatiefnemer bewust van de milieugevolgen en anderzijds kan de overheid 
diverse milieugevolgen in samenhang met elkaar en op een voor de burger transparante wijze bij de 
besluitvorming betrekken. 

5.7.2  Regelgeving

De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU Richtlijn m.e.r.. De richtlijn is van 
toepassing op de milieueffectbeoordeling van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De Europese regelgeving is in de Nederlandse wetgeving onder 
andere geïmplementeerd in de Wm en in het Besluit milieueffectrapportage 1994. In de bijlagen 
behorende bij het Besluit m.e.r. zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de 
m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst) beschreven.

5.7.3  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is geen project waarvoor vanwege de activiteit en/of omvang daarvan op grond van 
de C-lijst (Mer-plicht) behorend bij het Besluit m.e.r. een m.e.r-plicht geldt. Het bestemmingsplan is een 
overwegend conserverend plan, aangezien de functies c.q. activiteiten als het ware opnieuw worden 
vastgelegd in dit bestemmingsplan. 

5.7.4  Conclusie

Voor het bestemmingsplan Banne Buiksloot II bestaat geen plicht tot het opstellen van een 
milieueffectrapportage.
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5.8  Milieuzonering

5.8.1  Algemeen

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 
milieubelastende activiteiten. Sommige activiteiten die in een bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt, veroorzaken milieubelasting voor de omgeving. Andere activiteiten moeten juist beschermd 
worden tegen milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te 
nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) 
worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare 
voorwaarden te vestigen. 
In het bestemmingsplan kan de afstand tussen milieugevoelige en milieubelastende activiteiten worden 
vastgelegd. Het regelen van die afstand wordt ook wel milieuzonering genoemd. Het doel van 
milieuzonering is om te komen tot een optimale kwaliteit van de leefomgeving. 

5.8.2  Regelgeving

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke 
ruimtelijke ordeningspraktijk (VNG-publicatie) is een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke 
planvorming. Om een milieuzonering in een concrete situatie te kunnen uitwerken bevat de 
VNG-publicatie bouwstenen. De drie belangrijkste bouwstenen zijn:

de richtafstandenlijst;
twee omgevingstypen;
een lijst van toelaatbare activiteiten in gemengd gebied met het oog op functiemenging.

De belangrijkste bouwstenen voor milieuzonering zijn de twee richtafstandenlijsten die zijn opgenomen 
in bijlage 1 van de VNG-publicatie. Dit zijn afstanden ten opzichte van een rustige woonwijk (of een 
vergelijkbaar omgevingstype, zoals een rustig buitengebied). In de bijlagen wordt onderscheid gemaakt 
naar richtafstanden voor de ruimtelijke relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste 
van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie.

5.8.3  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

Binnen en buiten het plangebied bevinden geen bedrijven die overlast c.q. hinder veroorzaken. Mocht 
zich in de toekomst een bedrijf vestigen dan is deze mogelijk een inrichting in de zin van de Wet 
milieubeheer. In dat geval gelden de voorschriften welke zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Dit 
kan bijvoorbeeld voorschriften betreffen met betrekking tot het redelijkerwijs inperken van overlast van 
lawaai of stank van deze bedrijven. 

5.8.4  Conclusie

In of nabij het plangebied bevinden zich geen hinderlijke bedrijven, er bestaat daarom geen aanleiding 
en/of noodzaak om onderzoek te doen naar milieuhinder door bedrijven en zijn er geen belemmeringen 
te constateren voor dit bestemmingplan.
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5.9  Natuur en Landschap

5.9.1  Algemeen

Op grond van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet is het bij het vaststellen van een nieuw 
bestemmingsplan nodig de huidige aanwezigheid van planten en dieren, beschermde habitattypen en 
beschermde soorten te beoordelen. Dit kunnen planten en dieren zijn binnen het plangebied of in nabij 
gelegen Natura 2000-gebieden. De beoordeling vindt plaats door middel van een natuurtoets. Naar 
aanleiding van de toets kan eventueel verder onderzoek noodzakelijk zijn. 
Gegevens over het voorkomen van soorten worden sinds 1990 bijgehouden in de 'Ecologische Atlas 
Amsterdam'. De grotere groengebieden zijn regelmatig geïnventariseerd, ook in de directe omgeving van 
de Gemeente Amsterdam. De soortgroepen waarvan de gegevens zijn bijgehouden zijn zoogdieren, 
broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, kreeftachtigen, dagvlinders, sprinkhanen, krekels en libellen. 
Locaties van roepende rugstreeppadden worden elk jaar in kaart gebracht. In 2004 en 2005 zijn alle 
kolonies huismussen in de openbare ruimte van Amsterdam geïnventariseerd.

5.9.2  Regelgeving

Natuurbeschermingswet 1998 
Onder de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) zijn gebieden aangewezen die onderdeel uitmaken van 
de Europese ecologische hoofdstructuur, de Natura 2000 gebieden genaamd. Indien een ruimtelijke 
ontwikkeling plaatsvindt in of in de nabijheid van een Natura 2000 gebied moet worden onderzocht of de 
ontwikkeling de kwaliteit van het gebied kan verslechteren of verstoren. Indien het bestemmingsplan de 
kwaliteit van een Natura 2000 gebied kan verslechteren of verstoren dient er een vergunning op grond 
van de Natuurbeschermingswet te worden aangevraagd. 

Flora- en faunawet 2002 
In april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffwet) van kracht geworden. Op grond van deze wet zijn vrijwel 
alle in het wild en van nature in Nederland voorkomende dieren, beschermd. De Ffwet bevat 
verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en 
plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. 
Bij vrijwel alle ingrepen moet met, door Flora- en faunawet, beschermde soorten rekening worden 
gehouden. De beschermde soorten zijn met behulp van tabellen onderverdeeld in verschillende niveaus 
van bescherming. 
Eens per tien jaar worden er Rode lijsten opgesteld. Hierop komen soorten voor die om verschillende 
redenen sterk in aantal achteruitgaan. Voor het Ministerie van LNV zijn de rode lijsten mede 
richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Het Ministerie stimuleert dat bij bescherming en beheer 
van gebieden rekening wordt gehouden met de Rode-lijst-soorten, en dat zo nodig en zo mogelijk 
aanvullende soortgerichte maatregelen zullen worden genomen. 
Voor het bestemmingsplan moet inzichtelijk worden gemaakt voor welke soorten er mogelijk ontheffing 
van de Flora- en faunawet moet worden aangevraagd en onder welke voorwaarden deze naar alle 
waarschijnlijkheid verkregen zal worden. 
Stadsdeel Noord onderzoekt de mogelijkheid om voor de vleermuissoorten een soortbeschermingsplan 
op te stellen. Hierin wordt de kennis over de aanwezigheid van vleermuizen in het stadsdeel gebundeld. 
Als het soortbeschermingsplan door het ministerie wordt goedgekeurd is er geen ontheffing van de 
Flora- en faunawet meer nodig als er volgens de richtlijnen van het plan gehandeld wordt. 

Ecologische Hoofdstructuur 
Voor heel Nederland zijn natuurgebieden met verbindingszones vastgelegd. Dit noemen we de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een belangrijk middel om de hoofddoelstelling van het 
natuurbeleid te bereiken: natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als essentiële 
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bijdrage aan een leefbaar Nederland en een duurzame samenleving. De EHS moet er onder meer toe 
bijdragen dat afspraken over het behoud en het herstel van biodiversiteit worden nagekomen. Na 
realisatie is de structuur uiteindelijk grensoverschrijdend, zodat diersoorten zich vrij kunnen bewegen en 
vermengen over Europa. 

5.9.3  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

In juni 2012 is door de Dienst Ruimtelijke Ordening een natuurtoets uitgevoerd voor het plangebied (zie 
bijlage 4). In dit natuurwaardenonderzoek is nagegaan of er vanuit de natuurwetgeving consequenties 
zijn voor het plan. Voor dit gebied gaat het vooral om soortbescherming (Flora- en faunawet). Grote 
delen van het plangebied zijn zeer geschikt voor vleermuizen: er is voldoende gevarieerd groen dat als 
foerageergebied kan dienen en er zijn voldoende geschikte verblijfsmogelijkheden in gebouwen. Vooral 
bij ingrepen aan gebouwen moet rekening gehouden geworden met de mogelijkheid dat er vleermuizen 
verblijven. Als er ingrepen plaatsvinden aan een gebouw, waarvan vastgesteld is dat er mogelijk 
geschikte verblijfplaatsen in zijn, is nader onderzoek noodzakelijk. Alle vleermuissoorten worden door de 
Europese Habitatrichtlijn beschermd. 
Voor de meeste broedvogels die in het plangebied voorkomen geldt dat de nesten tijdens de 
broedperiode beschermd zijn en daarbuiten niet. Bij werkzaamheden dienen de nesten van vogels 
ontzien te worden. Dat kan goed door de planning van de werkzaamheden op de broedperiode van de 
aanwezige broedvogels aan te passen. Bij ingrepen aan bomen moet er rekening mee worden gehouden 
dat er roofvogels in oude kraaien- of eksternesten kunnen broeden. De nesten van roofvogels zijn ook 
buiten het broedseizoen beschermd. Ontheffing voor broedende vogels wordt niet verleend, omdat het in 
de regel goed mogelijk is om verontrusting in het broedseizoen te voorkomen. Voor een beperkt aantal 
vogelsoorten (huismussen en roofvogels) geldt dat het nest het jaarrond beschermd is. Hetzelfde geldt 
voor het nest van de kerkuil op de Noorderbegraafplaats. 
Voor alle soorten, ook niet-beschermde, geldt de zorgplicht. Dat betekent dat door zorgvuldig te werken 
zoveel mogelijk schade aan diersoorten moet worden voorkomen.

De dichtstbijzijnde beschermde Natura 2000-gebieden 'Ilpenveld, Varensveld, Oostzanerveld en Twiske' 
en 'IJmeer & Markermeer' liggen op geruime afstand van het plangebied. Gelet op deze afstand en het 
conserverende karakter van het bestemmingsplan, zijn effecten voor dit gebied uitgesloten. 

Een aantal groengebieden in het plangebied maakt onderdeel uit van de Hoofdgroenstructuur van 
Amsterdam. In hoofdstuk 3.5.1 en 4.2 is op de toetsing van dit plan aan het instrumentarium van de 
Hoofdgroenstructuur reeds ingegaan. 

Banne Buiksloot II (ontwerp)



  blz. 59

het Noordhollandsch Kanaal

5.9.4  Conclusie

In het kader van natuur en landschap zijn vanwege het conserverende karakter van het 
bestemmingsplan geen belemmeringen te constateren voor het bestemmingsplan Banne Buiksloot II. 
Indien daarentegen wel sloop of grootschalige renovatie plaatsvindt is onderzoek naar de aanwezigheid 
van vleermuizen noodzakelijk. Hierbij moet onderzoek gedaan worden naar verblijfplaatsen in gebouwen. 
Bij nader onderzoek moet het vleermuizenprotocol worden gevolgd.

5.10  Verkeer en parkeren

5.10.1  Algemeen

In artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening staat dat bestemmingsplannen moeten voldoen aan de 
"vereiste van een goede ruimtelijke ordening". Voornoemde vereiste geldt ook in verkeerskundig opzicht. 
Daarmee is dus op een indirecte manier de plicht tot het uitvoeren van een verkeersonderzoek 
opgenomen in de wetgeving. In het kader van de stedelijke vernieuwing en ontwikkelingen in de 
omgeving van het plangebied zoals het CAN-gebied, de ontsluiting van Elzenhagen, de verlegging van de 
IJdoornlaan en de verbreding van de Klaprozenweg zijn verkeersonderzoeken uitgevoerd die echter geen 
consequenties hebben voor De Banne Buiksloot. In deze paragraaf wordt beschreven of een 
verkeersonderzoek voor het plangebied noodzakelijk is.
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5.10.2  Regelgeving

Parkeernota Amsterdam 
Het parkeerbeleid van de gemeente Amsterdam is verwoord in de nota 'Parkeren is Manoeuvreren' 
(Parkeernota Amsterdam, april 2001). Het parkeerbeleid bepaalt in belangrijke mate de bereikbaarheid 
van een stedelijk gebied en is daarmee mede bepalend voor de economische en sociaal-culturele 
vitaliteit. Het gemeentelijk beleid richt zich primair op het tegengaan van niet-noodzakelijk autogebruik. 
Gestreefd wordt naar het concentreren van arbeids- en bezoekersintensieve functies op goed per 
openbaar vervoer en fiets bereikbare locaties. Ter wille van een goede bereikbaarheid per auto blijft het 
stellen van een maximum aantal parkeerplaatsen onvermijdelijk.

Nota Locatiebeleid Amsterdam
In de Nota Locatiebeleid Amsterdam (2008) zijn nieuwe parkeernormen opgenomen. Er is er voor 
gekozen om de huidige parkeernormen voor kantoren en bedrijven te blijven hanteren. Dit houdt in een 
parkeernorm voor kantoren en bedrijven van 1:250 m2 bvo op A-locaties en 1:125 m2 bvo op B-locaties. 
A-locaties bevinden zich rondom de belangrijkste NS-stations (CS, Sloterdijk, Zuid en Bijlmer) en 
B-locaties zitten in de directe omgeving van ringlijn/metrolijnstations en overige NS-stations of liggen 
binnen het tram/busnetwerk.

Daarnaast wordt de mogelijkheid gegeven om in bepaalde gevallen van deze vaste normen af te wijken. 
Flexibele toepassing van parkeernormen kan alleen als de luchtkwaliteit en de intensiteit/capaciteit van 
het wegennet dit toelaten. Dit zijn harde randvoorwaarden. Voor overige niet-woonfuncties (bijvoorbeeld 
leisure, hotels, congresruimten en winkels) zijn als richtlijn aangepaste CROW-parkeercijfers 
opgenomen (dit zijn op de praktijk gebaseerde kencijfers, die zijn ontwikkeld als hulpmiddel bij het 
berekenen van het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening).

Voor de woonfunctie zijn geen normen of richtlijnen opgenomen. Stadsdelen of de centrale stad in geval 
van grootstedelijke gebieden, kunnen zelf deze normen voor wonen opnemen in hun parkeerbeleid of 
vastleggen in grondexploitatie of erfpachtcontract. Deze normen worden niet centraal geregeld, 
aangezien de parkeernorm in hoge mate afhankelijk is van de locatie en het type woning.

5.10.3  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

De Banne is als stedelijk vernieuwingsgebied aangemerkt waarbij het uitgangspunt gehanteerd wordt 
dat parkeren zo veel mogelijk in gebouwde voorzieningen dient plaats te vinden. In de plannen zijn 
daarom diverse parkeergarages voor bewoners en bezoekers opgenomen. 
De nieuwbouwwoningen die in het kader van de stedelijke vernieuwing zijn gerealiseerd, worden 
hoofdzakelijk ontsloten via de IJdoornlaan, alwaar via de nieuwe ventweg en invoegstroken, het extra 
verkeer zijn weg vindt naar de doorgaande route. De woningen Ankerplaats worden ontsloten via de 
Statenjachtstraat. Voor het centrumgebied is in het kader van de stedelijke vernieuwing een 
parkeerbalans opgesteld. De conclusie bij de parkeerbalans is, dat de parkeercapaciteit van het 
centrumgebied voldoende is om aan de vraag te voldoen. Het volgende is geconstateerd in het 
plangebied van dit bestemmingsplan:

binnen het plangebied is het autoverkeer op de buurtontsluitingswegen beperkt tot 
bestemmingsverkeer. Er wordt binnen dit bestemmingsplan geen ruimte gegeven voor extra 
autoverkeer; 
de doorgaande wegen (de stroomwegen) in het plangebied zoals de IJdoornlaan en de 
Statenjachtstraat zijn opnieuw ingericht waardoor een betere doorstroming is ontstaan;
binnen het plangebied bevinden zich blauwe parkeerzones en gebieden waar geen parkeerregime 
geldt;
het plangebied kan worden aangemerkt als C-locatie;
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het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen met een verkeersaantrekkende werking 
mogelijk. 

5.10.4  Conclusie

Gezien het bovenstaande bestaat er geen aanleiding en/of noodzaak om onderzoek te doen naar 
verkeer en parkeren. In het kader van verkeer en parkeren zijn geen belemmeringen te constateren voor 
dit bestemmingplan. 

5.11  Water

5.11.1  Algemeen

Op grond van artikel 3.1.6, lid b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toelichting bij het 
bestemmingsplan een beschrijving worden opgenomen over de wijze waarop rekening is gehouden met 
de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit is de zogenaamde waterparagraaf. 
Deze waterparagraaf moet inzicht geven in de wijze waarop het waterbeleid is vertaald naar de 
verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Daarbij wordt een beschrijving gegeven van de wijze 
waarop bij het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. In de 
waterparagraaf komen de volgende onderdelen aan de orde:

1. ruimtelijk relevant waterbeleid;
2. de taken van de waterbeherende instantie;
3. het overleg met de waterbeherende instantie;
4. het huidige watersysteem;
5. het toekomstige watersysteem.

De waterparagraaf geeft ook een weergave van de watertoets. Het doel van de watertoets is te 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing 
worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets 
heeft betrekking op alle waterhuishoudkundige aspecten, zoals veiligheid, beheer en onderhoud van 
waterkeringen, wateroverlast, riolering, watervoorziening, volksgezondheid, bodemdaling, 
grondwaterkwaliteit, verdroging en natte natuur.

Voor ingrepen en activiteiten die invloed hebben op waterstaatkundige werken, boezemland en 
watergangen dient een vergunning aangevraagd te worden. In het keurgebied gelden verbods- en 
gebodsbepalingen ten aanzien van het onderhoud en het gebruik van wateren, oevers en waterkeringen 
zowel bovengronds als in de grond. Tevens worden in de Keur de verplichtingen (o.a. meld- en 
meetplicht) ten aanzien van het aanvoeren, onttrekken, lozen en afvoeren van water aangegeven. 
Naast de eventueel vereiste gemeentelijke omgevingsvergunning is veelal ook een vergunning ingevolge 
de Waterwet vereist. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Hoogheemraadschap Holland 
Noorderkwartier, de waterbeheerder (kwaliteit- en kwantiteit) van het gebied. 

Hieronder wordt eerst de toepasselijke regelgeving beschreven. Naast de Europese en nationale 
wetgeving worden ook de toepasselijke (beleidsregels) van de bevoegde lagere organen genoemd. 

5.11.2  Regelgeving

In hoofdstuk 3 is reeds ingegaan op de Kaderrichtlijn Water en waterplannen, de Waterwet en het 
provinciaal waterplan 2010-2015 en de Keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) en Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
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5.11.3  Watertoets

Het plangebied De Banne Buiksloot maakte tot 1994 onderdeel uit van de Waterlandse boezem. Het 
gebied kan waterhuishoudkundig opgesplitst worden in een zuidelijk deel (Banne 1) en een noordelijk 
deel (Banne 2). 
Banne 1 wordt van water voorzien door een pomp in de zuidoostelijke punt van het gebied die 
water uit het Noordhollandsch Kanaal pompt. Een stuw aan de westzijde regelt het peil en heeft 
een overstorthoogte van NAP -1,43m. Banne 2 wordt van water voorzien uit het Noordhollandsch 
Kanaal door twee opvoergemalen: ‘Banne 1’ en ‘Banne 2’. Een stuw aan de westzijde regelt het 
peil en heeft eveneens een overstorthoogte van NAP -1,43m. 
Na de aanleg van Banne Noord is veel wateroverlast ontstaan door slechte zetting van de grond. 
Hierdoor ontstonden hoge grondwaterstanden. Door aanleg van drainage zijn deze problemen 
verholpen. 
Het gebied De Banne Oost ligt binnen de polder Banne Buiksloot en wordt bemalen door het gemaal 
aan de Baron de Coubertinlaan. Het gemaal, dat een capaciteit heeft van ca. 6 m3/min, slaat het 
water uit op de Banne Buiksloot. In Banne Oost wordt een peil van NAP -1,88 gehanteerd. In het 
oostelijk deel van Banne Oost wordt een peil van NAP -1,70m gehanteerd. 
Aan de oostzijde ligt een deel van het plangebied in de Buikslotermeerpolder. Daartussendoor loopt het 
Noordhollandsch Kanaal welke onderdeel is van de waterlandsboezem (streefpeil NAP-1,56 meter). 

Waterkwantiteit 
Ruimtelijke ontwikkelingen dienen "waterneutraal" of "waterpositief" te worden uitgevoerd. Hiermee wordt 
een zodanige inrichting beoogd dat de afwenteling van problemen van (grond)waterkwaliteit of -kwantiteit 
op de omgeving wordt voorkomen of verminderd. Eventuele problemen moeten, waar mogelijk, opgelost 
worden in het gebied waar ze ontstaan. 
De Keur van het Hoogheemraadschap HHNK stelt dat bij een verhardingstoename van meer dan 800 m² 
in stedelijk gebied compenserend oppervlaktewater moet worden aangelegd. Dit bestemmingsplan 
maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Naar aanleiding van de stedelijke vernieuwing is de 
verplichting ontstaan maatregelen te treffen voor waterberging. In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels is 
binnen de bestemming 'Groen' is water toegestaan waardoor een realisatie van een waterberging 
mogelijk is.
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Grondwater 
Waternet voert namens de gehele gemeente Amsterdam de grondwaterzorgtaak uit. Het grondwater 
mag tijdens de realisatie en tijdens de exploitatiefase van het werk niet stijgen of dalen. Voor het 
aanbrengen van ondergrondse constructie moet de initiatiefnemer een grondwaterberekening uitvoeren 
waarmee de effecten van het werk op de grondwaterstand wordt bepaald. Het is van groot belang deze 
invloed te beperken, gezien de mogelijk grote nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld houten 
paalfunderingen. Het uitvoeren van de grondwaterberekening moet zowel voor de realisatiefase als voor 
de exploitatiefase. Het is raadzaam om op basis van een globaal plan een grondwater berekening te 
maken. De globale effecten op het grondwater zijn dan bekend zodat er een beeld ontstaat van 
maatregelen die de initiatiefnemer moet nemen om eventuele negatieve effecten tegen te gaan. De 
voorkeursvolgorde van maatregelen zijn:

aanpassen stedenbouwkundig grid;
integrale grondverbetering;
aanleg grindkoffers;
aanleg drainage.

Het toestaan van de lozing van grondwater op het riool of oppervlaktewater wordt beoordeeld op basis 
van de richtlijnen voor de lozing van grondwater, samengevat in 'Breed Water, Plan gemeentelijke 
watertaken 2010-2015'. 
Dit bestemmingsplan voorziet echter niet in de mogelijkheid tot ondergronds bouwen, waardoor 
belemmeringen voor het grondwater niet te verwachten zijn.

Waterkwaliteit en riool 
Overeenkomstig het rijksbeleid geeft HHNK de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en afvalwater, 
mits het doelmatig is. De voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater houdt in dat het belang van 
de bescherming van het milieu vereist dat:

het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
afvalwaterstromen gescheiden worden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen nadelige 
gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater;
huishoudelijk afvalwater en afvalwater dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft 
overeenkomt, worden ingezameld en naar een afvalwaterzuiveringsinrichting getransporteerd;
ander afvalwater dan bedoeld onder het vorige punt:
1. zo nodig na zuivering bij de bron, wordt hergebruikt;
2. lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de bron, in het milieu wordt gebracht. 

De gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke 
afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet 
staan.

Waterkeringen 
Constructies in, op of nabij een waterkering vormen een potentieel gevaar voor de primaire functie van de 
waterkering. Niet alleen kan bebouwing het waterkerend vermogen negatief beïnvloeden, ook kan het 
toekomstige dijkverzwaring in de weg staan. Het waterkerend vermogen van een dijk wordt bepaald door 
de kruinhoogte, de fundering, alsmede de stabiliteit en de waterdichtheid van het beklede dijklichaam. 
De aanwezigheid van bebouwing kan de faalmechanismen en daarmee het waterkerend vermogen 
negatief beïnvloeden. Het hoogheemraadschap heeft daarom bouwactiviteiten in de waterkering in haar 
Keur in beginsel verboden. Indien activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met het belang van de kering 
(bijvoorbeeld bouwwerken, kabels en leidingen, verhardingen, beplanting, etc.) moet een 
watervergunning aangevraagd worden bij het hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier. Omdat 
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het waterkeringbelang niet het enige belang is en bouwwerken in sommige gevallen verenigbaar zijn met 
een veilige waterkering, kan het hoogheemraadschap via een vergunning ontheffing verlenen van dit 
verbod. 
In het bestemmingsplangebied is een waterkering (de Buiksloterdijk) aanwezig die ingevolge de 
Provinciale ruimtelijke verordening Structuurvisie Noord-Holland in het bestemmingsplan moeten worden 
geregeld. De regeling bestaat hieruit dat de waterkering de dubbelbestemming 'Waterstaat - 
Waterkering' krijgt en op de verbeelding staat aangegeven. In de bestemmingsregels is alleen een 
bestemmingsomschrijving verbonden aan de dubbelbestemming, aangezien de regelgeving hieromtrent 
bij een ander bevoegd gezag ligt en niet bij het stadsdeel.In het bestemmingsplan is naast de 
genoemde Buiksloterdijk ook de Buikslotermeerdijk als waterkering aanwezig.

Ecologie en inrichting van water 
Voor wat betreft de waterkwaliteit en de ecologie kunnen kunstwerken invloed hebben op bijvoorbeeld de 
zuurstofhuishouding, het leefgebied en de verspreiding van oever- en waterplanten en (water) dieren. 
Daarnaast mogen geen materialen worden gebruikt die een negatieve invloed op de waterkwaliteit en/of 
het ecosysteem kunnen hebben. 
Als kunstwerken of bebouwing (deels) over een watergang worden aangelegd, is sprake van het 
'overkluizen’ van oppervlaktewateren. Overkluizingen hebben een negatieve invloed op de ecologische 
waterkwaliteit. Een overkluizing dekt een oever en/of open water (gedeeltelijk) af. Op verschillende 
manieren is dit lokaal nadelig voor de ecologische waterkwaliteit. Zo verlaagt een overkluizing de 
toegankelijkheid van het oppervlaktewater voor dieren die deels in of op het water leven, zoals 
watervogels, amfibieën etc. Overkluizingen beperken voorts de lichtinval, wat de groei van oevervegetatie 
en waterplanten beperkt of zelfs onmogelijk maakt. Dat is een bezwaar omdat de aanwezigheid van 
oever- en waterplanten van groot belang is voor waterdieren en vissen. Door verminderde lichtinval vindt 
bovendien weinig productie van organisch materiaal en daarmee zuurstof plaats; dit verstoort het 
ecologische evenwicht tussen opbouw en afbraak en beïnvloedt de waterkwaliteit negatief. Een 
verslechterde zuurstofhuishouding in het water is het gevolg. 
De randvoorwaarden in deze beleidsregel hebben tot doel onherstelbare schade aan de ecologische 
waterkwaliteit te voorkomen. Voor het behoud van het ecologisch potentieel wordt er naar gestreefd dat 
minimaal 80% van de oevers onverstoord blijft (er mag geen verharding aanwezig zijn in de vorm van 
beschoeiingen, steigers, duikers en andere overkluizingen). 
In het plangebied wordt zoveel mogelijk uitvoering gegeven aan het beleid zoals verwoord in de Nota 
Groen. Dit betekent dat in het gebied de oevers van een aantal wateren ecologisch zijn ingericht. Het 
betreft de oevers in het park in Banne Oost en de Buiksloterbreek. De waterpartij rondom de 
Buiksloterkerk is ecologisch ingericht.

Materiaalgebruik 
Het gebruik van uitlogende materialen leidt tot verontreiniging van afstromend hemelwater, 
oppervlaktewater, waterbodems en grondwater. Het gebruik van dergelijke materialen dient voorkomen te 
worden gedurende de bouw- en gebruiksfase van bouwwerken maar ook bij inrichting en gebruik van de 
openbare ruimte. Emissies naar het oppervlaktewater van bitumeuze materialen, geïmpregneerd hout 
(PAK), lood, zink en koper (via regenwaterafvoer) moeten worden tegengegaan. Afhankelijk van de 
gebruikte (bouw)materialen kan een melding of een vergunning noodzakelijk zijn, vooral wanneer deze 
materialen in contact (kunnen) komen met (regen)water. Naast niet uitlogende materialen, zoals beton, 
mogen ook de volgende materialen (en verder alle met FSC-keurmerk geleverde houtsoorten) worden 
toegepast in oppervlaktewateren

Beheer en onderhoud van watergangen 
Randvoorwaarde bij de (her)inrichting van oppervlaktewateren is dat adequaat beheer en onderhoud 
mogelijk blijft. Daarnaast mogen geen materialen worden gebruikt die een negatieve invloed op de 
waterkwaliteit en/of het ecosysteem kunnen hebben. Om de stabiliteit van oevers te beschermen moet 
men langs de wateren een vrijwaringszone vrijhouden van obstakels en van ongewenste activiteiten. 
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Deze toegankelijkheid is noodzakelijk om het onderhoud van het water vanaf de oever uit te kunnen 
voeren. Deze zone is tevens noodzakelijk om de afzet van baggerslib en maaisel mogelijk te maken. Bij 
primaire wateren dient dit onderhoudspad minimaal 5 meter breed te zijn.

Recreatieve functie 
De recreatieve functie van het water is in het plangebied (nog) vrij beperkt. Door het stadsdeel worden 
enkel extensieve vormen van waterrecreatie gestimuleerd die passen in het kader van de 
Hoofdgroenstructuur waarin de meeste wateren zijn gelegen. 

5.11.4  Conclusie

In het kader van de watertoets zijn geen belemmeringen te constateren voor het bestemmingsplan 
Banne Buiksloot II. 
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Hoofdstuk 6  Juridische planbeschrijving

6.1  Algemeen

Het bestemmingsplan (verbeelding, planregels en plantoelichting) is in digitale vorm opgesteld en 
vastgesteld. Het plan is opgesteld conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012. 
Het bestemmingsplan is te raadplegen op internet. Bij het aanklikken van een bestemming verschijnen 
de planregels die erop van toepassing zijn in beeld. Op deze wijze wordt het bestemmingsplan 
toegankelijker. Daarnaast is zoals gebruikelijk een "papieren" versie van het bestemmingsplan 
beschikbaar.

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de bestemmingsplanregeling, te weten de bestemmingsplanregels 
en de verbeelding (plankaart). Uitgelegd wordt wat de bedoeling en strekking is van de verschillende 
onderdelen van de planregels en de verbeelding. Daartoe worden in deze paragraaf de planregels per 
artikel toegelicht. Aangezien alle onderdelen van de verbeelding verbonden zijn met één of meer 
planregels, wordt daarbij ook de verbeelding toegelicht. 
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en planregels, vergezeld van een toelichting. De 
verbeelding visualiseert de bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de planregels het voor de 
burgers bindende deel van het bestemmingsplan. De planregels bevatten het juridisch instrumentarium 
voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en 
regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. 
De toelichting heeft geen bindende werking. De toelichting maakt in juridische zin ook geen onderdeel 
uit van het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en de 
onderbouwing van het plan en ook bij de uitleg van de bestemmingen en planregels.

6.2  Artikelgewijze toelichting

6.2.1  Inleidende regels

In het eerste hoofdstuk (Inleidende regels) worden de in de regels gehanteerde begrippen en de wijze 
van meten gedefinieerd. Het is de bedoeling begrippen in de regels te verklaren en eenduidige richtlijnen 
te geven op basis waarvan de bouwmaten dienen te worden vastgesteld.

6.2.2  Bestemmingsregels

Het bestemmingsplan Banne Buiksloot II is ingedeeld in een aantal bestemmingen. Binnen deze 
bestemmingen is de systematiek gehanteerd, die is voorgeschreven door de Standaard Vergelijkbare 
BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012). Concreet betekent dit dat elke bestemming is opgebouwd uit 
een aantal leden, waarvan de volgorde en de benaming zijn voorgeschreven door de SVBP2012. Aan de 
hand van de gehanteerde werkwijze binnen de diverse bestemmingen die zijn opgenomen in de 
planregels, wordt kort besproken hoe de regels kunnen worden toegepast.

Bestemmingsomschrijving 
Elke bestemming begint met het omschrijven van de bestemming. De bestemmingsomschrijving geeft 
weer wat er binnen de bestemming is toegestaan. In dit bestemmingsplan is er voor gekozen om aan de 
hand van voorkomende functies vast te stellen wat de aard van de bestemmingsomschrijving is. De 
bestemmingsomschrijving richt zich op het gebruik van gronden voor een bepaald doel en schept tevens 
het kader voor de bestemming met bijbehorende regels. Het maakt duidelijk wat er op de gronden 
binnen de bestemming is toegestaan en begrenst daarmee het gebruik van de gronden.

Bouwregels 
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De bouwregels zijn opgesteld voor bouwwerken die binnen een bestemming zijn toegestaan. Per 
bestemming is aangegeven welke soorten bouwwerken zijn toegestaan. De bouwregels zijn verdeeld 
naar soorten bouwwerken. Het uitgangspunt van de bouwregels is dat de bouwwerken worden gestuurd 
ten aanzien van de plaatsing op het bouwperceel. De bouwregels geven sturing aan de maatvoering van 
de toegestane bouwwerken. In de bouwregels zijn maximummaten aangegeven, uitgesplitst in onder 
meer goothoogte en bouwhoogte. In bepaalde gevallen is ten aanzien van de dakhelling een aantal 
graden opgenomen dat gericht is op een minimale en maximale dakhelling.

Nadere eisen 
In enkele bestemmingen zijn nadere eisen opgenomen. Nadere eisen bieden de mogelijkheid om sturing 
te geven aan de situering en de afmeting van bouwwerken. Door in de planregels een aantal 
voorwaarden op te nemen waaraan kan worden getoetst, kunnen nadere eisen de mogelijkheid bieden 
om tot een goede afstemming te komen met de omgeving. Het is een extra instrument dat het Dagelijks 
Bestuur de mogelijkheid geeft om in een concreet geval meer sturing aan de situering en afmeting van 
bouwwerken te geven dan in eerste instantie door de regels mogelijk is gemaakt. Er vindt een inperking 
plaats van datgene wat in de bestemmingsplanregels mogelijk is. Door het opnemen van objectieve 
voorwaarden waaraan moet worden getoetst, bieden de planregels voldoende rechtszekerheid voor 
degene aan wie de nadere eisen worden opgelegd. Door het opnemen van nadere eisen kunnen de bij 
de bestemmingsregels gegeven rechten legitiem worden ingeperkt, waarbij de in de nadere eisen 
opgenomen objectieve voorwaarden voldoende rechtszekerheid bieden. Het Dagelijks Bestuur moet de 
inperking voldoende motiveren.

Afwijken van de bouwregels 
In een aantal bestemmingen is een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om af te wijken van de 
bouwregels. Het betreft een in het plan opgenomen afwijkingsmogelijkheden, wat betekent dat het 
slechts een afwijking van geringe omvang mag zijn. De afwijking van de bouwregels ziet op de maten die 
zijn opgenomen in de bouwregels dan wel op wat verboden is te bouwen. Het bevoegd gezag kan van de 
afwijkingsbevoegdheid gebruik maken. In een enkel geval is er een voorwaarde aan een 
afwijkingsmogelijkheid verbonden ter bescherming van die belangen dien in de bouwregels hebben 
geleid tot bijvoorbeeld een bouwverbod. Ook kan er ten aanzien van het verlenen van een afwijking een 
aantal criteria opgenomen, waaraan de te verlenen ontheffing moet worden getoetst Deze criteria sluiten 
aan op de objectieve voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het onderdeel nadere eisen.

De criteria waaraan de afwijking moet voldoen zijn opgenomen in een aparte bepaling. Het besluit tot 
afwijking kan niet worden verleend als er niet is voldaan aan het gestelde in de betreffende bepaling. Dit 
betekent dat het verlenen van een afwijking is gekoppeld aan een aantal voorwaarden, waaraan eerst 
moet zijn voldaan voordat de afwijking kan worden verleend.

Specifieke gebruiksregels 
Bij enkele bestemmingen is een bepaling opgenomen die bepaald gebruik van gronden en gebouwen 
verbiedt. Het algemene gebruiksverbod, dat inhoudt dat er sprake is van strijdigheid met de 
bestemmingsbepaling. Een bestemming bevat een op die bestemming afgestemd aantal specifieke 
genoemde gebruiksverboden. Om onduidelijkheden te voorkomen is er een zo breed en volledig 
mogelijke wijze van het woord 'gebruiken' opgenomen. Onder gebruiken wordt tevens verstaan: 'laten 
gebruiken' of 'in gebruik geven'. In deze bepaling is aangegeven wat in ieder geval onder strijdig gebruik 
moet worden verstaan. Dit houdt in dat het niet een volledige opsomming is. Ook ander gebruik, dat van 
een bestemmingsomschrijving afwijkt, moet als strijdig gebruik worden getypeerd. De bepaling beperkt 
zich uitdrukkelijk tot dat gebruik dat in ieder geval strijdig is.

Afwijken van de gebruiksregels 
In een aantal bestemmingen is een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om af te wijken van de 
gebruiksregels. Het betreft een in het plan opgenomen afwijkingsmogelijkheden, wat betekent dat het 
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slechts een afwijking van gering gebruik mag zijn. De afwijking van de gebruiksregels ziet op de functies 
die zijn opgenomen in de bestemmingsomschrijving. Het bevoegd gezag kan van de 
afwijkingsbevoegdheid gebruik maken. Ook kan er ten aanzien van het verlenen van een afwijking een 
aantal criteria opgenomen, waaraan de te verlenen afwijking moet worden getoetst Deze criteria sluiten 
aan op de objectieve voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het onderdeel nadere eisen.

De criteria waaraan de afwijking moet voldoen zijn opgenomen in een aparte bepaling. Het besluit tot 
afwijking kan niet worden verleend als er niet is voldaan aan het gestelde in de betreffende bepaling. Dit 
betekent dat het verlenen van een afwijking is gekoppeld aan een aantal voorwaarden, waaraan eerst 
moet zijn voldaan voordat de afwijking kan worden verleend.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
(in het navolgende: aanlegvergunningstelsel) 
In een aantal bestemmingen is een aanlegvergunningstelsel opgenomen. De aanlegvergunning richt zich 
op werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden. In de aanlegvergunning is een aantal concrete 
werkzaamheden opgenomen. Er wordt bijvoorbeeld onder verstaan het aanleggen van voet- en 
fietspaden, het opsporen of winnen van delfstoffen, maar ook het dempen van aanwezige waterlopen. De 
concrete inhoud van de aanlegvergunning is afgestemd op de betreffende bestemming. De 
aanlegvergunning is opgenomen ter bescherming van het landschapsbeeld en bij een 
dubbelbestemming de aangegeven bestemmingsomschrijving. Er hoeft geen aanlegvergunning te 
worden aangevraagd voor werken, geen gebouwen zijnde en werkzaamheden die behoren tot het 
normale onderhoud, gebruik of beheer. 

Wijzigingsbevoegdheid
Het opnemen van wijzigingsbevoegdheden in het plan is gebaseerd op artikel 3.6 Wro. In elke 
bestemming is de afweging gemaakt welke wijzigingsbevoegdheden passend zijn voor de betreffende 
bestemming. Aan elke wijzigingsbevoegdheid die in een bestemmingsplan is opgenomen zijn 
voorwaarden verbonden waaraan moet zijn voldaan. Ook bij de wijzigingsbevoegdheden is de koppeling 
gelegd met de voorwaarden zoals die worden toegepast bij ontheffingsmogelijkheden. De te volgen 
procedure bij de uitvoering van een wijzigingsbevoegdheid is in de Wro vastgelegd. De Wro verklaart in 
artikel 3.9a, lid 1 afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Ten behoeve van de 
uitoefeningen van een wijzigingsbevoegdheid wordt een wijzigingsplan opgesteld. In dit wijzigingsplan 
wordt weergegeven hoe de voorwaarden waar aan de wijziging moet voldoen zijn toegepast.

De in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheden geven geen directe rechten aan 
belanghebbenden. Het zijn bevoegdheden die kunnen worden uitgeoefend door het Dagelijks Bestuur. 
Wel is het zo dat belanghebbenden een verzoek tot wijziging kunnen indienen bij het Dagelijks Bestuur. 
Het Dagelijks Bestuur dient zo'n verzoek te toetsen aan de voorwaarden die in het bestemmingsplan 
zijn opgenomen. Daarna neemt het Dagelijks Bestuur een gemotiveerd besluit waarin uiteen wordt gezet 
hoe het Dagelijks Bestuur tot het besluit is gekomen. Het Dagelijks Bestuur heeft geen verplichting om 
op een verzoek tot wijziging positief te besluiten, omdat het een bevoegdheid is die door het Dagelijks 
Bestuur wordt uitgeoefend. Het Dagelijks Bestuur dient zijn besluiten wel te motiveren.

6.2.2.1  Toelichting op de bestemmingen

Artikel 3 Bedrijf - 1 
Als Bedrijf - 1 worden de in het plangebied aanwezige nutsvoorzieningen bestemd. 

Artikel 4 Bedrijf - 2 
Als Bedrijf - 2 wordt krijtmolen d'Admiraal bestemd, inclusief de daarin aanwezige dienstwoning. Tevens 
in deze bestemming valt de daarbij behorende krijtschuur. 
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Artikel 5 Dienstverlening
In het plangebied is zowel consumentverzorgende dienstverlening als horeca toegestaan binnen deze 
bestemming. Voor de bouwregels geldt dat waar geen bebouwingspercentage is aangegeven een 
bebouwingspercentage van 100% is toegestaan. Op de verbeelding is voor hoofdgebouwen de maximale 
bouwhoogte weergegeven. 

Artikel 6 Gemengd - 1 & Artikel 7 Gemengd - 2
In het plangebied zijn verschillende gemengde bestemmingen toegestaan. Voor de bouwregels geldt dat 
waar geen bebouwingspercentage is aangegeven een bebouwingspercentage van 100% is toegestaan. 
Op de verbeelding (de plankaart van dit bestemmingsplan) is voor hoofdgebouwen de maximale 
bouwhoogte weergegeven. 

Artikel 8 Groen 
De gronden die zijn ingericht met openbaar groen zijn bestemd als 'Groen' waarbinnen in principe alleen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan. Daarnaast mag worden voorzien in voet- en 
fietspaden en speelvoorzieningen. 

Artikel 9 Maatschappelijk  - 1 & Artikel 10 Maatschappelijk  - 2
De bestaande maatschappelijke voorzieningen zijn bestemd als 'Maatschappelijk-1'. Kinderopvang en 
buitenschoolse opvang zijn eveneens toegestaan. Binnen de bestemming 'Maatschappelijk-2' is de 
bestaande begraafplaatsen toegestaan. 
Er is binnen deze bestemming alleen ter plaatse van de aanduiding 'horeca' , horeca in de zin van 
zaalaccommodatie toegestaan, maar alleen indien deze ondergeschikt en ten dienste is van de 
bestemming. 
Op de verbeelding is voor hoofdgebouwen de maximale bouwhoogte weergegeven. Er wordt tevens - 
conform het vigerend bestemmingsplan - ruimte geboden voor enige uitbreiding voor de bestemming 
Maatschappelijk - 1. Conform de vigerende regeling mag 10% van het terrein rondom de hoofdgebouwen 
bebouwd worden.   

Artikel 11 Sport 
Het sportpark Buiksloterbanne gelegen aan de Baron de Coubertinlaan is toegestaan binnen de 
bestemming 'Sport'. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het bestemmingsvlak worden gebouwd en 
voorts worden er regels gesteld ten aanzien van de bouwhoogte van onder meer gebouwen.

Artikel 12 Tuin - 1, Artikel 13 Tuin - 2, Artikel 14 Tuin - 3, Artikel 15 Tuin - 4 en Artikel 16 Tuin - 5 
In het bestemmingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende bestemmingen van tuin, 
afhankelijk van de bebouwingsmogelijkheden. In de bestemming 'Tuin - 1' zijn met name voortuinen bij 
woningen mogelijk. Om de voortuinen open te houden is de maximum bouwhoogte van de 
erfafscheidingen bepaald op 1 meter. In de bestemming 'Tuin - 2' zijn in achtertuinen bijbehorende 
bouwwerken toegestaan van bepaalde omvang. In de bestemming 'Tuin - 3' evenzo maar van grotere 
omvang. Als 'Tuin - 4' worden de voortuinen behorende bij de woonschepenligplaatsen in het Zijkanaal I 
bestemd, waarin tevens de mogelijkheid wordt geboden voor het oprichten van een berging/garage en 
erfafscheiding met een maximale bouwhoogte van 1 meter. Bestemming 'Tuin - 5' bevat de gronden 
rondom de woonbestemming op het adres Noordhollandskanaaldijk 24.

Artikel 17 Verkeer 
De bestemming 'Verkeer' heeft betrekking op de buurtontsluitingswegen, de voet- en fietspaden en de 
verkeersvoorzieningen met bijbehorende groen- en watervoorzieningen. Verder zijn speelvoorzieningen 
toegestaan en zijn onder meer de bestaande garages/-boxen op de verbeelding nader aangeduid.

Artikel 18 Water 
De bestemming 'Water' betreft al het water binnen het plangebied. De ligplaatsen voor de woonschepen 
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zijn op de verbeelding aangeduid met 'woonschepenligplaats'. De ligplaatsen zijn uitsluitend te 
gebruiken zoals aangeduid met de functieaanduiding en omschreven in de regels. Onder de functie 
water wordt ook verstaan waterberging en -huishouding, waterlopen, waterwegen en watergebonden 
activiteiten. Recreatief medegebruik is toegestaan, dat wil zeggen gebruik van de gronden als vaarwater 
is toegestaan, maar is ondergeschikt aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve 
gebruik is toegestaan.

Artikel 19 Wonen - 1 t/m 29 Wonen - 11

Er zijn diverse bestemmingen voor wonen opgenomen in het bestemmingsplan om zo goed mogelijk 
recht te doen aan de diversiteit van de woningen met bijbehorende regels. 

Bijbehorende bouwwerken (voormalige aanbouwen/uitbouwen en bijgebouwen)
De Wabo maakt geen onderscheid in aanbouwen/uitbouwen en bijgebouwen. Binnen de 
bestemmingsregels is de terminologie en systematiek van de Wabo verwerkt. Wanneer het wenselijk is 
dat bepaalde regels alleen betrekking hebben bijgebouwen danwel aanbouwen/uitbouwen, dan is dit 
expliciet in de regels opgenomen.

Bij aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in combinatie met wonen wordt 
geldt dat het stadsdeel het wenselijk vindt om een aan-huis-gebonden-beroep dan wel kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk gemaakt. k te maken. Dit is een laagdrempelige vorm om 
een nieuw bedrijfje op te starten. Voorkomen moet worden dat dergelijke aan huis verbonden activiteiten 
uitgroeien tot grotere bedrijven. Als de maximaal toegestane vloeroppervlakte van hoofdgebouw, te 
weten 40%, niet meer volstaat voor het aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten, dan mogen deze niet meer aan huis worden uitgeoefend. Het stadsdeel zal derhalve nooit 
een uitbreiding van het maximaal toegestane vloeroppervlak van het hoofdgebouw, te weten 40%, 
toestaan. Als een grotere vloeroppervlakte van het hoofdgebouw benodigd is, dan zal de onderneming 
moeten verhuizen naar een geschikte locatie. Deze regeling is dus duidelijk bedoeld als 
'opstapmogelijkheid' voor startende en/of jonge ondernemingen of zeer kleinschalige ondernemingen.

Artikel 30 Leiding - Gas 
Zoals in paragraaf 5.3.1 reeds aangeven, is het op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
verplicht om in bestemmingsplannen de ligging van buisleidingen weer te geven. Hierbij wordt ook een 
belemmerende strook (strekkende tot 5 meter aan weerszijden) meegenomen, waarbinnen geen 
bouwwerken mogen worden opgericht. Verder dienen bestemmingsplannen een vergunningstelsel op te 
nemen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden binnen de 
belemmerende strook die de integriteit en werking van de buisleiding kunnen verhinderen.

Artikel 31 Waarde - Archeologie 1 & Artikel 32 Waarde - Archeologie 2 & 33 Waarde - Archeologie 3 
De gronden waarvoor een archeologische verwachting geldt, hebben de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie - 1/2/3' gekregen. Het Dagelijks Bestuur verleent de vereiste omgevingsvergunning indien dit 
zich verdraagt met de mogelijk aanwezige te beschermen waarden. In de praktijk komt het er veelal op 
neer dat de omgevingsvergunning kan worden verleend indien het noodzakelijke archeologisch 
onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden is afgerond en er geen belemmeringen zijn 
geconstateerd.

Artikel 34 Waarde - Cultuurhistorie

Een gedeelte van het plangebied zal naar alle waarschijnlijkheid worden aangewezen als beschermd 
stadsgezicht van rijkswege. De planning hiervan is nog onduidelijk. Vooruitlopend op de aanwijzing biedt 
dit artikel een regeling die rekening houdt met het toekomstige beschermd stadsgezicht van rijkswege. 
Doel van dit artikel is het beschermen van de stedenbouwkundige waarden die zijn beschreven in de 
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voorgenomen aanwijzing van het beschermd stadsgezicht Amsterdam-Noord. De inhoud is tot stand 
gekomen na overleg met Bureau Monumenten en Archeologie. 

Artikel 35 Waterstaat - Waterkering 
De primaire waterkering Buiksloterdijk en de regionale waterkering Buikslotermeerdijk worden met een 
dubbelbestemming beperkt. De bouwmogelijkheden op en rondom waterkeringen worden beperkt op 
grond van de Keur. 

6.2.3  Algemene regels

Het derde deel (Algemene regels) omvat een aantal regels die niet op een bepaalde bestemming 
betrekking hebben, maar die van toepassing zijn op het gehele plangebied of betrekking hebben op 
meerdere bestemmingen. Het gaat daarbij onder meer om algemene bouwregels, algemene 
gebruiksregels en algemene procedureregels. Ook de algemene aanduidingsregels vallen onder dit 
hoofdstuk. Zo zijn de groentypes corridor en struin-/ruigtenatuur zoals bedoeld in de 
Hoofdgroenstructuur aangeduid met de gebiedsaanduiding Other, de PR 10-6 contour van de tankstation 
is aangeduid met Veiligheidszone - lpg, de vrijwaringszone voor de molen is aangeduid met 
Vrijwaringszone - molenbiotoop. 

6.2.4  Overgangs- en slotregels

Het laatste deel van de regels omvat de overgangsbepalingen (voor wat betreft de met het voorliggende 
bestemmingsplan strijdige bouwwerken en het met het voorliggende plan strijdige gebruik), alsmede de 
slotbepaling die de naam vermeldt waaronder het plan kan worden aangehaald.
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Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid

7.1  Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen bouwplan mogelijk waarvoor de wettelijke bepalingen 
inzake exploitatieplannen (Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening) van toepassing zijn. Het 
voorliggend bestemmingsplan is een conserverend plan dat al uitgevoerd is. Derhalve is de economische 
uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan niet aan de orde. 

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.2.1  Voorontwerpbestemmingsplan

7.2.1.1  Overleg met de bevolk ing

Met ingang van 7 november 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegen. In 
deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om te reageren op de inhoud van het 
voorontwerpbestemmingsplan.

Gedurende de termijn van ter inzage legging zijn er 24 schriftelijke reacties ontvangen. De ingediende 
reacties zijn in een aparte 'Nota Inspraak & Overleg' (zie bijlage 1) samengevat. Dit betekent overigens 
niet dat die onderdelen van de reacties, die niet expliciet worden genoemd, niet bij de beoordeling 
zouden zijn betrokken. De reacties zijn in hun geheel beoordeeld. Per reactie wordt aangegeven of en in 
welke mate deze aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan. De 'Nota inspraak en 
overleg' is als bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen. 

7.2.1.2  Overleg met instanties (artikel 3.1.1. Bro-overleg)

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan 
de volgende instanties:

1. NV Nederlandse Gasunie;
2. Waternet;
3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
4. Bureau Monumenten & Archeologie, gemeente Amsterdam;
5. Brandweer Amsterdam-Amstelland, sector Expertise en Regie;
6. Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland;
7. Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam;
8. Provincie Noord-Holland;
9. Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
10. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Regio Noord_west;
11. KPN;

Van de instanties genoemd onder de nummers 1 t/m 6 is een schriftelijk reactie ontvangen. Van de 
overige instanties is geen reactie ontvangen. De ontvangen reacties zijn in een aparte 'Nota Inspraak & 
Overleg' samengevat . Dit betekent overigens niet dat die onderdelen van de reacties, die niet expliciet 
worden genoemd, niet bij de beoordeling zouden zijn betrokken. De reacties zijn in hun geheel 
beoordeeld. Per reactie is aangegeven of en in welke mate deze aanleiding geven tot aanpassing van 
het voorontwerpbestemmingsplan. De 'Nota Inspraak & Overleg' is als bijlage 1 bij deze toelichting 
opgenomen. 

  Gemeente Amsterdam



blz. 74

7.3  Handhaving

Er is sprake van handhaving, indien er werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden die in het kader van 
de bestemmingsregels niet toelaatbaar zijn. De onderstaande uitgangspunten zullen daarbij worden 
aangehouden:

Het starten van een procedure op grond waarvan besloten kan worden op welke wijze gehandhaafd 
gaat worden: strafrechtelijk of bestuursrechtelijk;
indien in het kader van handhaving het opleggen van een dwangsom niet leidt tot beëindiging van 
een illegale situatie, wordt een bestuursdwangprocedure gestart;
het opleggen van een dwangsom en bestuursdwang worden als handhaving verkozen boven 
strafrechtelijk optreden;
in die gevallen dat strafrechtelijke vervolging het enige sanctiemiddel blijkt te zijn, zal na het 
opmaken van een proces-verbaal aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie;
behoudens in gevallen waarin de belangen van de overtreder in ernstige en directe mate worden 
geschaad, wordt, indien illegale bouw wordt geconstateerd, het werk door de afdeling Vergunningen, 
team Bouw, stilgelegd en wordt tot handhaving over gegaan;
ook bij illegale bouw van gering planologisch belang wordt vanuit rechtsgelijkheid handhavend 
opgetreden.

Aan een langere periode van niet-handhaving kunnen door de betrokkenen geen rechten worden 
ontleend.

Banne Buiksloot II (ontwerp)
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Bijlagen
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Banne Buiksloot II (ontwerp)
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Bijlage 1  Nota inspraak en overleg

  Gemeente Amsterdam



NOTA inspraak en overleg  
 
Voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II 
  



 

A. Doel van de nota 
 
Met ingang van 7 november 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld 
om te reageren op de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan.  
 
Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan op 7 november 2012 in het kader van het overleg 
op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan 11 
instanties.  
 
Deze nota inspraak en overleg inzake het bestemmingsplan Banne Buiksloot II heeft tot doel 
belangstellenden in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de inspraak- en over-
legreacties en van het standpunt daarover van het Dagelijks Bestuur. In deze nota worden de 
inspraak- en overlegreacties samengevat en beantwoord. Per reactie wordt aangegeven of deze 
aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan.  
 
  



B. Reacties uit het overleg ex art. 3.1.1 Bro 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II is om commentaar toegezonden aan de 
volgende overleginstanties: 
 

1. NV Nederlandse Gasunie; 
2. Waternet; 
3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 
4. Bureau Monumenten & Archeologie, gemeente Amsterdam; 
5. Brandweer Amsterdam-Amstelland, sector Expertise en Regie; 
6. Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland; 
7. Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam; 
8. Provincie Noord-Holland; 
9. Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 
10. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Regio Noord_west; 
11. KPN. 

 
Van de onder 1 t/m 5 genoemde instanties is een schriftelijk reactie ontvangen. De ontvangen 
reacties worden onderstaand samengevat en beantwoord. Van de overige instanties is geen 
reactie ontvangen dan wel uitsluitend de mededeling dat het voorontwerpbestemmingsplan geen 
aanleiding vormde tot reactie.  
 
 
1 NV Nederlandse Gasunie 
 
Samenvatting 
De overlegpartner verzoekt om de bouwregels van de dubbelbestemming Leiding – Gas zodanig 
aan te passen dat het aansluit bij de landelijke regelgeving.  
 
Reactie:  
Het (ontwerp)bestemmingsplan wordt conform verzoek aangepast.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
2 Waternet  
 
Samenvatting 1 
De overlegpartner plaats enkele tekstuele opmerkingen ten aanzien van paragraaf 5.11 Water 
van de toelichting van het bestemmingsplan.  
 
Reactie 1 
De tekstuele opmerkingen worden overgenomen.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 

Samenvatting 2 
De overlegpartner geeft aan dat de primaire waterkering in beheer van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier op de verbeelding ontbreekt.  
 
Reactie 2 
De primaire waterkering wordt opgenomen in de verbeelding.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 



 
3 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Samenvatting 1 
De overlegpartner plaatst enkele tekstuele opmerkingen ten aanzien van paragraaf 5.11 Water 
van de toelichting van het bestemmingsplan.  
 
Reactie 1 
De tekstuele opmerkingen worden overgenomen.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 2 
De overlegpartner geeft aan dat de primaire waterkering op de verbeelding en in de regels 
ontbreekt.  
 
Reactie 2 
De primaire waterkering wordt opgenomen in de verbeelding en de dubbelbestemming 
Waterstaat-Waterkering wordt in de regels toegevoegd. 

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 3 
De overlegpartner verzoekt om in de bestemming Wonen-9 ook water mogelijk te maken, 
aangezien deze woningen grenzen aan de (nog te realiseren) waterloop bij de 
Koopvaardersplantsoen.  
 
Reactie 3 
De bestemming Wonen-9 is opgenomen op de gebouwen mogelijk te maken. De bestemming is 
strak om de bebouwing heen gelegd. In deze bestemming wordt niet anders gebouwd dan de 
woningen. Het opnemen van water is dan ook overbodig. 

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
4 Bureau Monumenten & Archeologie, gemeente Amsterdam 
 
Samenvatting 1 
De overlegpartner pleit om de aanduiding van monumenten op de verbeelding.  
 
Reactie 1 
Monumenten worden niet nader aangeduid op de kaart omdat deze objecten/structuren hun 
bescherming vinden in andere wetgeving. Het bestemmingsplan is primair niet bedoeld om deze 
bescherming te regelen en daarom worden deze niet nader aangeduid op de verbeelding.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 2 
De overlegpartner wijst erop dat de regelgeving inzake monumentenzorg inmiddels gewijzigd is.  
 
Reactie 2 
De toelichting wordt naar aanleiding van deze opmerking aangepast. 

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 3 



De overlegpartner merkt op dat een (eventuele) volledige bebouwing van de 
bestemmingsvlakken Gemengd-1 en Gemengd-2 zou detoneren in de ruimtelijke structuur.  
 
Reactie 3 
Het bestemmingsvlak Gemengd-1 kan inderdaad 100% bebouwd worden. Het bestemmingsvlak 
Gemengd-2 bevat tevens een onbebouwd deel. De opgenomen regeling komt overeen met het 
vigerend bestemmingsplan (bestemmingsplan Banne-Centrumgebied). In dat kader is de 
ruimtelijke samenhang van de nieuwe bebouwing beoordeeld en wenselijk bevonden. Het ligt niet 
in de rede om de reeds bestaande bouwmogelijkheden te beperken.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 4 
De overlegpartner merkt op dat het maximum bebouwingspercentage ontbreekt op de 
verbeelding bij de bestemming Maatschappelijk-1.  
 
Reactie 4  
Op enkele locaties ontbreekt inderdaad het maximum bebouwingspercentage. Deze wordt op de 
verbeelding toegevoegd. Daar waar geen bebouwingspercentage op de plankaart wordt 
aangegeven, mogen gronden 100% bebouwd worden.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 5 
De overlegpartner pleit voor de opname van een sloopvergunningstelsel voor orde 1 en orde 2 
panden. Achtergrond van dit verzoek is dat vanwege een recente wetswijziging er geen 
vergunningplicht geldt voor slopen (tenzij het om een monument gaat).  
 
Reactie 5 
Het bestemmingsplan heeft niet het doel om monumenten dan wel andere beeldbepalende 
gebouwen te beschermen. Mocht bescherming van bepaalde waardevolle gebouwen 
noodzakelijk zijn, dan is de toekenning van monumentenstatus de geëigende weg.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
5 Brandweer Amsterdam-Amstelland 
 
Samenvatting 
De Brandweer heeft advies uitgebracht ten aanzien van externe veiligheid.  
 
Reactie 
Het advies van de Brandweer is verwerkt in paragraaf 5.3.2.4 van de toelichting van het 
bestemmingsplan. Het is verder integraal opgenomen als bijlage 4 bij de toelichting.   



C.  Inspraakreacties 
 
Lijst met namen van indieners inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Banne 
Buiksloot II: 
 
1. B. Hogervorst en J. Jogervorst-Visser 
2. H. Tuinhout en H. Tuinhout-Linders 
3. Bestuur Stichting Monumenten Amsterdam-Noord 
4. B. Alberts, namens het bestuur van Stichting krijtmolen d’Admiraal 
5. K. den Hartog en A. van Wageningen 
6. G. van Zelst, Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. 
7. C.H. Moeken-Ijlst 
8. W. van Zelst 
9. J.W.M. Pennekamp, Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. 
10. A.M. Pijlman 
11. R. Messchendorp 
12. R.C. Schrauwen en G. Schrauwen- van Komen 
13. Familie M. Terpstra 
14. S. van den Heuvel 
15. E. Bos 
16. H.F. Dekker 
17. R. Miedema 
18. H. de Vries 
19. J. van Dort 
20. K. Beerends 
21. H. Plemper 
22. H.G. v.d. Hengel 
23. B.R. van Tricht 
24. J.J. Krikke en A.J. Krikke-van Luif 
 
De inspraakreactie van de insprekers nummer 1 en 2 en van de insprekers nummer 6 t/m 24 
komen inhoudelijk overeen. Deze inspraakreacties worden gezamenlijk behandeld.  
 
 
Insprekers nummer 1 en 2 
 
Samenvatting 
De insprekers verzoeken om aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan met dien 
verstande dat de bouwmogelijkheden die het vigerend bestemmingsplan biedt (met name voor de 
uitbouwmogelijkheden in de tuin) behouden blijven.  
 
Reactie 
Het verzoek wordt gehonoreerd. Onderliggend bestemmingsplan heeft het doel om de vigerende 
bestemmingsplannen te actualiseren zonder dat er inbreuk wordt gedaan op de verworven 
bouwrechten.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
Inspreker nummer 3 
 
Samenvatting 1 
De inspreker geeft aan dat de wijze van bestemmen (bouwvlakken en/of bestemmingsvlakken) 
niet consistent is. De wens van inspreker is om onderdoorgangen op de verbeelding aan te 



geven, de fietspaden als verkeer te bestemmen en de tijdelijke bouw op de plankaart te 
vermelden. 
 
Reactie 1 
Het bestemmingsplan heeft het doel om de vigerende bestemmingsplannen te actualiseren, 
waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de huidige regeling. Bij de wijze van bestemmen 
(wel of geen bouwvlak) wordt in de eerste instantie de handelswijze van het vigerende plan 
gevolgd. Daar waar het vigerend plan de bestemmingen gedetailleerd om gebouwen heen legt, 
wordt dat ook in dit bestemmingsplan gedaan, terwijl daar waar het vigerende plan slechts 
globale bestemmingsvlakken flexibel regelt, wordt in dit plan e.e.a. op dezelfde wijze geregeld.  
Hiernaast is het gebruikelijk om bij de keuze van bestemmen de functie te kiezen die uit de lucht 
zichtbaar is dan wel de meest bepalende functie is. Zo wordt bij onderdoorgangen de 
bestemming Wonen gekozen, met een regeling dat daaronder een fietspad o.i.d. mag liggen.  
Tot slot wordt tijdelijke bebouwing niet opgenomen in dit bestemmingsplan. Het is gebruikelijk om 
alleen permanente bebouwing op te nemen in bestemmingsplannen. 

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 2 
De codering voor WR-A1 t/m WRA3 en C zijn terecht in normale letter op de plankaart leesbaar. 
Inspreker verzoekt om de kleur van bestemming Water meer blauw te maken. 
 
Reactie 2 
De eerste opmerking is ter kennisname aangenomen. M.b.t. de kleurnuances van de 
bestemmingen wordt opgemerkt dat deze landelijk gestandaardiseerd zijn waarvan afwijking niet 
mogelijk is.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 3 
De cirkel van de molenbiotoop van de krijtmolen dient compleet getekend worden, ook over het 
Noordhollandsch Kanaal. Bomen in de aan- en afstroming van de molenwind geven meer 
problemen dan de bebouwing.  
 
Reactie 3 
Het niet ingetekende deel van de cirkel van de molenbiotoop valt buiten het plangebied van dit 
bestemmingsplan. Het is niet mogelijk om het ontbrekende deel bij dit bestemmingsplan mee te 
nemen. Het bestemmingsplan bevat tevens regels om hoge beplanting te voorkomen in de 
vrijwaringszone. Overigens staat het bestemmingsplan niet in de weg om hoge beplanting te 
snoeien. 

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 4 
De vergunde en gebouwde kalkloods is niet ingetekend.  
 
Reactie 4 
De kalkloods bij de krijtmolen is inderdaad abusievelijk niet meegenomen in het voorontwerp-
bestemmingsplan. Het (ontwerp)bestemmingsplan wordt hierop aangepast.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 5 
Het leslokaal en de stal van de kinderboerderij zijn op de verbeelding niet aangegeven.  
 
Reactie 5 



Het bestemmingsplan is flexibel op dit punt. Het is mogelijk om binnen de gestelde bouwregels 
nieuwe bebouwing (of vervangende nieuwbouw op andere locatie binnen het bestemmingsvlak) 
te realiseren.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
Inspreker nummer 4 
 
Samenvatting 1 
De inspreker verzoekt om de aanwezige monumenten op de verbeelding zichtbaar te maken 
conform het advies van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA). 
 
Reactie 1 
Zie de reactie bij onderdeel B, onder 4, bij samenvatting 1 van deze nota.  
 
Samenvatting 2 
De rooilijnen en nok- en goothoogtes zijn alleen globaal aangegeven. 
 
Reactie 2 
Dit bestemmingsplan heeft tot doel om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de vigerende juridisch-
planologische regeling. De nok- en goothoogtes zijn op de verbeelding opgenomen, voor zover 
dat ook in het vigerende bestemmingsplan opgenomen was. Daar waar het flexibel werd 
gehouden, is e.e.a. ook zodanig geregeld in dit bestemminsplan. Er zijn enkele bouw- of 
goothoogtes abusievelijk niet opgenomen in de verbeelding, deze worden alsnog toegevoegd.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
Samenvatting 3 
De krijtschuur ontbreekt op de verbeelding. 
 
Reactie 3 
De kalkloods bij de krijtmolen is inderdaad abusievelijk niet meegenomen in het voorontwerp-
bestemmingsplan. Het (ontwerp)bestemmingsplan wordt hierop aangepast.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 4 
Het advies van BMA is slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De cirkel van 100 meter rondom de 
moelen is belangrijk, maar lang niet volledig. Hoge bomen hebben vaak meer negatieve invloed 
dan bebouwing. De inspreker geeft verder aan dat zij in overleg is met stadsdeel ambtenaren 
over de verbetering van de biotoop van de krijtmolen.  
 
Reactie 4 
Dit bestemmingsplan heeft niet het doel om de molenbiotoop als zodanig in het geheel vast te 
leggen. De regeling in het bestemmingsplan volgt onderstaande lijn.  
De omgeving van de molen is conserverend bestemd in het bestemmingsplan. De huidige 
situatie kan hiermee bewaard c.q. voortgezet worden. De bebouwings- en gebruiksmogelijkheden 
worden hiermee (conform de vigerende bestemmingsplannen) al beperkt. Hierbij wordt benadrukt 
dat het bestemmingsplan geen nieuw bouw- en gebruiksmogelijkheden geeft t.o.v. de vigerende 
plannen.  
In aanvulling hierop is een vrijwaringszone opgenomen in het bestemmingsplan waarbinnen 
strengere bouw- en gebruiksregels worden gesteld. De radius van deze zone (100 meter) is 
bepaald aan de hand van de Handreiking Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland. 



Hiermee wordt de molenbiotoop als zodanig niet beperkt tot 100 meter afstand, alleen de 
reikwijdte van de aanvullende regels wordt beperkt tot een afstand waarbinnen deze strengere 
regels noodzakelijk en redelijk zijn.  
Dit bestemmingsplan staat niet in de weg van de uitvoering van het verbeterprogramma van de 
molenbiotoop (voornamelijk gericht op het snoeien van beplanting).  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 5 
Over landschap en natuur langs het Noordhollandsch Kanaal zouden samenhangend met de 
biotoop enkele hoogtebeperkingen moeten worden genoemd.  
 
Reactie 5 
Zie reactie 4.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 6 
De inspreker verzoekt om het woord kleinschalig te laten vervallen bij de 
bestemmingsomschrijving van de bestemming Bedrijf – 2 (de molen).  
 
Reactie 6 
Het verzoek wordt gehonoreerd; de term kleinschalig wordt geschrapt in het 
(ontwerp)bestemmingsplan.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 7 
De inspreker merkt op dat de culturele waarde binnenkort verhoogd wordt als de molen beter 
toegankelijk is voor publiek en er regelmatig krijt wordt gemalen.  
 
Reactie 7 
Deze opmerking is ter kennisname aangenomen.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 8 
De krijtschuur ontbreekt op de verbeelding en in de tekst van artikel 4 (bestemming Bedrijf – 2).  
 
Reactie 8 
Zoals hierboven reeds werd aangegeven, is de krijtschuur abusievelijk niet opgenomen op de 
plankaart; dit wordt in het (ontwerp)bestemmingsplan hersteld. De krijtschuur als “overige 
voorziening” ten behoeve van de molen viel reeds impliciet in de bestemmingsomschrijving. Met 
een vermelding van de krijtschuur in het (ontwerp)bestemmingsplan wordt deze functie expliciet 
geregeld.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 9 
De inspreker geeft aan dat de formulering van de specifieke gebruiksregel bij bestemming Bedrijf 
– 2 onduidelijk is.  
 
Reactie 9 
De genoemde bepaling wordt geschrapt.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 



 
 
Insprekers nummer 5 
 
Samenvatting 1 
De insprekers constateren dat er verschillen zijn tussen het vigerende bestemmingsplan 
Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen en het voorontwerpbestemmingsplan. De insprekers 
verzoeken om een correcte overname van de vigerende regeling dan wel om een motivering van 
de aanpassingen. 
 
Reactie 1 
Conform het verzoek van de insprekers wordt het (ontwerp)bestemmingsplan zodanig aangepast 
dat het één-op-één overeenkomt met de vigerende regeling.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 2 
De insprekers verzoeken om een afspraak om geïnformeerd te worden over de planning van 
bouwwerkzaamheden dichtbij hun woonplaats.  
 
Reactie 2 
Conform het verzoek zijn insprekers nader geïnformeerd.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
Insprekers nummer 6 t/m 24 
 
Samenvatting 1 
De bebouwing op de wal is niet volledig ingetekend. De insprekers verzoeken om de huidige 
situatie exact vast te leggen.  
 
Reactie 1 
In dit bestemmingsplan wordt er niet voor gekozen om alle bebouwing exact op de verbeelding 
aan te geven. In de regels wordt wel ruimte geboden om bergingen en/of gebouwde 
parkeervoorzieningen te bouwen tot maximaal 30 m2 oppervlakte. De regeling is sluit aan bij het 
vigerende bestemmingsplan en laat zelfs meer oppervlakte toe. De huidige bebouwing past 
binnen deze regeling. 

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 2 
De insprekers geven aan dat woonschepen in het aangrenzende bestemmingsplangebied 
Kadoelen-Oostzanerwerf III anders zijn bestemd (bestemming Tuin) dat in dit bestemmingsplan 
(bestemming Groen). De insprekers verzoeken om een eenduidige regeling. Ze voeren hierbij 
aan dat de gronden als tuinen worden gebruikt.  
 
Reactie 2 
Het is inderdaad niet wenselijk dat aangrenzende bestemmingsplannen afwijkende wijze van 
bestemmen volgen. Gelet hierop wordt het (ontwerp)bestemmingsplan gewijzigd in die zin dat er 
wordt aangesloten bij de systematiek van het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III. De 
tuinen bij de woonschepenligplaatsen worden als Tuin bestemd.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 3 



De insprekers stellen dat in het voorontwerpbestemmingsplan andere geluidbelasting bij de 
woonschepen wordt gehanteerd dan in het voorontwerpbestemmingsplan Verbreding 
Klaprozenweg. In beide gevallen is de geluidbelasting aanzienlijk hoger dan normering voor 
nieuwbouwsituatie. De geluidbelasting is niet deugdelijk onderzocht omdat het slechts berekend 
is en niet gemeten. De vervanging van de Lange brug biedt kansen om geluidsreducerende 
maatregelen te treffen. 
 
Reactie 3 
In de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar gegevens afkomstig 
uit Atlas Amsterdam. Daarin zijn de feitelijk aanwezige geluidniveaus in beeld gebracht.  
In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Verbreding Klaprozenweg (dat 
inmiddels als ontwerp ter inzage heeft gelegen en naar verwachting in de eerste helft van 2013 
wordt vastgesteld) is de geluidbelasting vanwege de Klaprozenweg ter plaatse van de 
woonschepen uitvoerig onderzocht. Deze berekende geluidsituatie ligt hoger dan de 
geluidsituatie conform Atlas. De reden hiervoor is dat bij de berekening van de toekomstige 
situatie ermee rekening wordt gehouden dat alle ontwikkelgebieden langs het IJ (Overhoeks, 
Buiksloterham en NDSM-werf) in grote dichtheden getransformeerd zullen worden.  
 
Dat onderzoek (net als de gegevens in Atlas) is inderdaad gebaseerd op berekeningen in plaats 
van metingen. Het berekenen van het geluidniveau is een erkende methode op grond van het 
Reken- en meetvoorschrift en staat met metingen gelijk. Metingen zijn slechts geschikt om in een 
concreet geval het feitelijke geluidsniveau te meten (concrete momentopname).  
 
Uit het onderzoek t.b.v. het bestemmingsplan Verbreding Klaprozenweg blijkt het volgende. De 
geluidbelasting ter plaatse van de eerste lijn van woonschepen (die buiten het plangebied van 
onderliggend bestemmingsplan valt) is hoger dan de maximale ontheffingswaarde die de Wet 
geluidhinder toelaat. Deze woonschepen worden verplaatst. De geluidbelasting ter plaatse van 
de overige woonschepen blijft onder de maximale ontheffingswaarde van 63 dB hetgeen als 
aanvaardbare situatie wordt geacht. De aanvaardbaarheid van deze situatie en hiermee 
samenhangend de noodzaak om maatregelen te treffen werd beoordeeld in het kader van de 
voorbereiding van het bestemmingsplan Verbreding Klaprozenweg.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 4 
De insprekers verzoeken om een ruimere bouwregeling voor bergingen en parkeervoorzieningen 
in de bijbehorende tuinen.  
 
Reactie 4 
De bouwregeling wordt naar aanleiding van deze inspraakreactie aangepast. De regeling houdt  
in datper tuinperceel bergingen/gebouwde parkeervoorzieningen met een maximale oppervlakte 
van 30 m2 gebouwd (en in stand gehouden) mogen worden 

 
Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

 
 
Samenvatting 5 
De insprekers verzoeken om een hogere bouwhoogte van erfafscheidingen (2 meter i.p.v. 1 
meter). De reden hiervoor is dat in de bestemmingen Tuin-2 en -3 van dit bestemmingsplan ook 2 
meter hoge erfafscheiding is toegestaan en dat het vigerend bestemmingsplan ook 2 meter hoge 
erfafscheiding mogelijk maakt.  
 
Reactie 5 
Het voorliggend bestemmingsplan (net als de landelijke regelgeving voor vergunningvrij bouwen) 
maakt een onderscheid tussen bouwregels in de voor- en achtertuinen aangezien de ruimtelijke 



relevantie van de eerste groter is. De hoofdregel voor voortuinen (Tuin-1 van dit 
bestemmingsplan en Tuin-4, de voortuinen bij de woonschepen) is dat slechts lagere, 1 meter 
hoge erfafscheiding is toegestaan, terwijl in de achtertuinen de afscheiding 2 meter hoog mag 
zijn. Anders dan insprekers stellen, laat het vigerende bestemmingsplan in de voortuinen bij de 
woonschepen ook slechts 1 meter hoge erfafscheiding toe. Deze maat wordt in dit 
bestemmingsplan aangehouden.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 6 
De insprekers verzoeken om een bredere bouwregeling voor steigers waarbij steigers ook haaks 
op de hoofdsteiger gebouwd mogen worden. Veel bewoners kunnen geen steiger tussen de 
openbare steiger en hun woonschip bouwen omdat hun woonschip dan de vaargeul belemmert.  
 
Reactie 6 
Het is het beleid van stadsdeel Noord dat steigers uitsluitend tussen de wal en het schip 
gebouwd mogen worden. Het doel van deze beleidsregel is om de doorzichten tussen de 
woonschepen naar het achterland te behouden. Deze beleidslijn wordt in dit bestemmingsplan 
aangehouden.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
Samenvatting 7 
De insprekers verzoeken om een bredere bouwregeling van bergingen op de steigers waarbij 
dezelfde maatvoering wordt gebruikt als bij de bergingen/garages in de voortuinen.  
 
Reactie 7 
Het beleid van stadsdeel Noord is dat als er een tuin bij het woonschip is, dan de bebouwing in 
de tuin gebouwd moet worden. Hiermee wordt aangesloten bij de normale woningen die ook 
bebouwing in de tuin hebben. Als extra mogen de woonschepen nog wel een steiger aanbouwen, 
maar daar mag niets op gebouwd worden. Woonschepen zonder tuin (zoals die in de havenkom 
in het zuiden van het plangebied) kunnen wel beperkte bebouwing op de steiger realiseren.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 8 
De insprekers verzoeken om de bestaande rechten en het overgangsrecht uit het vigerende 
bestemmingplan vast te leggen in onderliggend (ontwerp)bestemmingsplan.  
 
Reactie 8 
Bestaande rechten die het vigerende bestemmingsplan geeft, worden ook in het 
(ontwerp)bestemmingsplan gerespecteerd. Eventuele illegale bebouwing of illegaal gebruik van 
gronden dat conform het overgangsrecht van het vigerende bestemmingsplan in stand gehouden 
c.q. voortgezet mocht worden, zijn – anders dan insprekers stellen – geen verworven rechten.  
Onderliggend (ontwerp)bestemming volgt de standaard en verplichte overgangsrechtelijke 
bepalingen die het Besluit ruimtelijke ordening voorschrijft. Daarin is duidelijk gesteld dat illegale 
bebouwing en/of illegaal gebruik niet onder de beschermende werking van het overgangsrecht 
valt. Hoewel insprekers verwijzen naar de mogelijkheid om persoonsgebonden overgangsrecht 
op te nemen in het bestemmingsplan, geven zij niet nader aan in welke gevallen er sprake zou 
zijn van onbillijkheid van overwegende aard.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 9 



De insprekers verzoeken om in de toelichting duidelijk aan te geven dat in onderliggend 
bestemmingsplan de verzamelnaam “woonschip” wordt gebruikt (conform de landelijke 
standaarden voor bestemmingsplannen) in plaats van het begrip “woonboot” dat de Nadere 
Regeling Woonboten hanteert.  
 
Reactie 9 
Conform verzoek van insprekers wordt de toelichting hierop aangepast.  

Deze reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 10 
De insprekers verzoeken om het braakliggend terrein aangrenzend aan de woonbotenhaven 
Zijknaal I (dat buiten het bestemmingsplangebied valt) op te nemen in dit bestemmingsplan en 
als parkeren te bestemmen.  
 
Reactie 10 
Het genoemde gebied valt binnen het plangebied van het bestemmingsplan Verbreding 
Klaprozenweg dat inmiddels als ontwerp ter inzage heeft gelegen en naar verwachting in de 
eerste helft van 2013 wordt vastgesteld. Daarin hebben de gronden de uit te werken bestemming 
horeca gekregen. In de regels zijn bijbehorende parkeervoorzieningen toegestaan.  

Deze reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
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Samenvatting 

Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) heeft in opdracht van Stadsdeel Noord een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het bestemmingsplangebied De Banne Buiksloot II, stadsdeel 
Noord. Dit is bedoeld om een beeld te krijgen van de ondergrondse cultuurhistorische waarden die in 
het plangebied aanwezig kunnen zijn. Een dergelijk bureauonderzoek past binnen de verplichting van 
gemeenten om conform de Monumentenwet beleid te ontwikkelen ten aanzien van het behoud cq 
documentatie van die overblijfselen bij bouwontwikkeling.  

Het bureauonderzoek gaat uit van een beknopt overzicht van de historisch-topografische 
ontwikkeling van het plangebied. Het historisch overzicht wordt aangevuld met archeologische 
informatie afkomstig van vindplaatsen in de omgeving van het plangebied. De historische en 
archeologische informatie over de ruimtelijke topografische ontwikkelingen is omgezet naar een beeld 
van archeologische verwachtingen.  

Op de archeologische verwachtingskaart (p. 16-18) worden zeven zones met een hoge en vijf 
zones met een lage archeologische verwachting onderscheiden. Aan de hand hiervan is een 
archeologische beleidskaart opgesteld, waarin de beleidsregels en maatregelen voor de vereiste 
archeologische monumentenzorg zijn vastgelegd. De beleidskaart telt vier zones (p. 19-20). Hiervoor 
is gespecificeerd of en in welke mate archeologisch veldonderzoek nodig is in de 
bouwplanontwikkeling. 

Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht. Dit houdt in dat ook in geval 
geen archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan vijftig jaar worden 
aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld wordt zodat in overleg met de 
opdrachtgever maatregelen getroffen kunnen worden tot documentatie en berging van de vondsten. 
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Inleiding 

In opdracht van Stadsdeel Noord heeft BMA een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ten 
behoeve van het bestemmingsplangebied De Banne Buiksloot II, stadsdeel Noord.  

Het bureauonderzoek geeft een overzicht van bekende of verwachte archeologische waarden 
binnen het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal, relevante publicaties 
en archiefbronnen in samenhang met archeologische informatie over al bekende vindplaatsen in het 
plangebied en omgeving. Deze informatie is samengevat in een archeologisch verwachtingsmodel op 
basis waarvan de beleidsregels voor erfgoedzorg worden vastgelegd ten behoeve van het 
bestemmingsplan.  

In het bureauonderzoek komen het nationale, provinciale en gemeentelijke archeologiebeleid 
(hoofdstuk 2), de historische en archeologische achtergronden (hoofdstuk 3) en de archeologische 
verwachting van het plangebied (hoofdstuk 4) aan de orde, gekoppeld aan een beleidskaart 
(hoofdstuk 5) die inzichtelijk maakt of en in welke mate archeologische maatregelen binnen 
(toekomstige) planontwikkeling vereist zijn.  
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1  Administratieve gegevens plangebied 

Het plangebied De Banne Buiksloot II wordt in het noorden begrensd door de Hoogoorddreef, in het 
oosten door de Flierbosdreef, Meerkerkdreef en Reigersbosdreef, in het zuiden en westen door de 
spoorlijn Amsterdam – Utrecht.  
 
1.1  Administratieve gegevens  

Opdrachtgever  Stadsdeel Noord 
Contactpersoon  Dhr. H. Misset 
Adres   Postbus 12491 
Postcode / plaats 1100 AL Amsterdam Noord 
 
Plangebied 
Provincie  Noord-Holland   Gemeente  Amsterdam 
Plaats   Amsterdam   Kaartblad  25G 
ARCHIS meldingsnr.  52053    ARCHIS afmeldingsnr.  41937  
X-coördinaat N  123.200   Y-coördinaat N  492.069  
X-coördinaat O  124.307   Y-coördinaat O  491.307 
X-coördinaat Z  123.380   Y-coördinaat Z  490.196 
X-coördinaat W  121.842   Y-coördinaat W  490.566 
 
Locatie   
 

 

 
1  Plangebied De Banne Buiksloot II 
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2  Wet- en regelgeving 

2.1  Algemeen 

Het archeologische erfgoed bestaat uit voorwerpen en structuren die in de bodem bewaard zijn. Deze 
materiële overblijfselen vormen een onderdeel van onze leefomgeving. Het beleid voor het 
archeologisch erfgoed heeft dan ook veel raakvlak met dat van de ruimtelijke ordening. Voor optimale 
integratie van de archeologie in de ruimtelijke ordening heeft het rijk o.a. de Monumentenwet 1988 en 
de Wet ruimtelijke ordening aangepast.  
  
2.2  Rijk 

Om het bewustzijn van het Europese erfgoed te vergroten hebben de Europese ministers van Cultuur 
in 1992 het Verdrag van Valletta opgesteld (ook bekend als het Verdrag van Malta). Een van de 
voorwaarden om dit te bereiken is dat het Europese archeologische erfgoed voor toekomstige 
generaties beschikbaar blijft.  

In Nederland wordt aan dit uitgangspunt invulling gegeven door behoud van archeologisch 
erfgoed in de bodem (in situ) tijdens de planontwikkeling mee te wegen. Als behoud in de bodem 
(bijvoorbeeld door middel van technische maatregelen of planaanpassing) geen optie is, dan worden 
archeologische resten opgegraven (behoud ex situ). De initiatiefnemer van een ruimtelijk plan, dat 
bodemverstoring tot gevolg heeft, is verantwoordelijk voor de planologische en de financiële 
inpassing van het archeologisch onderzoek.  

In de Monumentenwet is een bepaling opgenomen dat in elk bestemmingsplan rekening 
moet worden gehouden met de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten archeologische 
waarden.1 Ook bevat de Monumentenwet een verplichting om toevalsvondsten te melden (de zgn. 
meldingsplicht).2  
 
2.3  Provincie Noord-Holland 

Als toetsingskader voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen gebruikt de provincie 
Noord-Holland de structuurvisie, de leidraad Landschap en Cultuurhistorie en de Cultuurhistorische 
Waardenkaart (CHW).3 Op grond van de Wro dienen gemeenten bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie in acht te nemen. Op de CHW zijn o.a. archeologisch verwachtingsvolle 
gebieden opgenomen. De waardestellingen van de CHW zijn bedoeld als algemene indicaties die per 
specifiek plangebied nadere invulling en precisering nodig hebben. Naast de CHW beheert de 
provincie de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van het rijk. Op de AMK staan de beschermde 
archeologische monumenten, de terreinen van zeer hoge en hoge archeologische waarde en de 
gebieden met een archeologische betekenis. 
 

                                                   
1
 Artikel 38a lid 1 van de gewijzigde Monumentenwet schrijft hierover dat De gemeenteraad bij vaststelling van een 

bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en bij de bestemming van de in het plan 
begrepen grond, rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Met ‘monument’ wordt 
hier een (onbeschermd) archeologisch monument bedoeld, ofwel alle terreinen welke van algemeen belang zijn wegens hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde (art. 1 Monumentenwet) 
2
 Artikel 53 van de gewijzigde monumentenwet 1988 

3
 Provincie Noord-Holland, 2010 
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2.4  Gemeente Amsterdam 

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat archeologie vroegtijdig in ruimtelijke 
ordeningsprocessen wordt geïntegreerd.4 Hiermee worden twee doelen gediend. Ten eerste een 
efficiënte voortgang en kostenbeheersing van bouwprocessen. En ten tweede een kwalitatief goed en  
stadsbreed uniform beheer van het archeologische erfgoed. 

Op basis van de resultaten uit het archeologisch bureauonderzoek wordt bepaald of in het 
bestemmingsplan regels met betrekking tot archeologie moeten worden opgenomen. De 
Monumentenwet biedt een tweetal mogelijkheden (artikelen 39-40) die BMA heeft uitgewerkt in de 
modelregels archeologie.  

De bescherming van (verwachte) archeologische waarden in een bestemmingsplan wordt 
geregeld met een omgevingsgunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Aan een omgevingsvergunning zijn bouwregels verbonden: die bepalen dat in het 
belang van de archeologische monumentenzorg de aanvrager van een omgevingsvergunning een 
archeologisch rapport met selectiebesluit dient te overleggen. Daarnaast kan in het bestemmingsplan 
worden opgenomen dat een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor het uitvoeren van 
aanlegwerkzaamheden. 

Aan een omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden. Dit houdt in dat aan 
de vergunning de verplichting wordt gekoppeld om technische maatregelen tot behoud te treffen, om 
de archeologische resten op te graven of om de werkzaamheden te laten begeleiden door een 
archeoloog.  

De bouwregels en de omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden bevatten daarnaast 
uitzonderingen die duidelijk maken in welke gevallen archeologisch onderzoek niet nodig is. In 
Amsterdam gelden elf beleidsvarianten, zoals de uitzondering van archeologisch onderzoek bij 
bodemingrepen kleiner dan 10.000 m2 of ondieper dan de 19de of 20ste eeuwse ophogingen   
(Appendix: Beleidsvarianten). In de praktijk komen per plangebied meestal twee tot zes varianten 
voor.  
 
2.5  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

Voor de uitvoering van archeologisch onderzoek is door het ministerie van OCW de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA) opgesteld. De KNA gaat uit van een gefaseerde aanpak. Er wordt 
een onderscheid gemaakt tussen een Bureauonderzoek, een Inventariserend Veldonderzoek, een 
Archeologische Opgraving (AO) en een Archeologische Begeleiding (Appendix: stroomschema). 

Het inventariserend veldonderzoek is bedoeld om de resultaten van het bureauonderzoek te 
toetsen. Het geeft inzicht in de aanwezigheid en toestand van de archeologische overblijfselen in de 
bodem. Een opgraving wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van een vindplaats met waardevolle 
archeologische resten. Een archeologische begeleiding houdt in dat de bouwingreep onder 
begeleiding van een archeoloog wordt uitgevoerd. Elke onderzoeksfase wordt afgesloten met een 
selectiebesluit. Hierin wordt vastgesteld welke delen van een plangebied in aanmerking komen voor 
verder archeologisch onderzoek of voor bescherming en welke delen van het plangebied worden 
vrijgegeven. 

Voor archeologisch veldonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) vereist. Hierin zijn de 
kwalitatieve randvoorwaarden en onderzoeksvragen voor het werk vastgelegd. Het vormt de basis 
voor verdere planning en kostenraming. Het laten opstellen ervan behoort tot de verantwoordelijkheid 
van de initiatiefnemer van het bouwplan. 
 
 

                                                   
4
 BMA, 2005 
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3  Historisch-topografische en 
archeologische inventarisatie 

3.1  Geomorfologie en bodem 

Het huidige natuurlijke landschap in en om Amsterdam is in grote mate bepaald door de 
landschapsvorming in het Holoceen. Dat is de geologische periode na de laatste IJstijd (vanaf ca. 
10.000 v. Chr.). Er heerste toen een gematigd klimaat waarin in enkele duizenden jaren grote 
pakketten veen groeiden in de kuststreek. Dit Hollandveen bevindt zich in de huidige ondergrond 
tussen gemiddeld 5 m en 2 m ÷ NAP en loopt plaatselijk door tot 0 m NAP.  

Het natuurlijke landschap werd vanwege grootschalige veenontginningen vanaf de 11de eeuw 
omgevormd tot een veenweidegebied. Aangezien de waterhuishouding een cruciale rol speelde bij de 
veenontginningen, begon tegelijkertijd de aanleg van het stelsel van (zee)dijken ter bescherming van 
het nieuwe bouw- en akkerland. Later, in de 17de en 18de eeuw, volgden de droogmakerijen waarbij 
grote watergebieden in Noord-Holland werden ingepolderd.  
 
3.2  Historie algemeen 

De vroegste bewoning van Amsterdam dateert, voor zover nu archeologisch bekend, uit de 12de 
eeuw. Rond de stad, op vooral de hoger gelegen strandwallen, zijn oudere vindplaatsen aanwezig met 
bewoningssporen die teruggaan tot in de Bronstijd (ca. 2.000 - 800 v. Chr.).  

De oudste bouwsporen, uit de 12de en 13de eeuw, zijn teruggevonden aan de Nieuwendijk / 
Kalverstraat en de Warmoesstraat/Nes. Met de aanleg van de (Nieuwezijds en Oudezijds) burgwallen 
in de 14de eeuw startte het proces van stadsvorming. De stad had eerst een aarden omwalling als 
verdedigingswerk. Deze werd in het laatste kwart van de 15de eeuw vervangen door een stenen 
stadsmuur. De laatmiddeleeuwse stad was omsloten door de huidige Singel aan de westkant en de 
Geldersekade en Kloveniersburgwal aan de oostzijde. In de periode 1585-1663 groeide de stad 
explosief door vier stadsuitbreidingen. Ten tijde van de Eerste Uitleg (1585-1586) verplaatste de 
stadsrand zich naar de huidige Herengracht en de Oudeschans. Bij de Tweede Uitleg (1592-1596) 
kwamen er vier nieuwe woon- en werkeilanden (Marken, Uilenburg, Rapenburg en Vlooienburg) aan 
de oostkant van de stad. In 1613 ontstond met de Derde Uitleg aan de westzijde van de stad de woon- 
en werkbuurt de Jordaan en het deel van de grachtengordel tot aan de Leidsegracht. De vroeg 17de-
eeuwse stad werd beschermd door een gebastioneerde aarden wal ontworpen naar de nieuwste 
fortificatieplannen uit Italië, voorzien van elf bolwerken. Met de Vierde Uitleg van 1663 werd in de 
Gouden Eeuw het halfcirkelvormige stadsplan van Amsterdam voltooid. Het oostelijk deel van de 
grachtengordel werd aangelegd over de Amstel en aan het IJ werden de drie oostelijke haveneilanden 
Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg gerealiseerd. De nieuwe bakstenen stadswal (met in totaal 26 
bolwerken) volgde met zijn gracht het tracé van de huidige Singelgracht.  

De eerste woonwijken buiten de Singelgracht ontstonden naar aanleiding van het 
uitbreidingsplan Kalff in 1877, gevolgd door een tweede ring na annexatie van grote delen van de 
gemeenten Nieuwer-Amstel en Sloten in 1896. De 20ste-eeuwse groei van de stad valt uiteen in vier 
fasen: bebouwing van de Baarsjes, Zuid en Oost in de jaren twintig en dertig, het door nieuwbouw 
aaneengroeien van voormalige dijkdorpen in Amsterdam Noord, de wederopbouwwijken aan de 
westzijde van de stad (de Westelijke Tuinsteden) en de bebouwing van de voormalige Bijlmermeer in 
de jaren zestig en zeventig. Met IJburg borduurt de stad begin 21ste eeuw weer voort op het concept 
van vier eeuwen tevoren, het creëren van stedelijk areaal in en aan het IJ. 
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3.3  Historisch-topografische inventarisatie van het plangebied 

Voor deze historisch-topografische analyse zijn verschillende cartografische bronnen gebruikt, 
waaronder de kaart van Nicolaes Visscher (ca. 1700), de Topografisch Militaire Kaart (1854), de 
Chromotopografische Kaart (1900) en een aantal kaarten van Publieke Werken (1929, 1936 en 
1983).  
 

 
 
2  Het plangebied (rood omlijnd) op de Topografisch Militaire Kaart uit 1854. Hierbinnen vallen in hoofdzaak twee verschillende 
natuurlijke gebieden: de voormalige Polder Banne Buiksloot en Zuiderpolder ten noorden van de zeedijk (groen) waarvan de 
veenontginning in de 11de eeuw startte, en de Buikslotermeerpolder, die in de 17de eeuw werd ingepolderd, ten westen van 
de ringdijk (blauw). Ten zuiden van het plangebied ligt de in 1851 ingepolderde Buiksloterham 

 
3.3.1  Ontginningen 

Het bestemmingsplangebied De Banne Buiksloot II omvat in hoofdzaak twee verschillende 
landschappelijke gebieden. In de eerste plaats een areaal met vroege veenontginningen, gelegen in 
de voormalige Polder Banne Buiksloot en Zuiderpolder, ten noorden van de Waterlandse Zeedijk 
(afb. 2). In de tweede plaats de Buikslotermeerpolder, die in de 17de eeuw is drooggelegd. Beide 
gebieden behoorden tot het platteland van Waterland, dat in de 20ste eeuw opging in de 
verstedelijkte uitbreidingen van Amsterdam Noord. In het plangebied liggen ook delen van de 
Buiksloterdijk en Buikslotermeerdijk. De Buiksloterham en Kadoelen in het zuidwesten van het 
plangebied liggen in een drooggelegd deel van het IJ. 

De ontginningen van Waterland voltrokken zich vanaf de tweede helft van de 10de eeuw, en 
vooral in de 11de en 12de eeuw. Het veengebied werd verkaveld vanaf de riviertjes, dieën genaamd, 
die door het gebied stroomden. Via de dieën werd het gebied ontwaterd en ontstond land dat 
geschikt was voor akkerbouw. Een bijkomend en ongewenst effect van de ontwatering was de daling 
van het maaiveld, waardoor akkers kwetsbaar werden voor overstromingen. Om het ontgonnen land 
te beschermen tegen het water uit de nog niet ontgonnen gebieden, werd aan de achterzijde van de 
ontginning een veendijk opgeworpen. Dergelijke kleine dijken worden in Waterland ook wel gouwdijk 
of gouw genoemd. In de 12de en 13de eeuw concentreerde de bewoning zich langs de gouwen en 
vaarten, aan de rand van de ontginningsgebieden. Er ontwikkelden zich dorpskernen zoals 
Ransdorp, Zunderdorp en Holysloot. In de 13de eeuw verschoof de bewoning naar de Waterlandse 
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Zeedijk. Daar ontstonden de handels- en vissersplaatsen Durgerdam, Nieuwendam en Buiksloot.5 
Aan het begin van de 13de eeuw was Waterland vrijwel geheel in cultuur gebracht en vormde het 
gebied een bestuurlijke eenheid.6 
 
3.3.2  Dijken en polders  

Buiksloterdijk 
Om het land beter tegen water te beschermen, werd in de 13de eeuw langs de oevers van het IJ en 
de Zuiderzee een tracé van dijken aangelegd. Ter hoogte van het plangebied heette deze zeedijk de 
Buiksloterdijk. Deze vormde de zuidgrens van de polder Banne Buiksloot. Dit werd ook een 
belangrijke verbindingsweg tussen steden en dorpen langs de Zuiderzee, en langs de dijk ontstonden 
dorpen als Buiksloot, Schellingwoude, Durgerdam en Nieuwendam. In 1609 werd aan de dijk de 
Buiksloterkerk gebouwd (afb. 3). Als gevolg van ontvolking van Waterland in de 16de eeuw werd de 
dijk minder goed onderhouden. Mede hierdoor vonden weer enkele grote overstromingen plaats. De 
jongste doorbraak gebeurde in 1916, toen de zeedijk op drie plaatsen bezweek.7 Met de voltooiing 
van de Afsluitdijk in 1932 was het overstromingsgevaar geweken. 
 

 
 

3  De Buiksloterkerk op een tekening van Hendrik de Winter uit 1780 (SAA) 

 

Buikslotermeerdijk en Buikslotermeerpolder 
Vanaf het begin van de 17de eeuw werden binnenmeren en plassen drooggelegd. Vaak investeerden 
Amsterdammers in zulke droogmakerijen om vervolgens het nieuw gewonnen land te verkopen. Het 

                                                   
5
 Bos 1988, 104-105 

6
 De Cock 1975, 329 

7
 Kruizinga 2002 
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Buikslotermeer is echter drooggelegd op initiatief van Ransdorp, Zuiderwoude en Broek in Waterland, 
in 1624-1628. De ringvaart rond de Buikslotermeerpolder maakte deel uit van de 17de-eeuwse 
Buikslotertrekvaart, een waterweg tussen het IJ en Waterland. Tussen 1819 en 1824 werd de 
trekvaart verbreed en verdiept tot het Groot Noordhollandsch Kanaal, voornamelijk om te voorkomen 
dat de haven- en handelsactiviteiten zich zouden verplaatsen naar Den Helder.8 
 

Voormalig IJ: de Buiksloterham en Noorder IJpolder 
Ten zuiden en westen van de polder Banne Buiksloot liggen stukken land die op het IJ zijn 
ingepolderd. De Buiksloterham, het gebied ten zuiden van de zomerdijk, was een inham aan de 
noordzijde van het IJ. In de eerste helft van de 19de eeuw werd het gebruikt als stortplaats voor 
opgebaggerde modder uit de grachten en het IJ. In 1851 werd de Buiksloterham ingedijkt en 
drooggemalen. De Noorder IJpolder werd in de jaren ’70 van de 19de eeuw door inpoldering op het IJ 
gecreëerd. Na een aantal jaren van agrarisch gebruik kreeg het gebied in 1909 een bestemming als 
baggerdepot (afb. 4). 
 

 
 
4  Het plangebied (rood omlijnd) op de kaart van Publieke Werken uit 1929 

 
3.3.3  Verstedelijking 

De regio Waterland behield lange tijd haar landelijk karakter. Vanaf 1921 veranderde dit toen het 
gebied ten dele door Amsterdam werd geannexeerd. In eerste instantie werden in Amsterdam Noord 
enkele tuindorpen aangelegd zoals Tuindorp Nieuwendam (1924) en Tuindorp Buiksloot (1930). In 
1959 maakte Banne Buiksloot deel uit van de stedelijke uitbreidingsgebieden ten noorden van het IJ. 
De Banne Zuid werd in de jaren ’60 bebouwd. De Banne Noord viel vanaf 1966 binnen de 
gemeentegrenzen van Amsterdam. Bebouwing in dit deel van het plangebied dateert uit de jaren ’70. 
Bij de aanleg van de woonwijken is het oorspronkelijke landschap onder een pakket zand verdwenen. 
 

                                                   
8
 Schmall 1987, 120 
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3.4  Archeologische inventarisatie van het plangebied 

3.4.1  Archeologische Monumenten Kaart en Cultuurhistorische Waardenkaart 

Binnen het plangebied zijn op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geen monumenten 
aangewezen (afb. 5). De AMK komt overeen met de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart. Op 
de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden heeft het noordelijk deel van het plangebied (Banne 
Noord) een lage archeologische waarde. Het zuidelijk deel is niet gekarteerd. Dit verwachtingsbeeld 
is echter algemeen van aard en dient in het kader van de bouwplanvorming nader te worden 
uitgewerkt. Een inhoudelijke en ruimtelijke specificatie van de archeologische verwachtingen volgt uit 
de historisch-topografische analyse. 
 

 
 
5  Het plangebied De Banne Buiksloot II (rood omlijnd) op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, juli 2010). De Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Holland (CHW) komt overeen met 
het AMK-kaartbeeld 

 
3.4.2  Vindplaatsen 

Binnen de grenzen van het plangebied is twee keer archeologisch veldonderzoek uitgevoerd, aan het 
Buiksloterkerkpad en op het Marjoleinterrein. Daarnaast zijn in de omgeving van het plangebied ook 
diverse archeologische vindplaatsen onderzocht (afb. 6). De vondsten en structuren die op deze 
vindplaatsen werden gedocumenteerd vormen een graadmeter voor het archeologisch potentieel van 
het plangebied. De vindplaatsen worden hieronder kort beschreven. 
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Buiksloterkerkpad (HKB) 
Naar aanleiding van restauratiewerkzaamheden in 1962-64 kon een deel van de ondergrond van de 
Hervormde Kerk van Buiksloot archeologisch worden onderzocht door het voormalige Instituut voor 
Prae- en Protohistorie (IPP) van de Universiteit van Amsterdam. Het doel van het veldwerk was te 
onderzoeken of de kerk een middeleeuwse oorsprong had. Onder de vloer werden hier geen 
aanwijzingen voor gevonden. 
 
Marjoleinterrein (MRJ) 
Op het Marjoleinterrein in de voormalige polder Banne Buiksloot is in 2008 door Hollandia 
Archeologen een booronderzoek uitgevoerd. Dit leverde aanwijzingen op dat er in de bodem 
archeologische sporen aanwezig waren. Ter verificatie heeft BMA een Inventariserend 
Veldonderzoek uitgevoerd. De uitkomst was dat de mogelijke aanwezigheid van middeleeuwse 
terpen en ophogingen niet kon worden bevestigd. Wel werden vele stukken aardewerk uit de periode 
1650-1950 gevonden. Daaruit bleek dat deze plek langdurig als stortplaats in gebruik was.9 
 
IPP/ RAAP 
In 1976 is het toenmalige Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam in 
samenwerking met de Archeologische Werkgroep Nederland begonnen met een archeologische 
inventarisatie van het bodemarchief van Waterland. Door dit onderzoek konden ca. 600 mogelijke 
middeleeuwse huisplaatsen worden aangewezen en met die informatie kon een schematisch 
overzicht worden gemaakt van voormalige dorpen en gehuchten. In de jaren ’80 is door 
archeologisch adviesbureau RAAP een boorprogramma voor Waterland-Oost opgezet. De resultaten 
hiervan zijn enkele jaren geleden opgenomen in de Cultuurhistorische Waardenkaart van de 
provincie Noord-Holland (afb. 5).10 
 
Poppendammergouw (POP) 
Bij archeologisch onderzoek aan de Poppendammergouw in 1985 zijn zeer vroege bewoningssporen 
opgegraven. Aan het eind van de 10de eeuw werd vanaf deze plek aan een veenrivier het achterland 
ontgonnen. Door verzakkingen moest de huisplaats herhaaldelijk worden opgehoogd. Tot vijf keer toe 
werd een laag veenplaggen aangebracht, tot een pakket van ongeveer twee meter was ontstaan. In 
de 12de eeuw werd de plaats verlaten.11 
 
Zunderdorpergouw 32 (ZUN) en 18 (ZUN2) 
In de zomer van 2007 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de oude ontginningsas 
Zunderdorpergouw. Omdat eerder door boringen in de nabije omgeving middeleeuwse huisplaatsen 
waren gelokaliseerd, werd onderzocht of op nummer 32 ook archeologische resten lagen. Het 
oorspronkelijke maaiveld bleek echter dieper te liggen dan verwacht, op gemiddeld 2 m ÷ NAP, en 
daarmee kwam de geplande diepte van ontgraving binnen het pakket van recent ophogingszand te 
liggen. Aan dezelfde gouw werd in 2009 op nummer 18 gebouwd. Boringen ter plaatse wezen uit dat 
50 meter ten westen en 100 meter ten oosten van de bouwlocatie archeologische sporen liggen, 
maar ter hoogte van nummer 18 niet. 
 
Nieuwe Leeuwarderweg (NZB1) 
Ten behoeve van de aanleg van de Noord/Zuidlijn werd in 2009 de Nieuwe Leeuwarderweg verlaagd. 
BMA heeft hier een Archeologische Begeleiding uitgevoerd, waarbij een doorsnede van de 17de-
eeuwse Buiksloterdijk in kaart kon worden gebracht.12 
 

                                                   
9
 Gawronski & Veerkamp 2009 

10
 Bos 1988 

11
 Bos 1986, 294 

12
 Gawronski 2010, 19 
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6  Het plangebied De Banne Buiksloot II (rood omlijnd) en de archeologische vindplaatsen 

 
3.4.3  Bodemopbouw 

Het maaiveld ligt in het grootste deel van het plangebied tussen de 0 en 0,6 m ÷ NAP. In het zuidelijk 
deel ligt het maaiveld hoger, oplopend tot ruim 1,5 m NAP op de Buiksloterdijk. Omdat het 
oorspronkelijke polderpeil van de Banne Buiksloot op 1,66 ÷ NAP lag, kunnen in dat deel van het 
plangebied vanaf ca. 1 m onder maaiveld eventuele archeologische sporen worden verwacht. De 
Buiksloterdijk en Buikslotermeerdijk zijn recent niet opgehoogd. Daar kunnen archeologische sporen 
dicht onder het maaiveld liggen. 
 
3.5  Conclusie: verwachtingsmodel 

Op basis van bovenstaande inventarisatie zijn binnen het plangebied De Banne Buiksloot II materiële 
overblijfselen te verwachten die samenhangen met ontginning, bewoning en landgebruik vanaf de 
10de eeuw. In de voormalige Buikslotermeerpolder zijn met name sporen als ophogingslagen, 
bebouwingsresten of afval vanaf de 17de eeuw te verwachten. Daarnaast moet ten aanzien van de 
archeologische kwaliteit van de ondergrond van het plangebied met 20ste-eeuwse verstoringen 
rekening worden gehouden. De kans bestaat dat bij de aanleg van de huidige bebouwing op diverse 
plekken het oorspronkelijke polderpeil is vergraven. 
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4  Archeologische verwachtingskaart 

Op basis van de historisch-topografische inventarisatie (hoofdstuk 3) zijn binnen het plangebied De 
Banne Buiksloot II materiële overblijfselen te verwachten die samenhangen met de 
gebruiksgeschiedenis van de middeleeuwse ontginningsfase tot in de 20ste eeuw. Dit leidt tot een 
verwachtingskaart van de materiële neerslag voor het plangebied. Het plangebied kent twaalf 
verwachtingszones: 
 

 Zone A: Bewoningszone Buiksloterdijk 
Archeologische verwachting: hoog  

De materiële neerslag binnen deze bewoningszone kan bestaan uit sporen van ophoging en 
bebouwing, losse vondsten en afval. Vanwege de lange gebruiksperiode hebben de archeologische 
sporen een dichte verspreiding. De archeologische verwachting is daarom hoog. 
 

 Zone B: Bewoningszone Buikslotermeerpolder 
Archeologische verwachting: hoog  

Dit betreft de zone van bewoning direct achter de ringdijk, in het ingepolderde Buikslotermeer. Hier 
liggen mogelijk resten van 17de-eeuwse bebouwing: ophogingen, funderingen, afval of losse 
vondsten. Dergelijke overblijfselen hebben een lange gebruiksperiode, een hoge dichtheid en sterke 
samenhang. De archeologische verwachting is daarom hoog.  
 

 Zone C: Bewoning aan de Ringvaart 
Archeologische verwachting: hoog  

Betreft de zone van bewoning aan de 17de-eeuwse ringvaart. De materiële neerslag kan bestaan uit 
sporen van gebouwen, losse vondsten en afval. Vanwege de lange gebruiksperiode hebben de 
archeologische sporen een dichte verspreiding. De archeologische verwachting is daarom hoog. 
 

 Zone D: Buiksloterkerk en omgeving 
Archeologische verwachting: hoog 

Deze zone betreft de vroeg-17de-eewse Buiksloterkerk en het omliggende land. Sporen kunnen 
bestaan uit ophogingen, funderingen en losse vondsten die samenhangen de religieuze functie van 
de plek. Vanwege de zekerheid dat het hier om een archeologische vindplaats gaat, is de 
archeologische verwachting hoog.  
 

 Zone E: Molens 
 Archeologische verwachting: hoog 
Betreft de mogelijke resten van molens op drie locaties. De sporen kunnen bestaan uit ophogingen, 
funderingen, resten van stenen en houten opbouw, losse vondsten en afval. Omdat deze sporen een 
dichte verspreiding hebben, is de archeologische verwachting hoog.  
 

 Zone F: Buiksloterdijk  
Archeologische verwachting: hoog  

Betreft het tracé van de middeleeuwse dijk. De mogelijke materiële neerslag betreft losse vondsten, 
afval of sporen van de dijkstructuur. Ook zijn resten van ophogingslagen en beschoeiingen te 
verwachten. Vanwege de lange gebruiksperiode hebben de archeologische sporen een dichte 
verspreiding en hoge trefkans. De verwachting is daarom hoog. 
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 Zone G: Buikslotermeerdijk 
 Archeologische verwachting: hoog  
Het tracé van de ringdijk uit de eerste helft van de 17de eeuw. De eventuele materiële neerslag houdt 
verband met de dijkaanleg, en bestaat uit losse vondsten, afval of sporen van de dijkstructuur. De 
overblijfselen hebben een hoge dichtheid en sterke samenhang. De archeologische verwachting is 
daarom hoog. 
 

 Zone H: Ringvaart Buikslotermeer 
Archeologische verwachting: laag 

In de voormalige trekvaart kunnen resten van kadewerken aanwezig zijn en losse voorwerpen die in 
de bodem zijn verzonken. Door de vergraving tot het Noord-Hollands Kanaal is de kans op 
kadewerken klein, en de losse vondsten hebben geen samenhang. De archeologische verwachting is 
daarom laag.  
 

 Zone I: Wetering 
Archeologische verwachting: laag 

De materiële neerslag betreft losse vondsten van in de  wetering gegooid afval of verloren 
voorwerpen. Dergelijke overblijfselen hebben geen samenhang en hebben een wijde verspreiding, de 
archeologische verwachting is dan ook laag.  
 

 Zone J: IJ 
Archeologische verwachting: laag 

Hier kunnen overblijfselen aanwezig zijn die verband houden met scheepsvaart vanaf de 13de eeuw 
of losse vondsten die in de voormalige waterbodem zijn verzonken. De enige samenhangende 
structuren zijn scheepswrakken, maar dit zijn geïsoleerde vindplaatsen met een lage trefkans. De 
archeologische verwachting is daarom laag.  
 

 Zone K: Polder Banne Buiksloot en Zuiderpolder 
Archeologische verwachting: laag 

Hier kunnen sporen voorkomen die verband houden met bewoning en landgebruik. De materiële 
neerslag betreft erven, terpen verkavelingsporen, sloten en kades uit de ontginningsperiode 
(12de/13de eeuw) tot de periode van verstedelijking in de 20ste eeuw. Dergelijke overblijfselen 
hebben een wijde verspreiding. De archeologische verwachting is daarom laag.   
 

 Zone L: Buikslotermeerpolder 
Archeologische verwachting: laag 

Betreft het gebied dat voor de verstedelijking poldergebied was. Hier kunnen sporen voorkomen die 
verband houden met landgebruik vanaf de 17de eeuw tot de verstedelijking in de 20ste eeuw. 
Dergelijke overblijfselen hebben weinig tot geen samenhang en een wijde verspreiding. De 
archeologische verwachting is daarom laag. 
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5  Archeologische beleidskaart 

De archeologische beleidskaart van het plangebied De Banne Buiksloot II is bedoeld als een 
ruimtelijk schema van de maatregelen die nodig zijn voor de zorg voor het archeologische erfgoed 
binnen bepaalde zones of locaties in het plangebied. De verwachtingen worden gekoppeld aan de 
huidige toestand van het terrein en mogelijk opgetreden bodemverstoringen. De clustering van de 
verwachtingszones resulteert in een beleidskaart met daarop drie zones met bijbehorende 
specifieke beleidsmaatregelen (Appendix: Beleidsvarianten, stroomschema).  
 
Archeologische Beleidszones op basis van de archeologische verwachtingszones 
 

 Beleidsvariant 2: verwachtingszone D 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 50 m2  of 
ondieper dan 0,5 m. 
 

 Beleidsvariant 5: verwachtingszone A t/m C, E (deels), F en G 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 m2  
of ondieper dan 1 m. 

 
 Beleidsvariant 9 verwachtingszone H 

Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geld bij ingrepen in de (voormalige) 
waterbodem kleiner dan 10.000 m2.  
 

 Beleidsvariant 11: verwachtingszone E (deels) en I t/m L 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij alle bodemingrepen.  

 
Voor het gehele plangebied geldt dat ook in geval geen archeologisch veldonderzoek vereist is en er 
toch archeologische overblijfselen ouder dan vijftig jaar bij bouwwerkzaamheden aangetroffen 
worden, deze bij Bureau Monumenten en Archeologie gemeld worden, zodat in overleg met de 
opdrachtgever maatregelen getroffen worden tot documentatie en berging van de vondsten. 
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Conclusie 

Het voorliggende bureauonderzoek naar archeologische waarden is uitgevoerd voor het plangebied 
De Banne Buiksloot II. De mogelijkheid dat in de grond aanwezige archeologische waarden worden 
verstoord is afhankelijk van de grootte en de diepte van het te verstoren oppervlak bij toekomstige 
bouwingrepen.  

Aan de hand van de archeologische verwachtingen (p. 16-18) is een beleidskaart (p. 19-20) 
opgesteld waarin vier beleidsvarianten worden onderscheiden. Voor de eerste beleidszone geldt 
uitzondering van archeologisch veldonderzoek bij bodemingrepen kleiner dan 50 m2 of ondieper dan 
0,5 m. Voor de tweede zone geldt uitzondering van archeologisch veldonderzoek bij bodemingrepen 
kleiner dan 500 m2 of ondieper dan de 20ste-eeuwse ophoging (2 m). Voor de derde zone 
uitzondering van archeologisch veldonderzoek bij ingrepen in de (voormalige) waterbodem kleiner 
dan 10.000 m2. Voor de vierde zone geldt een uitzondering van archeologisch veldonderzoek bij alle 
bodemingrepen. 

Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht. Dit houdt in dat ook in geval 
geen archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan vijftig jaar 
worden aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld wordt zodat in overleg 
met de opdrachtgever maatregelen getroffen worden tot documentatie en berging van de vondsten. 
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Appendix: Beleidsvarianten, stroomschema 

Het archeologisch beleid wordt als maatwerk voor een bepaald plangebied in Amsterdam 
vastgesteld aan de hand van elf varianten, die een afweging bieden op basis van de aard van de 
verwachting in combinatie met de specifieke (oppervlakte/diepte) bodemingreep. 
 
- 1: Gebieden met bekende archeologische waarden. Aangezien hier met zekerheid archeologische 
overblijfselen aanwezig zijn, is bij elke bodemingreep ongeachte het oppervlak of de diepte 
archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
- 2: Bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting binnen het historische centrum 
van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht). Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 50 m2 of minder dan 0,5 m onder 
maaiveld. 
- 3: Gebieden met een hoge archeologische verwachting langs nog aanwezige historisch 
infrastructurele assen / in een historische woonkern buiten het historische centrum van Amsterdam. 
Deze gebieden zijn onbebouwd of de bebouwing dateert van vóór de 19de eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 100 m2 of minder dan 0,5 m 
onder maaiveld. 
- 4: Bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting langs nog in het landschap 
zichtbare historisch infrastructurele assen / in historische woonkern buiten het historische centrum 
van Amsterdam. De bebouwing dateert uit het einde van de 19de eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 100 m2 of ondieper dan de 19de 
en 20ste eeuwse ophogingen. 
- 5: Bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting langs voormalige (overbouwde 
of opgehoogde) historisch infrastructurele assen / in een historische woonkern buiten het historische 
centrum van Amsterdam. De bebouwing of ophoging dateert uit de 20ste eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 m2  of ondieper dan de 20ste 
eeuwse ophogingen. 
- 6: Onbebouwde gebieden met een lage archeologische verwachting in de landelijke periferie van 
Amsterdam. Hier liggen archeologische vondsten dicht aan het oppervlak, zodat relevante 
archeologische lagen kunnen zijn opgenomen in de bouwvoor. De bouwvoor heeft gemiddeld een 
diepte van 0,3 – 0,5 m waaronder een eerste sporenvlak zichtbaar wordt. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 m2 of minder dan 0,5 m 
onder maaiveld. 
- 7: Bebouwde gebieden met een lage archeologische verwachting binnen het historische centrum 
van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht). De bebouwing dateert uit het 
einde van de 19de en de 20ste eeuw. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij 
bodemingrepen kleiner dan 10.000 m2 of ondieper dan de 19de en 20ste eeuwse ophogingen. 
- 8: Terreinen met een hoge archeologische verwachting die als vaarweg in gebruik zijn binnen het 
historische centrum van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht). 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij ingrepen in de waterbodem kleiner dan 500 
m2.  
- 9: Gebieden met een lage archeologische verwachting die als vaarweg in gebruik zijn of waren 
binnen en buiten het historische centrum van Amsterdam. Uitzondering van archeologisch 
veldonderzoek geldt bij ingrepen in de (voormalige) waterbodem binnen het historisch centrum 
kleiner dan 2.500 m2 en buiten het historisch centrum kleiner dan 10.000 m2. 
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- 10: Gebieden met een lage archeologische verwachting die onder water liggen, of die onder water 
gelegen hebben en ingepolderd zijn of opgespoten zijn. Uitzondering van archeologisch 
veldonderzoek geldt bij ingrepen kleiner dan 10.000 m2 of in de oorspronkelijke waterbodem of in 
het oorspronkelijke maaiveld.   
- 11: Gebieden zonder archeologische overblijfselen omdat hier al archeologisch onderzoek of 
grootschalig grondverzet heeft plaatsgevonden voor bijv. zware funderingen, kelders, tunnels e.d. en 
gebieden in de voormalige landelijke periferie van Amsterdam buiten de Singelgracht met een lage 
archeologische verwachting die bovendien opgehoogd, onderheid en bebouwd zijn aan het einde 
van de 19de en in de 20ste eeuw. Hier geldt een vrijstelling van archeologisch onderzoek.  
Gebieden waar al archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden zijn wel indirect van belang voor 
archeologische planning omdat ze aanwijzingen geven voor de eventuele aanwezigheid van 
archeologische resten in omliggende gebieden. 
 
Voor de beleidsvarianten, 4, 5 en 7 tot en met 10 geldt dat het dieptecriterium op de uiteindelijke 
beleidskaart nader wordt gespecificeerd. 
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Inleiding 

In opdracht van Stadsdeel Noord heeft Bureau Monumenten en Archeologie een cultuurhistorische verkenning en 
advies opgesteld ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied De Banne. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van historisch kaartmateriaal, relevante publicaties en andere bronnen die betrekking hebben op het 
plangebied. In de verkenning is een historisch stedenbouwkundige analyse gemaakt die als uitgangspunt dient voor 
het advies. Plangebied de Banne II is op onderstaande kaart weergegeven.  

 

 
 

Stadsdeel Noord, 2012 – Kaart van het plangebied De Banne II.  
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1 Beleidskader 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) uit 2008 voorziet in de verplichting voor overheden tot het opstellen van een 
structuurvisie voor hun gebied. Hierin kan onder andere worden opgenomen welke cultuurhistorische waarden 
binnen een gebied aanwezig zijn. De visie kan door middel van het bestaande vergunningenstelsel en regelgeving 
op het gebied van ruimtelijke ordening in praktijk worden gebracht. Voor Amsterdam geldt, naast de Provinciale 
Structuurvisie Noord-Holland 2040, de Structuurvisie Amsterdam 2040 ‘Economisch Sterk en Duurzaam’ 
(vastgesteld 17 februari 2011). De Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie is wat de bovengrondse 
waarden betreft gericht op gemeente-overschreidende zaken waardoor het geen inzicht biedt in de lokale waarden. 
 
In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) uit 2010, waarin de Wro nader is uitgewerkt, is opgenomen 
dat per 1 januari 2012 bij het maken van bestemmingsplannen een beschrijving moet worden opgenomen van de 
wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 
verwachten monumenten rekening is gehouden. Bij nieuwe ontwikkelingen in een gebied, dienen de gevolgen voor 
de cultuurhistorische waarden op voorhand in kaart te worden gebracht. Zodoende is het sinds 1 januari 2012 
verplicht om cultuurhistorische waarden te verankeren in het proces van ruimtelijke ordening en moet bij het 
opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan daarmee rekening worden gehouden. Voor Amsterdam komt dit punt 
ook aan bod in de Beleidsnota ‘Ruimte voor Geschiedenis’ (vastgesteld 13 april 2005) en ‘Spiegel van de Stad, visie 
op het erfgoed van Amsterdam’ (vastgesteld 14 november 2011). 
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2 Historisch stedenbouwkundige analyse 

 
Het plangebied (rood omlijnd) op de Topografisch Militaire Kaart uit 1854. Hierbinnen vallen in hoofdzaak twee verschillende natuurlijke gebieden: 

de voormalige Polder Banne Buiksloot en Zuiderpolder ten noorden van de zeedijk (groen) waarvan de veenontginning in de 11de eeuw startte, 

en de Buikslotermeerpolder, die in de 17de eeuw werd ingepolderd, ten westen van de ringdijk (blauw). Ten zuiden van het plangebied ligt de in 

1851 ingepolderde Buiksloterham. 

 

2.1.1  Voorgeschiedenis, prestedelijke situatie 
Uit het Archeologisch Bureau onderzoek van BMA, blijkt dat het bestemmingsplangebied De Banne Buiksloot in 
hoofdzaak twee verschillende landschappelijke gebieden omvat. In de eerste plaats een areaal met vroege 
veenontginningen, gelegen in de voormalige Polder Banne Buiksloot en Zuiderpolder, ten noorden van de 
Waterlandse Zeedijk (afb. 1). In de tweede plaats de in de 17de eeuw drooggelegde Buikslotermeerpolder, ten 
oosten van het Noordhollandsch Kanaal. Naast deze polders, zijn (delen van) waterbouwkundige werken die in het 
plangebied liggen, nog altijd bepalend voor de huidige situatie: de Waterlandse Zeedijk, het Noorhollandsch Kanaal 
en Zijkanaal als onderdeel van het Noordzeekanaalproject.  
 
2.1.2  De Waterlandse Zeedijk 
De Waterlandse Zeedijk heeft een eeuwenoude ontstaansgeschiedenis. Amsterdam-Noord is ontstaan op 
veengronden, die vanaf de 7e eeuw werden ontgonnen. Dat gebeurde volgens het vrije Friese systeem, door vrije 
dorpsgemeenschappen of bannen. Men wierp daartoe een veendijkje op (Gouwdijk) en een achtersloot voor de 
afwatering (Gouwsloot). De ontginning had tot gevolg dat het veen sterk inklonk: rond 1250 was het al drie meter 
gezakt. De almaar toenemende dreiging van de binnen- en buitenmeren, die bij stormachtig weer grote stukken 
veengebied opslokten, leidde tot de aanleg van steeds meer dijken. Langs de Zuiderzee en het IJ werden ze extra 
verhoogd en uiteindelijk vormde dit geheel van dammen en dijken de Waterlandse Zeedijk. Rond 1300 was deze dijk 
gereed. In de daaropvolgende eeuwen verschoof deze dijk verder noordwaarts als gevolg van verschillende 
dijkdoorbraken, waarna vaak binnendijks een nieuwe dijk werd aangelegd. Daarbij ontstonden ook waterpartijen aan 
de binnendijkse zijde, breken genaamd. In het plangebied is de Buiksloterbreek gelegen. Op de Waterlandse Zeedijk 
waren verschillende dorpen gelegen, waaronder Buiksloot. De dijkdorpen grensden enerzijds aan het open water en 



 

 

Augustus 2012 Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 

7 

anderzijds aan het veenweidegebied in (de polders) van waterland. In het binnendijkse land werden op terpen 
kerken gebouwd. In het plangebied is de eeuwenoude Hervormde kerk van het dijkdorp Buiksloot op een terp 
gelegen en deels door water omringd.  
 
2.1.3  Het Noordhollandsch Kanaal 
Andere waterbouwkundige werken in het plangebied zijn het Noordhollandsch Kanaal en Zijkanaal I. 
Eerstgenoemde werd aan het begin van de 19e eeuw op last van koning Willem I aangelegd. Aanvankelijk werd de 
aanleg van het kanaal gekoppeld aan de afdamming van het IJ, om verzanding tegen te gaan, maar die laatste 
plannen - uitgewerkt door de bekende ingenieur Jan Blanken - gingen uiteindelijk niet door. Het doel van het kanaal 
was een snellere en veiligere verbinding voor zeeschepen tussen Den Helder en Amsterdam. Voor een groot deel 
betrof het kanaal de aaneenschakeling en verbreding van reeds bestaande (ring)vaarten in Noord-Holland. Het 
kanaal met de dubbele Willemssluizen aan het IJ werd wereldwijd als een waterbouwkundig hoogtepunt beschouwd. 
In 1824 kwam het gereed en het was op dat moment het grootste zeevaartkanaal ter wereld.  

 
Algemene kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord Holland, het Noordhollandsch Kanaal, getekend door Cornelis Barends & Zoon, 

1825 (uit Amsterdam in Kaarten). 

 
2.1.4. Noordzeekanaal en het Zijkanaal I  
De zeescheepvaart ontwikkelde zich echter in zo’n hoog tempo dat het kanaal en de sluizen al snel te klein waren. 
In 1865 werd daarom begonnen met de aanleg van het grootschaliger Noordzeekanaal dat een directe verbinding 
tussen Amsterdam en de Noordzee tot gevolg had. Het idee van een kanaal door Holland op z’n smalst was al 
eerder in de 19e eeuw voorgesteld, maar toen was het doorbreken van de duinenrij om technische redenen nog niet 
mogelijk. Het ontwerp van het Noordzeekanaal is in grote lijnen afkomstig van de genie-officier en architect Willem 
Anthonie Froger uit 1852. De uitvoering van het project was in handen van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij 
(AKM). Zij groef niet zozeer het Noordzeekanaal en de zijkanalen A t/m F maar polderde het IJ voor een groot deel 
in en liet daarbij het tracé voor hoofd- en zijkanalen vrij. De kanalen G t/m K waren deels al bestaand. Het deel vanaf 
Velsen tot de Noordzee bij IJmuiden werd wel geheel nieuw gegraven. Later werden de tracés uitgediept en 
verbreed. De zijkanalen, waaronder Zijkanaal I, waren eveneens bestemd als ontwateringskanaal voor de polders en 
om het achterland op gestructureerde wijze te ontsluiten. De Oranjesluizen bij Schellingwoude zijn net als de 
Noordzeesluizen bij IJmuiden onderdeel van het Noordzeekanaalproject en vormen het begin- en eindpunt van het 
kanaal. Met de aanleg van deze sluiscomplexen werd voor het eerst het hele IJ vanaf Schellingwoude getijdevrij 
gemaakt zodat de aanleg van de –voor de handel noodzakelijke- dokhavens op de oostelijke, noordelijke en 
westelijke dokeilanden mogelijk werd. Het IJ ten westen van de Oranjesluizen heet sindsdien formeel het Afgesloten 
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IJ, maar wordt doorgaans nog altijd als het IJ aangeduid. In 1876 was het Noordzeekanaal klaar en na de feestelijke 
opening werden de verschillende IJpolders tussen de zijkanalen A t/m I verkaveld en publiek geveild.  
 
Voornoemde elementen behoren tot de prestedelijke situatie van Waterland, die in de 20ste eeuw opgingen in de 
stadsuitbreidingen in Amsterdam Noord. Daarbij verdween de prestedelijke landschappelijke verkaveling. De grotere 
landschappelijke en infrastructurele waterbouwkundige elementen bleven echter op hoofdlijnen aanwezig: de grillige 
begrenzing van het zuidelijke en westelijke deel van het plangebied volgt de loop van de Waterlandse Zeedijk en de 
Buiksloterbreek werd geïncorporeerd in het nieuwe woongebied. De oost-west overgang met waterloop in het 
midden van het plangebied, ter hoogte van de IJdoornlaan, refereert aan de grens tussen de Polder Banne Buiksloot 
en de Zuiderpolder. Daarnaast zijn Zijkanaal I en het Noordhollandsch Kanaal met de respectievelijk belendende 
Buiksloter-, Noordhollandschkanaal-  en Buikslotermeerdijk nog altijd gave en dominerende structuren in het gebied. 
Tot slot liggen De Buiksloterham en Kadoelen in het zuidwesten van het plangebied in een drooggelegd deel van het 
IJ.  
 
2.2 1  Volkshuisvesting in Noord   
De rest van het plangebied is als woongebied met bijbehordende functies ontwikkeld, te weten De Banne Buiksloot 
Noord en Zuid, recente transformatiegebieden binnen deze wijken en ten noorden van de Noorderbegraafpaats, 
alsook de Noorderbegraafplaats zelf.  
 
2.2.2  Tuindorpen en de Noorderbegraafplaats 
Amsterdam Noord werd rond 1910 door de gemeente Amsterdam gezien als gebied voor nieuwe uitbreidingswijken. 
Dat resulteerde ten eerste in annexaties van de noordelijke grondgebieden in 1921, die tot dan zelfstandige 
gemeentes waren, en vervolgens tot de bouw van de tuindorpen uit de periode 1915-1940 langs de Waterlandse 
Zeedijk en het Noordhollandsch Kanaal. Deze dorpen waren bestemd voor de arbeiders die in de recent ontwikkelde 
haven- en industriegebieden langs het IJ werkten. Als onderdeel van deze tuindorpen werd ook de 
Noorderbegraafplaats in 1930 aangelegd. De begraafplaats ligt aan de westzijde van de Buikslotermeerpolder, dicht 
tegen de Buikslotermeerdijk aan en volgt in haar noordwest-zuidoost ligging de oorspronkelijke slotenverkaveling. Zij 
kwam naast het perceel te liggen waarop ooit de boerderij of buitenplaats ‘Elzenhage’ stond, die haar naam 
verleende aan een watergemaal op dezelfde plek en het sportcomplex ten zuiden van de begraafplaats. De 
gemeente Amsterdam besloot een jaar na de annexatie van 1921 tot de aanleg van de Noorderbegraafplaats. Ze 
reserveerde hiervoor 17 ha, maar meende dat voorlopig met 4 ha kon worden volstaan. Een deel daarvan kwam ter 
beschikking van de Rooms Katholieke kerkgemeente. Dit deel werd door meningsverschillen tussen de 
verschillende parochies pas zes jaar later in gebruik genomen, terwijl bovendien veel van haar leden een voorkeur 
behielden voor de St. Barbara aan de Spaarndammerdijk. Sinds de opening van de begraafplaats is de omvang 
vrijwel ongewijzigd gebleven, ook omdat, anders dan de gemeente had gewild, de kleinere begraafplaatsen in de 
dorpen daaromheen niet werden gesloten.  
 

 
Niet uitgevoerd ontwerp voor de Noorderbegraafplaats uit 1923. 
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Het ontwerp van de Dienst Publieke Werken voor de begraafplaats volgt de traditie van de Engelse 
landschapstuinen. Er werd in 1923 een eerste plan getekend dat niet werd uitgevoerd en in 1928 volgde een nieuw 
ontwerp. Het plan betrof van oorsprong de totale 17 ha, waarbij de meest sierlijke en landelijk getekende paden in 
het deel lagen, dat niet werd uitgevoerd. Het uiteindelijk uitgevoerde gedeelte van 4 ha heeft een streng 
symmetrische opzet. Daar wijkt de plaatsing van de ingang aan de westzijde enigszins vanaf. Het toegangspad komt 
uit op een ellipsvormig veld. Aan de noordwestkant gelegen, vormt deze het focuspunt van de begraafplaats. De 
aula is in de noordwestzijde van dit veld neergezet. Aan dit veld is een cirkelvormig grafveld gekoppeld dat door een 
breed pad wordt begrensd. Dit grafveld wordt door twee elkaar kruisende paden in vieren gedeeld, waarbij de twee 
westelijke compartimenten voor de katholieke gemeente zijn gereserveerd. Deze linkerhelft kreeg een strakke 
indeling met een pleintje in het midden waarin een groot kruis staat opgesteld. Van hieruit wordt het zicht getrokken 
naar drie naast elkaar geplaatste, hoge bomen (wellicht een verwijzing naar de heilige drievuldigheid). De hogere 
begroeiing rond de vier delen in dit katholieke deel schept een intieme sfeer die in het andere, ‘algemene’ deel 
ontbreekt. In de uitvoering werd het cirkelvormig pad aan de zuidoost-zijde afgeplat. Buiten dit duidelijk omgrensde, 
cirkelvormig grafveld bevinden zich ook graven. Deze liggen vrij in het groen. Anno 2012 is een deel van de 
(bij)gebouwen gesloopt ten behoeven van nieuwe uitbreidingen waaronder een crematorium. Als onderdeel van de 
uitbreiding wordt in de tweede helft van 2012 ook het terrein tussen de aula en Buikslotermeerdijk heringericht.  
 
 
2.2.3  Het AUP en het Structuurplan van 1958 
In 1934 stelde de gemeente het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) vast van C. van Eesteren –stedebouwkundig 
hoofdontwerper van de nieuwe Afdeling Stadsontwikkeling bij Publieke Werken. Dit plan voorzag in grote 
uitbreidingen van de stad bestaande uit woonwijken met strokenbouw en veel licht, lucht en groen. Voor Noord 
stelde Van Eesteren echter dat de kwalitatieve kracht gelegen was in de kleinschalige tuin- en dijkdorpen en de 
uitgestrekte weidegebieden van Waterland. Het AUP voorzag dan ook alleen in de aanleg van het zogenaamde 
boogkanaal om de Noord (ten behoeve van scheepvaart) en niet in aanvullende woningbouwlocaties. Het 
boogkanaal om de noord werd echter nooit volledig uitgevoerd, maar het Van Hasseltkanaal is wel een aanzet ertoe. 
Na WOII werd de blik namelijk op Noord gericht, er was immers grote woningnood en de uitbreidingswijken die in het 
AUP voorzien waren, bleken niet afdoende. Dit leidde in 1958 tot een herziening van het AUP ten aanzien van 
Noord. Intussen was de nieuwe Schellingwouderbrug aangelegd en had het Rijk ingestemd met de aanleg van de 
Coen- en IJ-tunnel zodat de bereikbaarheid van Noord sterk verbeterd zou worden. Van het boogkanaal werd 
volledig afgezien omdat dat de aanleg van de woonwijken in de weg zou zitten. In de herziening van 1958 werden 
daarom Nieuwendam-Noord met 3.500 woningen, Buikslotermeer met 4.750 woningen en Banne Buiksloot met 
4.400 gepland. De Coentunnel was in 1967 gereed en de IJ-tunnel in 1968. 
 

 Algemeen Uitbreidingsplan, 1934. 
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2.2.4  De Banne Buiksloot 
De opzet van de naoorlogse tuinsteden in Noord sluit aan op de principes van het AUP, dat internationaal werd 
beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van de stedenbouw. Basis van het plan is de scheiding van functies: 
wonen, werken, verkeer en recreatie. In het plan werden de contouren van de toekomstige bebouwingsvelden 
vastgelegd. Uitgangspunt bij het ontwerpen van de wijken en de woningen was de toetreding van lucht, licht en 
ruimte. Een open verkaveling in stroken was daarvoor de oplossing: een combinatie van laag-, middelhoog- en 
hoogbouw waarbij het groen om de bebouwing heen 'vloeit'. De verschillend uitgewerkte bebouwingsvelden in open 
verkaveling vormen de bouwstenen voor de compositie van de woonwijken. Een veld is opgebouwd uit één of meer 
verkavelingseenheden die kunnen bestaan uit een of meer stroken, haken of solitaire gebouwen, of een combinatie 
daarvan. Essentieel voor de groengebieden in het AUP-ontwerp is de aaneenschakeling van groene ruimten: van 
tuin - hof - groenstrook - parkstrook/waterloop naar het landschap. Bovendien wordt er veel waarde gehecht aan 
sportvelden. Deze aspecten zijn ook in De Banne herkenbaar. 
 

    
Links: Detail van de Herziening van het AUP met betrekking tot de tuinsteden in Noord, 1958. Hierop is De Banne Buiksloot geprojecteerd. Aan 

de onderzijde is de aansluiting op de Buiksloterdijk te zien, links Zijkanaal I en aan der rechterzijde het Noordhollandsch Kanaal. In en om de wijk 

lopen royaal opgezette groene zones met waterlopen. Het groen voor leefkwaliteit, recreatie en sport is volgens de principes van het AUP verder 

de wijk ingetrokken middels een doorschakeling van openbaar, naar semi-openbaar en privé buitenruimte. 

Rechts: Zandophogingen ten behoeve van De Banne Buiksloot Zuid, 1965. 

 
Het ontwerp van De Banne Buiksloot Zuid werd in 1964 voorgedragen aan en goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Dit gedeelte omvatte 1.900 woningen, waarvan ca. 1550 woningen in middelhoogbouw van 3 à 4 bouwlagen, 240 
woningen in flats en de rest in laagbouw zoals villa’s, bejaardenwoningen en eengezinshuizen. De verkaveling vond 
plaats in de vorm van haken rond gemeenschappelijke groene hoven en strokenbouw temidden van openbaar 
groen. Door deze opzet in hoven werd gestreefd naar intieme ruimtes. Het groen weeft door de wijk naar de 
landschappelijke band die het plangebied omringt. Centraal in de wijk is van noord naar zuid een groene parkstrook 
voorzien.  Doorgaande wegen – Noorderbreedte, IJdoornlaan en Purmerweg –  zijn verhoogd aangelegd zodat zij de 
groene woonomgeving zo min mogelijk verstoren. Geheel volgens de tuinstadprincipes was er behalve in woningen 
ook voorzien in kerken, scholen, verzorgingstehuizen, een ziekenhuis, winkelcentrum, een groot sportveldencomplex 
in de vorm van de Buiksloterbanne en een cultureel centrum. Die zijn in het hart en langs de randen van de wijk 
voorzien. Omdat De Banne Noord en Zuid als een plangebied werd opgezet, maar wel in twee fases werd 
ontwikkeld, moet hart van de wijk gezien worden ter hoogte van de IJdoornlaan. Daar kwamen de grootste 
voorzieningen als het winkelcentrum en het Boven ’t IJ ziekenhuis. Elders in De Banne Noord en Zuid  zijn 
kleinschaliger wijkvoorzieningen, waaronder scholen, buurtgebouwen, een cultureel centrum en bescheidener 
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winkelcentra. In en om de wijk liggen grote groene zones met waterlopen. Die zijn als park, recreatie- en 
sportvoorziening bestemd. Deze groen-waterstructuren bevatten verschillende historische elementen die teruggaan 
op prestedelijke bewoning, zoals de veenontginningen, de aanleg van de Waterlandse Zeedijk en de inpolderingen. 
Daarnaast zijn de waterstructuren onderdeel van het waterhuishoudingssysteem. De nieuwe tuinstad werd wel 
verhoogd aangelegd – waardoor de veenweidestructuur onder het bouwzand verdween –  maar niet zo hoog als de 
omliggende dijken. Dat betekende een besparing in de grondwerken, maar leidt er ook toe dat het waterpijl in dit 
lager gelegen gebied met pompen bemaald moet worden. De waterlopen zijn daarom ook van belang als 
waterberging en tegelijk ingezet als verlevendiging (zie Werk in Uitvoering, 1971). 
 
De realisatie van De Banne Buiksloot Noord volgde in 1974 omdat dit geprojecteerd was op grondgebied dat tot 
1966 bij de gemeente Landsmeer hoorde. Het oorspronkelijke ontwerp werd echter niet uitgevoerd. In plaats 
daarvan werd ingezet op nieuwe stedebouwkundige principes die geschaard worden onder het idee van woonerven 
en meanders uit de periode 1970-1985. De manier waarop de uitbreidingswijken uit deze periode zijn ontworpen 
was het gevolg van kritiek op de Bijlmer. Al in 1971 had de Amsterdamse Federatie van Woningbouwverenigingen 
laten weten geen hoogbouw meer te willen. Dit heeft geleid tot een volledig andere uitwerking van de daarop 
volgende bouwopgaven. De stedenbouwkundige structuur wordt bepaald door wijkontsluitingswegen voor het 
doorgaand verkeer en een vertakte plattegrond in de wijk zelf. Een structuur van straten, paden en erven is met 
name ingericht op het langzaam verkeer. De niet-doorlopende straten eindigen vaak in woonerven waarnaast 
parkeervakken zijn gelegen die door groen zijn omkaderd zodat zij goed mogelijk in de lommerrijke omgeving zijn 
ingepast. Het gebied heeft een autoluwe maaiveldinrichting, waarbij elk hof een ‘harde’ kant die bestemd is voor 
bedienend verkeer en een ‘zachte’ kant die tuinen en groen. De bebouwing bestaat uit een menging van 
middelhoogbouw van 4 bouwlagen en laagbouw die per buurt is opgebouwd uit grotere architectuureenheden naar 
hetzelfde ontwerp. Daarnaast zijn er in de wijk ook scholen en een winkelcentrum. 
 

 
Het herziene plan voor De Banne Noord met verkaveling in meanders. Uit Werk in Uitvoering, 1977 
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2.3.1  Recente verdichtings- en transformatiegebieden  
In het plangebied zijn enkele nieuwe invullingen te vinden die tot stand kwamen in het kader van de verdichting die 
de stedelijke ontwikkelingen sinds de jaren ’90 kenmerkt. Dit betreft de wijken Buiksloterbreek, Jeugdland en het 
Nintemanterrein. Het ruimtelijk systeem van dit soort woongebieden van na 1985 vormt een reactie op de als 
onoverzichtelijk, kleinschalig en versnipperd ervaren woonerven en meanders uit de voorgaande periode. 
Kenmerkend zijn de duidelijke oriëntatiepunten en het heldere onderscheid tussen privé en openbaar. Er is sprake 
van een grote diversiteit aan woningtypen (zowel huur- als koopwoningen) en van een hoog ambitieniveau. Heel 
verschillende bouwvormen worden toegepast, hetgeen ook uit de variatie van de voornoemde wijken in het 
plangebied De Banne II blijkt. Net als bij de naoorlogse woonwijken in dit plangebied spelen groen en vooral water 
een belangrijke rol. Daarbij wordt veel ruimte gelaten aan de auto. 
Verder is voor De Banne Buiksloot in 2003 een plan van aanpak opgesteld in het kader van de vernieuwings- en 
verdichtingsopgave die de gemeente zich heeft gesteld. Vijf deelgebieden zijn inmiddels gestart of uitgevoerd, te 
weten Centrumgebied, Kadoelerbreek, Aakstraat en omgeving, Schepenlaan en Marjoleinterrein en omgeving. Als 
onderdeel hiervan wordt een aanzienlijk deel van de als te eenzijdig ervaren portiek-etagewoningen vervangen door 
nieuwbouw bestaande uit tweelaagse maisonnettes, eengezinswoningen van drie lagen, woningen met een daktuin 
en woontorens met appartementen. Daarnaast zijn en worden oorspronkelijke groen- en recreatievoorzieningen 
waaronder de sportvelden bebouwd of heringericht en verhard. Hiermee is een deel van de oorspronkelijke groene 
opzet van De Banne Buiksloot ingrijpend gewijzigd en op bepaalde plekken verloren gegaan. 
 
2.4 De openbare ruimte en groenstructuur 
De inrichting van de openbare ruimte en het gebruik van licht, lucht en ruimte speelt een belangrijke rol in de 

twintigste-eeuwse stedenbouw. Bij de totstandkoming van het AUP stond het idee van het logisch, organisch 
ordenen van terreinen met verschillende functies centraal: ‘ieder element [heeft] de daarvoor organisch aangewezen 
ligging zoo goed mogelijk […] verkregen, zoodat alles in goed onderling verband kan uitgroeien tot de hoogere 
eenheid, die de stad heet’ (uit: Feddes, 2009, p. 15). Zowel vanuit het concept van verkeer als groen geldt de woning als 
de uiterste vertakking van een gelaagd systeem. Het verkeer betekent het contact met de maatschappij, het groen 
staat voor rust, ontspanning en de aanraking met de natuur. Er werd gestreefd naar een doorgaande ruimte die in 
schaalniveaus verloopt van de woning via de buurt en wijk naar de stad en het ommeland, van particuliere naar 
gemeenschappelijke naar openbare ruimte. Dit impliceert voor de ruimtelijke opbouw dat, naarmate de kleinste 
ruimte (woning) genaderd wordt, de doorgangsruimte plaats maakt voor verblijfsruimte. Gaan wordt verblijven. 
Doorgaande routes liggen daarom naast woonwijken terwijl in de woonwijken de straten zich dusdanig vertakken dat 
zij meer en meer relatie met de bebouwing hebben. De groenstructuur vormt bovendien een wezenlijk onderdeel van 
de aanhechting van de wijken onderling en de omringende gebieden. Beplanting heeft in deze opzet enerzijds een 
functie bij het gaan; als bind- of afbakeningsmiddel zoals de verbindingsroutes van hoofd- en secundaire straten. 
Anderzijds is het ingezet voor het verblijven; ontspanning en educatie in de verblijfsplaatsen in de wijk, de tuinen en 
speelplaatsen. Mede vanwege de strokenverkaveling is er een groot scala aan gradaties tussen privé en openbare 
ruimtes waar specifiek voor ontworpen werd door landschapsarchitecten. De ruimtereeks die daarbij werd 
onderscheiden is: balkon – tuin – binnentuin – stoep – straat – plein – park – weg – stad. De uitgangspunten waren 
gemeenschapszin, pragmatisme, dienstbaarheid aan de gebruiker, functionaliteit in de beleving, samenhang en 
afwisseling. De ruimte moest doorlopend zijn, maar ook beslotenheid en beschutting bieden op daartoe geëigende 
plekken. Scheidingen en verbindingen zijn (ruimtelijk en/of visueel) tot stand gebracht door gradaties van 
afscherming. Denk daarbij aan de verhoging van terreinen of rijen heesters en bomen. Hiermee werd wel beschermd 
maar nooit helemaal afgeschermd. Zo koos men bijvoorbeeld bij gemeenschappelijke tuinen en parkstroken voor 
een parkachtige inrichting, terwijl het meer stedelijke karakter van straat- en pleinruimtes met meer formele 
plantsoenen en speelinrichtingen werden ingericht. Woonstraten kregen lage (fruit)bomen die genoeg licht en lucht 
doorlaten, terwijl doorgaande verbindingswegen juist zijn voorzien van markante, hoog opgaande bomen. In 
pragmatische zin werden bijvoorbeeld speelpleinen van privétuinen afgeschermd door plaatsing van stekelige 
struiken. Natuurlijk werd de beplantingskeuze ook gestuurd door de verkaveling, omvang en architectuur van de 
omringende bebouwing.  
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Voornoemde principes zijn ook toegepast en nog altijd aanwezig in De Banne, zij het dat het in de 
transformatielocaties soms verdwenen is en dat er ook plekken zijn waar het verloederd is. Zo zijn er brede 
parkstroken voor voetgangers en schoolgaande kinderen die De Banne Noord en Zuid met elkaar verbinden. Maar 
ook de doorschakeling van groene (semi) privé-ruimte naar openbaar groen loopt naadloos in elkaar over. Over de 
groenopzet in De Banne Noord verscheen in 1977 in Werk in Uitvoering een verhandeling door R. van Delden en C. 
Tolk van de afdeling Beplantingen van Stadsontwikkeling. Daaruit blijkt dat ervan werd uitgegaan dat elke begane 
grond woning een tuin heeft, maar ook dat bewoners van de woningen op de verdiepingen een (nuts)tuin in het 
openbaar groen kunnen krijgen als daar behoefte aan is. Dit alles zou in overleg met en onder begeleiding van de 
afdeling Beplantingen moeten gebeuren. Verder geven zij aan dat de groenaanleg van de hele wijk doordacht is: ‘zo 
veranderen ‘landschappelijke’ beplantingen aan de buitenkant van de wijk geleidelijk in ‘stedelijke’ beplantingen van 
het centrum. (…) De sortimenten worden zo samengesteld dat ze een verduidelijking van het maaiveldontwerp 
betekenen. (…). Naarmate het maaiveld gecultiveerder wordt, neemt de sierwaarde van de beplanting toe.’ 
Bovendien blijkt uit het stuk dat de beplanting wordt ingezet om de verschillende hoven een eigen karakter te geven. 
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3 Cultuurhistorisch betekenisvolle bebouwing, 
elementen en structuren 

Het plangebied overlapt gedeeltelijk met het beoogde rijks beschermde stadsgezicht Amsterdam Noord. Daarnaast 
zijn er enkele rijks- en provinciale monumenten aanwezig, die verderop in dit hoofdstuk kort beschreven worden.  

 
Begrenzingskaart met het beoogde Rijks beschermde stadsgezicht Amsterdam Noord, inclusief de Buiksloterdijk en het binnendijks gebied met 

de Nederlands Hervormde kerk. 
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De Banne Buiksloot Zuid –voor zover nog intact- is gewaardeerd volgens de systematiek van de AUP-
Waarderingksaarten. Op deze welstands waarderingskaarten is aan iedere architectuureenheid – een pand, een 
serie panden of een geheel bouwblok – een waardering van de architectonische kwaliteit weergegeven, aangeduid 
met een orde, oplopend van basisorde (geel) naar orde 1 (paars). Bij orde 1 objecten gaat het meestal om een 
monument.  
 

  
AUP-Waarderingskaart De Banne Buiksloot Zuid, in lichtgrijs de transformatiegebieden. 
Paars: orde 1: “Een architectuureenheid die op basis van typologie, een voor die periode bijzondere en/of karakteristieke architecttonische 

vormgeving, de positie in een verkavelingeenheid en/of zijn bijdrage aan een verkaveling en veld de status heeft van Rijks- of gemeentelijk 

monument of daarvoor in aanmerking komt.” 

Rood: orde 2: “een architectuureenheid met een voor de periode karakteristieke architectonische vormgeving en/of typologie, die bovendien een 

belangrijke bijdrage levert aan de compositie van de verkavelingseenheid en het veld”. 

Oranje: orde 3: “een architectuureenheid met een voor de periode kenmerkende vormgeving en/of kenmerkende 

typologie en/of belangrijke bijdrage aan de compositie van de verkaveling en het veld”. 

Grijs: basisorde: “een voor de periode kenmerkende architectuureenheid zonder architectonische of 

stedenbouwkundige meerwaarde, ofwel ontstaan door geringe ontwerpkwaliteit ofwel door latere, 

ingrijpende wijzigingen waardoor deze de architectonische meerwaarde en/of bijdrage aan de 

compositie van de verkaveling heeft verloren”.  

* omschrijvingen onder voorbehoud van definitieve vaststelling 

 
Voor de woonwijken uit de periode 1970-1985, waartoe de Banne Buiksloot Noord behoort, zijn nog geen 
waarderingskaarten gemaakt en evenmin zijn er inventarisaties en selecties van monumentwaardige gebouwen 
uitgevoerd. Een dergelijk project omvat een gemeentebrede aanpak en daar is vooralsnog geen sprake van. 
Ditzelfde geldt voor de nog recentere verdichtings- en transformatiegebieden binnen het plangebied. Het feit dat 
deze projecten nog niet zijn uitgevoerd, wil niet zeggen dat er geen waarden zijn.  
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Buiksloterkerk 
Buiksloterkerkpad 10 
Status: rijksmonument, de kerk is bovendien gelegen binnen het beoogde rijks beschermde stadsgezicht Amsterdam 
Noord 

 
Tekening door Jan Schouten of zijn zoon H.P. Schouten, tweede helft 18e eeuw (SAA). 

 
De Nederlands Hervormde Kerk van het dijkdorp Buiksloot is eenbeukig met kleine uitbouwsels aan de noord- en 
zuidzijde en een veelhoekige sluiting. Het gebouw dateert uit 1709-1710 waarbij van enkele oudere onderdelen 
gebruik is gemaakt. Tevens van betekenis als beeldbepalend onderdeel van het silhouet van de Buiksloot, en de 
ensemblewaarde met de terp en de omliggende waterpartij.  
 
De Krijtmolen d’Admiraal en molenhuis.  
Noordhollandschkanaaldijk 21 en 22 
Status molen en molenhuis: rijksmonument 

 
Krijtmolen d’Admiraal en molenhuis aan de Noordhollandschkanaaldijk 21 en 22, op de voorgrond het Noordhollands Kanaal. Foto Martin Albers, 

2005 (SAA). 

 
De achtkantige stellingmolen aan het Noordhollandsch Kanaal is de enige overgebleven krijtmolen ter wereld. De 
molen stamt uit 1792 en werd vroeger gebruikt voor het vermalen van krijt en tras als grondstoffen voor verf, stopverf 
en mortel. Naast de molen staat het bijbehorende molenhuis. De molen is nog altijd te midden van een groene, 
prestedelijke omgeving gelegen. Daarbij is de omliggende molenbiotoop van wezenlijk belang. 
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Noorderbegraafplaats 
Buikslotermeerdijk 83 
Dienst Publieke Werken, vermoedelijk C. Lubbers 
Ontwerp: 1927, in gebruik name 1931 

 
De aula van de Noorderbegraafplaats, foto Martin Albers, 2005 (SAA). 

 
Bijzonder voor de architectuur van de oorspronkelijke bebouwing van de Noorderbegraafplaats is dat PW hier koos, 
voor een eenvoudig ‘huis’. De beide lange zijden zijn voor het binnen- en wegdragen van de kist bezet met vijf 
dubbele deuren, waardoor de gevel tijdens de ceremonie geheel geopend kan worden. De sterk naar voren 
springende muurdammen accentueren de ritmering van de gevels hetgeen daarboven een vervolg krijgt in wat oogt 
als groene, ‘waterspuwers’. De waarde van de bebouwing van de Noorderbegraafplaats ligt in het feit dat de 
architectonische uitwerking aansluit bij het kleinschalige dorpse karakter van de tuin- en dijkdorpen destijds. 
Daarnaast is de zorgvuldige positionering van de gebouwen ten opzichte van de toegangsweg aan de ene kant en 
de grafvelden aan de andere kant en in de plaatsing van de gebouwen ten opzichte van elkaar van belang. De opzet 
van de aula als onderdeel van een groter geheel is voor de jaren twintig en dertig vrij uitzonderlijk. Recent zijn de 
bijgebouwen gesloopt en is de aula uitgebreid met nieuwe bebouwing naar ontwerp van DOK-architecten. De aanleg 
van de begraafplaats zelf is daarbij grotendeels intact gebleven. BMA adviseerde in 2000 de aula en overige 
historische bebouwing in samenhang met de aanleg van de begraafplaats als beschermd dorpsgezicht te 
behandelen. 
 
Waterlandse Zeedijk met Buiksloterbreek 
Status: provinciaal monument en onderdeel van het beoogde rijks beschermde stadsgezicht Amsterdam Noord 

  
De Watelrandse Zeedijk, ter hoogte van de Buiksloterdijk langs Zijkanaal I en de Buiksloterbreek. 

 

De Waterlandse Zeedijk werd in de 13e eeuw voltooid als bescherming tegen de Zuiderzee en het IJ. De dijk is 
landschappelijke en cultuurhistorische van grote waarde.  
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Noord Hollandsch Kanaal 
J.J. Blanken 
Voltooid 1824 

 
Noordhollandsch Kanaal, met aan de overzijde van de Noorderbegraafplaats. 

 
Waterbouwkundig grootschalig en destijds wereldwijd het grootste project naar ontwerp van de toonaangevende 
ingenieur J.J. Blanken. Cultuurhistorisch tevens van belang als een van de projecten die onder Koning Willem I 
geïnitieerd werden teneinde de Nederlandse economie een nieuwe impuls te geven. 
 
Zijkanaal I, onderdeel Noordzeekanaalproject 
Ontwerp 1852, uitvoering 1865-1875 
W.A. Froger 

 
Het Noordzeekanaal met de Zijkanalen A t/m K. Zijkanaal I is zichtbaar recht boven de westkant van de historische binnenstad. 

 

Zijkanaal I maakt onderdeel uit van het Noordzeekanaal en heeft daarmee ensemblewaarde. Het hele 
Noordzeekanaalproject heeft grote cultuurhistorische waarde en impliceerde een waterbouwkundige mijlpaal met de 
doorbraak van de duinenrij bij IJmuiden. Het Zijkanaal I volgt het bestaande verloop van de Waterlandse Zeedijk 
langs de Kadoelerbreek en de polder Banne Buiksloot. 
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4 Advies 

4.1  Resumé  
Het plangebied De Banne II gaat terug tot de vroegste veenontginningsgeschiedenis. De ontginning leidde tot de 
aanleg van waterwegen en dijken, maar ook het ontstaan van grote meren die later ingepolderd werden. Daarbij 
gaat het in het plangebied om de Waterlandse Zeedijk en inpolderingen als de Polder Banne Buiksloot, de 
Zuiderpolder en de 17e eeuwse Buikslotermeerpolder. In de 19e eeuw kwamen daar nieuwe infrastructurele ingrepen 
bij zoals de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal en het Noordzeekanaalproject waarvoor ook Zijkanaal I werd 
ontwikkeld. De veenontginningsstructuur van het weidelandschap zijn verloren gegaan, maar voornoemde grote 
waterbouwkundige structuren zijn nog aanwezig. Ze zijn ook in de nieuwe situatie goed herkenbaar omdat ze 
bewust zijn geïntegreerd in de 20e eeuwse ontwikkeling van Noord als woongebied, waarbij ook de 
Noorderbegraafsplaats werd aangelegd. Bij het ontwerp van de woonwijken zijn historische waterbouwkundige 
structuren mede vanwege de sterke landschappelijke kwaliteiten benut voor de royale, zorgvuldig uitgewerkte groen-
waterpartijen die in en om de nieuwe woonwijken gelegen zijn. De voorziening van dergelijke groen-waterstructuren 
in woonwijken is een van de basisprincipes van de 20e eeuwse stedenbouw. In De Banne heeft dat tot een 
kwalitatief hoogwaardig resultaat geleid. De oorspronkelijke opzet van De Banne is sinds het eind van de 20e eeuw 
op enkele plekken gewijzigd in het kader van verdichting en transformatie. Daarbij werden kleinschalige woonwijken 
toegevoegd, zoals de Buiksloterbreek en de Nintemanbuurt, en vond sloop-nieuwbouw plaats, zoals in het 
Centrumgebied en het Marjoleinterrein. Dit heeft op een aantal locaties tot een verlies aan groene ruimte geleid. 
 
 
4.2 Advies 
Monumenten 
BMA adviseert om voor de beschermde kerk, molen en molenhuis 

� de status zichtbaar te maken op de kaart (of een aparte kaartbijlage met cultuurhistorische waarden) 
� de rooilijnen, nok- en goothoogtes vast te leggen  
� de bijbehorende groen- en wateromgeving / molenbiotoop vast te leggen.  

 
Beoogde rijks beschermd stadsgezicht en provinciaal monument 
BMA adviseert om:  

� de status en de begrenzing van het provinciaal monument de Waterlandse Zeedijk en het beoogde rijks 
beschermde stadsgezicht Amsterdam Noord  aan te geven op de verbeelding (of een aparte kaartbijlage 
met cultuurhistorische waarden)  

 
Cultuurhistorisch betekenisvolle elementen en structuren 
Ook voor de overige, niet beschermde, cultuurhistorisch betekenisvolle elementen en structuren die in hoofdstuk 3 
genoemd zijn, adviseert BMA om die op de verbeelding (of een aparte kaartbijlage met cultuurhistorische waarden) 
aan te geven.   
 
De Waterlandse Zeedijk, Het Noordhollandsch Kanaal en Zijkanaal I 
BMA adviseert om 
� de kanalen, Buiksloterbreek en waterlopen als water te bestemmen; 
� de groene kanten van de dijklichamen behalve als groenstructuur te bestemmen; 
� de kenmerkende hoogteverschillen voor de Waterlandse Zee-/Buiksloterdijk, Noordhollandschkanaal- en 

Buikslotermeerdijk op te nemen in de regels; 
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De Noorderbegraafplaats 
� voor de oorspronkelijke bebouwing van de Noorderbegraafplaats: rooilijnen, nok- en goothoogtes vast te leggen; 
� voor de Noorderbegraafplaats de aanleg van het paden- en gravenstelsel vast te leggen; 
 
De Banne Buiksloot 
BMA adviseert om 

� voor de waardering van de bebouwing in De Banne Zuid te verwijzen naar AUP-waarderingskaarten en 
deze als bijlage van het bestemmingsplan op te nemen. 

� de openbare groen- en waterelementen, zoals parkstroken, plantsoenen, perken, tuinen en waterlopen als 
groen, danwel water vast te leggen.  

� de openbare, semi- openbare en privé-groenvoorzieningen als zodanig te bestemmen; 
� in de Buiksloterbanne het groene karakter en de functie van de sportvelden als zodanig te bestemmen en  

op te nemen in de regels 
Daarnaast adviseert BMA om speciaal beleid op de omgang met het groen te ontwikkelen. De groenstructuur is 
immers van belang en kan worden gezien als contravorm van de bebouwing. Het vervult vanuit stedenbouwkundig 
perspectief een structurerende rol. Daarbij valt onder meer te denken aan de wijze waarop eigenaren privé danwel 
gemeenschappelijk tuinen die grenzen aan de openbare ruimte kunnen afschermen. Immers, zodra dit aan de hand 
van allerhande schuttingen gebeurt, leidt dat niet alleen tot een sterk verlies van de groene kwaliteit van De Banne, 
maar ook tot een verloederde openbare ruimte. Hierbij spelen ook zichtlijnen binnen de wijken een belangrijke rol, 
maar ook de beplantingskeuze en het onderhoud van het openbare groen. 
 
 
4.3  Beleid: 
In het bestemmingsplan kunt u onder de het hoofdstuk Beleid, paragraaf ‘Cultuurhistorie en Archeologie’ het 
volgende beleidskader voor bovengrondse cultuurhistorie opnemen: 
 

In de Amsterdamse Beleidsnota ‘Ruimte voor Geschiedenis’ (vastgesteld 13 april 2005) en ‘Spiegel van de 
Stad, visie op het erfgoed van Amsterdam’ (november 2011) wordt het verankeren van cultuurhistorische 
waarden in het proces van ruimtelijke ordening geagendeerd. Cultuurhistorische aspecten maken een stad 
bijzonder en zorgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de bebouwing; ze bevorderen ook een 
aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.  

 
Bij de Toelichting op Cultuurhistorie & Archeologie kunt u de volgende tekst voor de bovengrondse cultuurhistorie 
opnemen: 
 

Naar aanleiding van de Modernisering van de Monumentenwet en de wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, 
onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) d.d.17 juni 2011, staatsblad 5 juli 2011, nr 339) dienen 
cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen. Dat betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische 
waarden in een bestemmingsplangebied en daar conclusies aan verbinden die in een bestemmingsplan 
verankerd worden. 

 
Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, objecten, patronen en 
structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven 
van een historische situatie of ontwikkeling. In veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de 
identiteit van een plek of gebied en bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Deze 
cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument of gezicht aanwijzen, maar 
zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, inrichten en gebruiken. 

 
Wij adviseren u voornoemde informatie mee te nemen bij het opstellen van het bestemmingsplan en stellen het op 
prijs als u ons het Voorontwerp bestemmingsplan in het kader van vooroverleg art. 3.1.1. toestuurt.  
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1. Samenvatting en conclusies 
 
Voor de plangebieden Banne-Buiksloot en Buikslotermeer worden een nieuwe bestemmingsplannen 
opgesteld. De plannen zijn overwegend conserverend van karakter.  
In dit natuurwaardenonderzoek is nagegaan of er vanuit de natuurwetgeving consequenties zijn voor de 
plannen. Voor dit gebied gaat het vooral om soortbescherming of te wel de Flora- en faunawet.  
 
Er zijn in de nabijheid geen Natura2000-gebieden, waarop een negatief effect te verwachten valt. Een 
aantal groengebieden maakt onderdeel uit van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam.  
In de plangebieden komen een aantal beschermde soorten voor. Voor de meeste soorten geldt een 
vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

Grote delen van de bestemmingsplangebied zijn zeer geschikt voor vleermuizen: er is voldoende 

gevarieerd groen dat als foerageergebied kan dienen en er zijn voldoende geschikte 

verblijfsmogelijkheden in gebouwen. Vooral bij ingrepen aan gebouwen moet rekening gehouden 

geworden met de mogelijkheid dat er vleermuizen verblijven.  Als er ingrepen plaatsvinden aan een 

gebouw, waarvan vastgesteld is dat er mogelijk geschikte verblijfplaatsen in zijn,  is nader onderzoek 

noodzakelijk. Alle  vleermuissoorten worden door de Europese Habitatrichtlijn beschermd. 
Voor de meeste broedvogels die in het plangebied voorkomen geldt dat de nesten tijdens de 
broedperiode beschermd zijn en daarbuiten niet. Bij werkzaamheden dienen de nesten van vogels 
ontzien te worden. Dat kan goed door de planning van de werkzaamheden op de broedperiode van de 
aanwezige broedvogels aan te passen.  
Bij ingrepen aan bomen moet er rekening mee worden gehouden dat er roofvogels in oude kraaien- of 
eksternesten kunnen broeden. De nesten van roofvogels zijn ook buiten het broedseizoen beschermd. 
Indien er voldoende rekening wordt gehouden met verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van 
roofvogels zijn er vanuit de Flora- en faunawet geen belemmeringen voor de twee 
bestemmingsplannen.  
 
 

  
 Buikslotermeerdijk   
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2. Inleiding 
 

Het project 

De bestemmingsplannen voor het plangebied Banne Buiksloot en Buikslotermeer  zijn overwegend 

conserverend van karakter. Nieuwe ontwikkelingen worden niet voorzien. In deze natuurtoets wordt 

onderzocht welke consequenties er vanuit de natuurwetgeving kunnen zijn voor het bestemmingsplan.  

 

Werkwijze 

Deze toets behandelt eerst de wettelijke en beleidskaders. Daarna volgt een beschrijving van het gebied 

en de soorten die er voorkomen dan wel verwacht kunnen worden. Vervolgens worden de mogelijke 

effecten van ingrepen op de aanwezige soorten beschreven. Tenslotte wordt beoordeeld of er 

omstandigheden zijn, waarbij een ontheffingsaanvraag van de Flora- en faunawet aangevraagd moet 

worden. En onder welke voorwaarden een ontheffing naar alle waarschijnlijkheid verkregen kan worden. 

Op 11 en 13 juni 2012 is het plangebied bezocht. 

 

Eerder onderzoek 

Gegevens over het voorkomen van soorten worden sinds 1990 bijgehouden in de ‘Ecologische Atlas 

Amsterdam’. De grotere groengebieden zijn regelmatig geïnventariseerd, ook in de directe omgeving 

van de Gemeente Amsterdam. De soortgroepen waarvan de gegevens zijn bijgehouden zijn 

zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, kreeftachtigen, dagvlinders, sprinkhanen, krekels 

en libellen. Locaties van roepende rugstreeppadden worden elk jaar in kaart gebracht. In 2004 en 2005 

zijn alle kolonies huismussen in de openbare ruimte van Amsterdam geïnventariseerd. 

2005 - Natuurtoets voor de ontwikkeling van de Banne. 

2010 - onderzoek in verband met het doortrekken van de Van Heekweg. 

2010 – onderzoek voor de bouw van een crematorium bij de Noorderbegraafplaats. 

 

Begrenzing van het plangebied 

 

 
 Grenzen plangebieden  
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3. Kaders  
 

Wettelijke kaders 
Natuurbeschermingswet 
(1998) - Natura-2000 
(gebiedsbescherming) 

Gebiedsbescherming - Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000 
Onder de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) zijn gebieden aangewezen 
die onderdeel uitmaken van de Europese ecologische hoofdstructuur, de 
Natura 2000 gebieden genaamd. Indien een ruimtelijke ontwikkeling 
plaatsvindt in of in de nabijheid van een Natura 2000 gebied moet worden 
onderzocht of de ontwikkeling de kwaliteit van het gebied kan verslechteren of 
verstoren. Indien het bestemmingsplan de kwaliteit van een Natura 2000 
gebied kan verslechteren of verstoren dient er een vergunning op grond van 
de Natuurbeschermingswet te worden aangevraagd.  

Flora- en faunawet en 
gedragscode 
(soortbescherming) 

In april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffwet) van kracht geworden. Op grond 
van deze wet zijn vrijwel alle in het wild en van nature in Nederland 
voorkomende dieren, beschermd. De Ffwet bevat verbodsbepalingen met 
betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- 
en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- 
en verblijfsplaatsen.  
Bij vrijwel alle ingrepen moet met door Flora- en faunawet beschermde soorten 
rekening worden gehouden.  De beschermde soorten zijn met behulp van 
tabellen onderverdeeld in verschillende niveaus van bescherming.  
Voor het bestemmingsplan moet inzichtelijk worden gemaakt voor welke 
soorten er mogelijk ontheffing van de Flora- en faunawet moet worden 
aangevraagd en onder welke voorwaarden deze naar alle waarschijnlijkheid 
verkregen zal worden. 

Beleidskaders 

Ecologische Hoofdstructuur 
(landelijk en provinciaal 
beleid) 

Voor heel Nederland zijn natuurgebieden met verbindingszones vastgelegd. 
Dit noemen we de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een 
belangrijk middel om de hoofddoelstelling van het natuurbeleid te bereiken: 
natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als essentiële 
bijdrage aan een leefbaar Nederland en een duurzame samenleving. De EHS 
moet er onder meer toe bijdragen dat afspraken over het behoud en het 
herstel van biodiversiteit worden nagekomen. Na realisatie is de structuur 
uiteindelijk grensoverschrijdend, zodat diersoorten zich vrij kunnen bewegen 
en vermengen over Europa. Bij kwantitatieve of kwalitatieve aantasting van de 
EHS dient gecompenseerd te worden volgens de in de Nota Ruimte 
vastgelegde regels. 

Hoofdgroenstructuur 
(Amsterdams beleid) 

In de structuurvisie van Amsterdam 2040 (vastgesteld in 2011) is de 
hoofdgroenstructuur opgenomen. Voor functiewijzigingen, die buiten de 
vastgelegde kaders vallen moet advies worden gevraagd aan de Technische 
Advies Commissie Hoofdgroenstructuur. Eventuele wijzigingen kunnen aan de 
Gemeenteraad worden voorgelegd. 

Ecologische visie De Structuurvisie 2040 is verder uitgewerkt in een ecologische visie. Deze is in 
juli 2012 door de Gemeenteraad vastgesteld. De kaart laat de ecologische 
structuur zien, zoals die door dieren wordt gebruikt. In de structuur zijn een 
aantal knelpunten onderkend. De ambitie is om deze barrières voor dieren 
weg te nemen.    

Rode lijstsoorten 
(landelijk beleid) 

Eens per tien jaar worden er Rode lijsten opgesteld. Hierop komen soorten die 
om verschillende redenen sterk in aantal achteruitgaan. Voor het Ministerie 
van LNV zijn de rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren 
natuurbeleid. Het Ministerie stimuleert dat bij bescherming en beheer van 
gebieden rekening wordt gehouden met de Rode-lijst-soorten, en dat zo nodig 
en zo mogelijk aanvullende soortgerichte maatregelen zullen worden 
genomen.  
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Groenstructuur van stadsdeel 
Amsterdam-Noord 
Natuureffectrapportage 
stadsdeel Amsterdam-Noord 
Ontwikkelingsplan natuur in 
de stad Amsterdam-Noord 
(Beleid stadsdeel Amsterdam-
Noord) 

Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft in een aantal nota’s haar ambitie met 
betrekking tot groen en groenstructuur in het stadsdeel vastgelegd. Het 
streven van het stadsdeel om het aanwezige groen zoveel als mogelijk te 
behouden  en de (natuur-)kwaliteit van het groen te vergroten. 

 
 

 

Nieuwe natuurwet 

Er is een nieuwe natuurwet aangekondigd. Het is nog niet bekend wanneer deze aan de Tweede kamer 

zal worden voorgelegd.  In deze nieuwe wet worden Boswet, Natuurbeschermingswet en Flora- en 

faunawet samengevoegd. In het conceptvoorstel wordt de bescherming van niet-Europees beschermde 

soorten verminderd. 

 

 
 Achter de Buiksloterdijk 
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4. Beschrijving van het gebied en inventarisatie 
 

Omgeving 

Het bestemmingsplangebied ligt in het hart van Stadsdeel Amsterdam-Noord. Aan de noordkant loopt 

de A10. Achter de ringweg ligt Waterland. Ten zuiden van het plangebied ligt het Noorderpark en het 

W.H. Vliegenbos.  

 

Het plangebied 

Het plangebied bestaat uit een groot aantal verschillende bebouwingstypen met daarbij behorende 

groenstructuur; van oude dijkhuisjes langs de Buiksloterdijk tot flatgebouwen langs de Leeuwarderweg 

en nieuwbouw in Banne Zuid. In en om het plangebied bevindt zich een aantal robuuste 

groenstructuren: aan de westkant van het plangebied is dat de Buiksloterbreek, in het midden de Noord-

Hollandschkanaalscheg en aan de oostkant het Baanakkerspark. Het hele plangebied wordt 

gekenmerkt door de aanwezigheid van veel groen in de openbare ruimte. In het grootste deel van de 

Buikslotermeer bevinden zich volgroeide bomen. Veelal accentueren deze de waterlopen. In het midden 

van de Banne Noord bevindt zich nog een kleiner geïsoleerd park: Park Noord. 

 

Deelgebied Buikslotermeer 

In de kern van de Buikslotermeer ligt het Winkelcentrum Boven het IJ aan het Buikslotermeerplein. In 

het gebied ten oosten van het Noordhollandsch kanaal – het CAN-gebied - vinden diverse 

ontwikkelingen plaats in relatie tot de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Buikslotermeerplein en CAN-gebied 

maken geen deel uit van het onderzoeksgebied. 

Het Baanakkerspark is een smalle strook gekenmerkt door dicht bosplantsoen en een ruige 

onderbegroeiing. Deze loopt aan de oostkant van het plangebied van Nieuwe Purmerweg tot aan de 

Ringweg A10. 

Net ten zuiden van de A10, aan de noordkant van het plangebied, ligt het Buikslotermeerpark met onder 

andere schoolwerktuinen en een recent aangelegd  helofytenfilter. De hoogteverschillen in de vorm van 

aangelegde heuvels zijn opvallend. Deze strook is van de A10 afgeschermd door een rij hoge 

populieren. Door de luwe ligging en de variatie in begroeiing maken is deze strook heel geschikt 

foerageergebied voor vleermuizen. In het natuurwaardenonderzoek voor het doortrekken van de Van 

Heekweg is vastgesteld dat in deze strook opvallend veel vleermuizen foerageerden.  

Buikslotermeer-noord heeft een gevarieerde bebouwing (flats en bungalows) met veel bomen in de 

openbare ruimte.  

Ten zuiden van het winkelcentrum bevindt zich ‘het plan Van Gool’ met zijn opmerkelijke flats. De 

beplanting is onderdeel van het plan. Er staan diverse soorten bomen in het gazon. Opmerkelijk is de 

variatie in dichte struiken direct tegen de flats aan. 

Hoge flats staan langs de Nieuwe Leeuwarderweg.  

Een zone met scholen en lage bebouwing, met voor en achter tuinen, bevindt zich ten zuiden van de 

Purmerweg. De Buikslotermeerdijk en Ringsloot  is hier een ecologische structuur. Deze sluit aan op het 

Baanakkerspark. In de Noordwesthoek van het plangebied ligt  Noorderbegraafplaats  en de 

nieuwbouwwijk Jeugdland. 

 
  



 

Natuurtoets Banne Buiksloot en Buikslotermeer 2012 8 

Deelgebied Banne Buiksloot  

De meeste dijkhuisjes aan de Buiksloterdijk hebben pannen daken en zijn geschikte broedlocaties voor 

huismussen. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen huismussen gezien of gehoord. Aan de achterkant 

van de dijkhuisjes ligt een water omgeven door bomen. Dit is prima foerageergebied voor diverse 

soorten vleermuizen, bijvoorbeeld voor de watervleermuis. 

De Buiksloterbreek is een breed water en loopt ver het stadsdeel in.  Meer naar het noorden zijn brede 

stroken rietland, geschikt als leefgebied voor de Noordse woelmuis. De Buiksloterbreek maakt deel uit 

van de Kadoelenscheg. 

In het westelijk deel van Banne Noord zijn de straatbomen minder hoog dan in andere delen van het 

plangebied. De taluds van Kamperfoelieweg zijn dicht begroeid met onder andere eik. 

In het zuidwestelijke deel van het plangebied, tegen Zijkanaal I aan, ligt een terrein waar grond is 

opgeslagen. 

De Nintemanbuurt, tussen Buiksloterdijk en de Nieuwe Leeuwarderweg, bestaat uit jaren 80/90-

woningen met tuintjes. Op veel plaatsen groeit klimop tegen de muren.Achter de woningen bevindt zich 

een grote speelplaats/parkje. Langs de Nieuwe Purmerweg staan twee rijen straatbomen (waarvan één 

eiken), de bomen zijn nog onvolgroeid. 

In het hart van de Banne, bij de IJdoornlaan, vindt stadsvernieuwing plaats.  

 

Ecologische verbinding 

De Noord-Hollandschkanaalscheg is een van de verbindingen met Waterland.  Aan beide zijden van het 

kanaal loopt een groenstrook. Aan de oostelijke kant is een verbinding onder de A10 aangelegd. 

Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft een robuuste ecologische structuur. Behalve langs het Noord-

Hollandschkanaal kunnen grondgebonden soorten via het Baanakkerspark en de Kadoelenscheg vanuit 

Waterland het stadsdeel in komen. Het Baanakkerspark staat weer in verbinding met de 

Schellingwouderbreek. Voor grondgebonden dieren zijn de taluds van de A10 ook een belangrijke 

structuur; vossen en marters (wezel en hermelijn) kunnen zich hierlangs over grotere afstand 

verplaatsen. Op veel plaatsen is er dichte begroeiing. Hier kunnen dieren dekking vinden. 

(Zie ook het kaartje van de concept Ecologische structuur in hoofdstuk 6). 

  

Inventarisatie: aangetroffen en verwachte soorten 

Algemeen 

Door de open structuur van de bebouwing in het grootste deel van het plangebied en de goede 

ecologische verbindingen met het buitengebied kunnen grondgebonden soorten overal komen.  

 

Zoogdieren 

Algemene soorten als konijn, bosmuis, gewone bosspitsmuis, veldmuis, egel en mol komen voor. Vos, 

hermelijn, wezel en haas zijn ook te verwachten. In de Kadoelenbreek is in het rietland ten noorden van 

de IJdoornlaan (buiten het plangebied) een Noordse woelmuis gevangen.  

 

Vleermuizen 

Het plangebied is over het algemeen heel geschikt voor vleermuizen. In de woonwijken zijn goede 

boomstructuren waarlangs gefoerageerd kan worden en die als vliegroutes gebruikt kunnen worden 

naar de grotere groengebieden aan de rand van het plangebied. Geschikte verblijfplaatsen in de 

bebouwing zijn er voldoende aanwezig. De flats rond de Van Heekweg in het noorden van de 

Buikslotermeer zijn bijvoorbeeld goede potentiële verblijfplaatsen. 

Verwacht wordt dat gewone en ruige dwergvleermuizen in gebouwen verblijven; meervleermuizen, 

laatviegers en watervleermuizen worden foeragerend verwacht. 

  

Amfibieën  

De kleine watersalamander, gewone pad, bruine en groene kikker komen voor.  
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Broedvogels 

Te verwachten zijn: 

watervogels langs de diverse waterpartijen: wilde eend, waterhoen en meerkoet; 

zwarte kraai en ekster en houtduif in bomen. Het is mogelijk dat roofvogels (havik, buizerd, 

boomvalk, sperwer) gebruik maken van een dergelijk nest, de afgelopen jaren hebben er 

meerdere sperwers gebroed; 

de grote bonte specht en de halsbandparkiet in holtes hoge oude bomen; 

koolmees en pimpelmees rond bebouwing; 

winterkoning, heggenmus, roodborst, merel, grasmus, tjiftjaf, fitis en kleine karekiet in struiken 

openbaar groen en vooral in het rietland langs de Kadoelenbreek. 

 

Opvallend is het beperkte aantal groepen huismussen in het plangebied. Alhoewel er een aantal goede 

leefgebieden voor huismussen zijn, is er tijdens het veldbezoek geen huismus gehoord. Ook bij een 

eerder onderzoek(2004-2005) bleek het plangebied heel mussen arm te zijn (twee kleine groepen in de 

Banne Noord). 

 
 Inventarisatie huismussen 2004-2005 

Op de Noorderbegraafplaats bevindt zich een kolonie blauwe reigers; in één van de gebouwen nestelt al 

een paar jaar een kerkuil. Aan de rand van de Noorderbegraafplaats broedt al jaren een ijsvogel.  

 

Flora 

Langs de IJdoornlaan groeiden rietorchissen. Ten behoeve van de nieuw bouw zijn deze verplaatst. Net 

buiten het plangebied zijn de orchideeën uitgebreid aanwezig.  

 

Analyse 

Het plangebied is vooral een geschikt gebied voor vleermuizen. 
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5. Ingrepen en analyse van de effecten op flora en fauna  
 

Het plan 

Het plan is conserverend van karakter, nieuwe ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt.  

 

Mogelijke effecten op  beschermde soorten 

Bij renovaties of grootschalige ingrepen aan gebouwen moet rekening gehouden worden met mogelijke 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen kunnen in spouwmuren, achter daklijsten, onder 

dakpannen en in spleten in stenen en beton verblijven. Bij werkzaamheden zijn ze heel kwetsbaar. 

 

 
 Kadoelenscheg  
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6. Consequenties natuurwetgeving en ontheffing Flora- en faunawet 
 

Gebiedsbescherming 

 
Natura2000-gebieden 

 

Het plan bevindt zich buiten de 

Speciale Beschermingszones. De 

polder Westzaan, ten westen van 

Zaanstad, het Oostzanerveld en het 

Twiske zijn de meest nabijgelegen 

Natura2000-gebieden. Negatieve 

effecten op deze gebieden worden 

niet verwacht. 

 

 
Hoofdgroenstructuur 

 

De Noorderbegraafplaats, de 

Kadoelenscheg, het Baanakkerspark, 

het sportpark Buiksloterbanne en de 

groenstrook langs de A10 behoren tot 

de Hoofdgroenstructuur van de 

Gemeente Amsterdam.  

 
Concept ecologische structuur met knelpunten 

Het Noord Hollandschkanaal is een 

barrière voor grondgebonden soorten. 

De harde beschoeiing maakt het erg 

moeilijk om het kanaal uit te komen (46). 

De Sneeuwbalweg onderbreekt de 

groenstrook langs de Buiksloterdijk en 

die langs het Noord Hollandschkanaal 

(47). 

Ook de Nieuwe Leeuwarderweg vormt 

een barrière in het plangebied. Ter 

hoogte van de doorgetrokken Van 

Heekweg is een tunnel. Deze kan als 

verbinding functioneren (148). 
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Wens groenstructuur Stadsdeel Noord 

 

Stadsdeel Noord heeft in haar beleid 

aangegeven. 

Doelsoorten Baanakkerspark: 

broedende reigers, grote bonte 

specht, konijn, bosuil, sperwer. 

Doelsoorten Kadoelenscheg: noordse 

woelmuis en dwergmuis. Ringslang en 

waterspitsmuis zijn mogelijk 

toekomstsoorten. 

Doelsoorten van de Noord 

Hollandschkanaal-scheg zijn onder 

andere: wezel en bunzing. 

 
 Noord-Hollandschkanaal 
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Soortbescherming   

Zoogdieren 

Voor de grondgebonden zoogdieren: mol, egel en bosmuis geldt een vrijstelling bij ruimtelijke 

ontwikkeling. De Noordse woelmuis is een soort van de Europese Habitatrichtlijn en dus zwaar 

beschermd. Zijn leefgebied bevindt zich alleen in natte oeverzones. De kans dat deze soort in het 

plangebied aangetroffen zal worden is klein.  

 

Vleermuizen 

Voor vleermuizen is een ontheffing nodig als er verbodsartikelen overtreden gaan worden. Alle 

vleermuissoorten worden streng door de Flora- en faunawet beschermd (Bijlage IV van de Europese 

Habitatrichtlijn). Dikwijls kan door een goede planning van de werkzaamheden en het treffen van 

mitigerende maatregelen een ontheffingsaanvraag worden voorkomen.  Indien er wel een 

ontheffingsaanvraag nodig is  zal naar alle waarschijnlijkheid worden verkregen als op de hieronder 

beschreven wijze wordt gehandeld.  
 

Onderzoek naar aanwezigheid vleermuizen 

Om de aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen is er nader onderzoek nodig. Dit dient uitgevoerd 

te worden als er gebouwen op het bedrijventerrein gesloopt of grootschalig gerenoveerd gaan worden. 

Hierbij moet onderzoek gedaan worden naar verblijfplaatsen in gebouwen: 

- zomerverblijfplaatsen gewone dwergvleermuis in gebouwen; 

- winterverblijfplaatsen gewone en ruige dwergvleermuis in gebouwen; 

- zomerverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuizen in bomen; 

- baltsplaatsen van gewone dwergvleermuis in gebouwen; 

- baltsplaatsen van ruige dwergvleermuis in bomen; 

 

Bij het nader onderzoek moet het vleermuizenprotocol worden gevolgd. In de praktijk zal dit betekenen 

dat er minimaal vier keer per seizoen (van april tot half oktober) in de late avond of vroege ochtend 

gespecialiseerd onderzoek zal moeten worden gedaan met batdetectoren. Hoe het vleermuizenprotocol 

moet worden toegepast is te vinden op:  

http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/files/vleermuisprotocol_2012_24_februari_2012-1.aspx   (Er 

verschijnen regelmatig aangepaste protocollen). 

Indien uit het nader onderzoek blijkt dat er vaste verblijfplaatsen in de gebouwen zijn moet er volgens de 
Flora- en faunawet gehandeld worden. In de gedragscode van de Gemeente Amsterdam 
(http://www.amsterdam.nl/publish/pages/123284/gedragscode_flora_en_fauna_amsterdam_.pdf) 

staan hiervoor de richtlijnen.  Hieronder volgt wat de consequenties zouden kunnen zijn als er 

vleermuizen worden aangetroffen. 

In grote lijnen komt het neer op het voorkomen van schade aan vleermuizen bij sloopwerkzaamheden 

en het aanbrengen van vervangende voorzieningen in nieuwbouw. 

 

De te treffen maatregelen zijn afhankelijk van het type verblijfplaats. Mogelijke maatregelen zijn: 

- Bij de planning van de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met kwetsbare periodes 

van de aangetroffen soorten, deze perioden verschillen per type verblijfplaats; 

- Eventueel kunnen de werkzaamheden worden gefaseerd; 

- Het ongeschikt maken van verblijfplaatsen op het juiste moment (zodat vleermuizen voor de 

werkzaamheden kunnen wegtrekken); 

- Het aanbrengen van alternatieve verblijfplaatsen aan gebouwen in de omgeving, door bijvoorbeeld 

een spouwmuur toegankelijk te maken of door kasten op te hangen of in te metselen. 

 

Ten tweede moet worden aangetoond dat de functionaliteit van de vaste rust – en verblijfplaatsen 

behouden blijft.  
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De maatregelen kunnen in de vorm van een ontheffingsaanvraag aan het Ministerie van ELI worden 

voorgelegd. Indien de maatregelen als voldoende worden beoordeeld volgt er een positieve afwijzing. 

Dat wil zeggen dat de gevraagde ontheffing niet gegeven wordt, omdat deze niet nodig is.  

 

Het stadsdeel onderzoekt de mogelijkheid om voor de vleermuissoorten een soortbeschermingsplan op 

te stellen. Hierin wordt de kennis over de aanwezigheid van vleermuizen in het stadsdeel gebundeld. 

Als het soortbeschermingsplan door het ministerie wordt goedgekeurd is er geen ontheffing van de 

Flora- en faunawet meer nodig als er volgens de richtlijnen van het plan gehandeld wordt.  

 

Broedvogels 

Voor veel broedvogels in het plangebied geldt, dat de nesten gedurende de broedtijd zijn beschermd, 

maar daarbuiten niet. Ontheffing voor broedende vogels wordt niet verleend, omdat het in de regel goed 

mogelijk is om verontrusting in het broedseizoen te voorkomen.  

Voor een beperkt aantal vogelsoorten (huismussen en roofvogels) geldt dat het nest het jaarrond 

beschermd is. Hetzelfde geldt voor het nest van de kerkuil op de Noorderbegraafplaats. Voor eventuele 

groepen huismussen geldt dat behalve de nesten ook het groen waarin ze foerageren en dekking 

vinden door de Flora- en faunawet beschermd is. 

De mogelijkheden om voor vogels ontheffing aan te vragen zijn beperkt. De Europese Vogelrichtlijn laat 

geen andere gronden om ontheffing aan te vragen toe dan: 

– bescherming van flora en fauna;  

– veiligheid van het luchtverkeer; 

– volksgezondheid of openbare veiligheid. 

Om een ontheffing te krijgen zal in ieder geval moeten worden aangetoond dat er voldoende 

broedgelegenheid voor deze vogels in de directe omgeving aanwezig blijft. 

 

Zorgplicht 

Voor alle soorten, ook niet-beschermde, geldt de zorgplicht. Dat betekent dat door zorgvuldig te werken 

zoveel mogelijk schade aan diersoorten moet worden voorkomen.  

 
 

  



 

Natuurtoets Banne Buiksloot en Buikslotermeer 2012 15 

7. Conclusiesen aanbevelingen 
 
Conclusies  

Grote delen van de plangebieden zijn zeer geschikt voor vleermuizen: er is voldoende gevarieerd groen 

dat als foerageergebied kan dienen en er zijn voldoende geschikte verblijfsmogelijkheden in gebouwen. 

Vooral bij ingrepen gebouwen moet rekening gehouden geworden met de mogelijkheid dat er 

vleermuizen verblijven.  

 

Aanbevelingen 

 Het benutten van platte daken door de aanleg van groene daken. 

 Nestgelegenheden creëren voor holenbroeders in bestaande gebouwen, vooral voor huismussen 

liggen er kansen, in de buurten ten zuiden van het plangebied zijn nog groepen huismussen. 

 

 
 Kadoelenscheg 
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1. AANLEIDING 
De gemeente Amsterdam gaat voor het gebied Banne Buiksloot II een bestemmingsplan opstellen. In 

de omgeving van dit plangebied worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Een mogelijk ongeval met 

gevaarlijke stoffen kan een gevaar vormen voor aanwezigen in het plangebied. Daarom moet het 

aspect externe veiligheid, dat gaat over de gevaren en risico’s van het gebruik van gevaarlijk stoffen, 

bij de besluitvorming worden betrokken. Hiervoor is een advies van de veiligheidsregio nodig waarin 

het gevaar wordt beschreven vanuit het perspectief van de hulpverlening. 

2. SAMENVATTING EN ADVIES 
De kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen is klein maar de gevolgen kunnen groot zijn. Een 

ongeval met gevaarlijke stoffen in de directe omgeving vormt een gevaar voor het plangebied Banne 

Buiksloot II. Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan moet daar rekening mee worden 

gehouden. 

 

De gevaren voor het plangebied worden veroorzaakt door:  

1. een ongeval tijdens het lossen van LPG bij het tankstation aan de Metaalbewerkerweg. Hierbij 

kan een explosie of brand ontstaan; 

2. een ongeval tijdens het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A-10 of de 

Klaprozenweg. Hierbij kunnen een explosie, een brand of een giftige wolk ontstaan; 

3. een ongeval met een ondergrondse buisleiding waar aardgas onder hoge druk door wordt 

vervoerd. Daarbij kan een fakkelbrand ontstaan. 

 

De gevaren voor het plangebied worden bepaald door de locatie van het ongeval, het aantal 

aanwezige personen, de voorzieningen in het effectgebied en de aard en omvang van de effecten. Bij 

een explosie of brand na een ongeval met een tankwagen wordt de omgeving gedurende een 

bepaalde tijd blootgesteld aan hittestraling. Bij een ongeval met een tankwagen met een giftige stof 

kan er een giftige wolk ontstaan die afhankelijk van de wind snel richting plangebied trekt. Een ongeval 

met een hogedruk aardgasleiding kan leiden tot een fakkelbrand waardoor de omgeving gedurende 

langere tijd wordt blootgesteld aan hittestraling. 

 
In het plangebied Banne Buiksloot II kunnen slachtoffers vallen en kan schade ontstaan aan 
gebouwen door hittestraling als gevolg van een explosie van een LPG tankwagen of een fakkelbrand 
bij een hogedruk aardgasleiding. Het aantal slachtoffers wordt vooral bepaald door het aantal 
personen dat zich buitenshuis bevindt en door de constructie van gebouwen. Wanneer de gebouwen 
bescherming bieden tegen de hittestraling vallen er minder slachtoffers. De hittestraling van een 
plasbrand van de uit een tankwagen vrijgekomen benzine heeft door de afstand beperkte gevolgen 
voor het plangebied. Het aantal slachtoffers en de schade aan gebouwen is naar verwachting gering. 
De gevolgen van een giftige wolk worden voornamelijk bepaald door het aantal personen dat zich 
buitenshuis bevindt. Gebouwen bieden vooral bescherming tegen een giftige wolk wanneer de 
ventilatievoorzieningen snel worden uitgezet. 
 

Het ontstaan van de beschreven ongevalscenario’s is nauwelijks te voorkomen door de brandweer. De 

gezamenlijke hulpdiensten richten zich bij een ongeval met gevaarlijke stoffen voornamelijk op het 

veiligstellen van het gevarengebied, het bestrijden van branden in de omgeving, het neerslaan van 

een mogelijke giftige wolk en het helpen van slachtoffers. 

 

De maatregelen die het gevaar beperken en in overweging genomen kunnen worden zijn samengevat 

in tabel 8. De genoemde maatregelen hebben vooral betrekking op voorlichten en tijdig alarmeren van 

aanwezige personen en op constructieve en installatie technische voorzieningen aan (nieuw te 

bouwen) gebouwen. De voorgestelde maatregelen dragen vooral bij aan een grotere zelfredzaamheid 

van aanwezige personen in het effectgebied met als resultaat minder slachtoffers bij een 

rampscenario met gevaarlijke stoffen. 

 

Het bevoegde bestuur van de gemeente Amsterdam wordt geadviseerd om: 

1. bij het vaststellen van het bestemmingsplan Banne Buiksloot II rekening te houden met de 

genoemde gevaren veroorzaakt door het gebruik van gevaarlijke stoffen; 

2. de mogelijke maatregelen die het gevaar beperken in overweging te nemen;  

3. het gevaar dat overblijft na het nemen van maatregelen te betrekken bij de besluitvorming 

over het bestemmingsplan. 
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3. SITUATIE  
Banne Buiksloot II ligt in het noordelijke gedeelte van stadsdeel Noord direct ten zuiden van de 
rijksweg A10. Het plangebied wordt globaal begrensd door het talud van de A10, de G.J. 
Scheurleerweg, de Buiksloterdijk, Nintemanbuurt, Metaalbewerkerweg, Zijkanaal en het Vikingpad. In 
figuur 1 wordt de ligging van het plangebied globaal weergegeven.  
 
Het plangebied bestaat voornamelijk uit woonfuncties. Andere aanwezige functies zijn: onderwijs, 
bedrijven, detailhandel, horeca, sport- en recreatie en maatschappelijke functies. Verder zijn er in het 
gebied relatief veel zorgvoorzieningen zoals Boven het IJ ziekenhuis, een verzorgingstehuis, 
seniorencomplex met dienstencentrum (kadoelerbreek) het RIAGG en een wijkgezondheidscentrum 
aanwezig. In het gebied zijn diverse basisscholen en voorzieningen voor kinderopvang 
(buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) gevestigd.  
 
Het plan is in hoofdzaak een conserverend bestemmingsplan maar maakt verdichting en verdunning 
van woningen mogelijk. Verdichting zal vooral plaatsvinden aan de IJdoornlaan, het centrumgebied  
en de Noordzuidboulevard. Verdunning van het aantal woningen zal voornamelijk plaats vinden in het 
gebied ten zuiden van het centrumgebied [1].  
 
 
Figuur 1. Globale ligging plangebied Banne Buiksloot II en aanwezige risicobronnen 

 
---------- Plangebied   ---------- Weg      
---------- LPG tankstation   ---------- Hoge druk aardgasleiding 

 

3.1 Risicobron 

In en nabij Banne Buiksloot II liggen de volgende risicobronnen die een gevaar kunnen opleveren voor 

het plangebied [2]:  

• Het tankstation aan de Metaalbewerkerweg 

Lossen van LPG uit een tankwagen. 

• De Rijksweg A10 en de Klaprozenweg  

Het vervoer van LPG, benzine en giftige stoffen per tankwagen over de weg. 

• Een hogedruk aardgasleiding  

Het vervoer van aardgas onder hoge druk door ondergrondse buisleidingen. 

De ligging van deze risicobronnen zijn weergeven in figuur 1. 

 

3.2 Risiconormering 

In de volgende circulaires en besluiten worden normen genoemd voor het Plaatsgebonden Risico (PR) 
en het Groepsrisico (GR) [3, 4, 5, 6]:  

• Besluit externe veiligheid buisleidingen.  

• Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen.  

• Concept besluit transportroutes externe veiligheid.  

• Besluit externe veiligheid inrichtingen.  
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Het PR is de kans per jaar dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen, aangenomen dat hij/zij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het GR 
is kans dat een groep personen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het PR geldt 
een grenswaarde en voor het GR een oriënterende waarde. Het is aan het bevoegde gezag om het 
PR en het GR te laten onderzoeken en beoordelen. 
 

4. INDENTIFICEREN GEVAAR  
Ongevallen met gevaarlijke stoffen zijn schaars maar hebben in potentie een grote omvang. Door de 

aanwezige risicobronnen en de aard van de gevaarlijke stoffen moet rekening worden gehouden met 

verschillende ongevalscenario’s. In tabel 1 worden de ongevalscenario’s en de bijbehorende gevaren 

benoemd.  

 

Tabel 1. Overzicht van de ongevalscenario’s met bijbehorende gevaren. 

4.1 Ongeval met een tankwagen LPG 

Bij een ongeval met een tankwagen LPG wordt het gevaar voor de omgeving bepaald door de 

explosie van de tankwagen of door een gaswolkbrand.  

4.1.1 Explosie 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten explosies van een tankwagen. Een warme en een 
koude BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Een warme BLEVE wordt veroorzaakt 
doordat een al aanwezige brand de druk in de LPG-tank doet oplopen, waardoor de tank bezwijkt. Het 
LPG stroomt dan onder hoge druk massaal uit en ontsteekt. Dit veroorzaakt een drukgolf en een 
vuurbal. 
Een koude BLEVE ontstaat wanneer de tank met LPG door de mechanische impact van bijvoorbeeld 
een botsing direct openscheurt. Er ontstaat een explosie doordat het LPG onmiddellijk gaat koken en 
vrij komt. Het LPG kan worden ontstoken wat leidt tot een vuurbal. 
 
Effecten 
De effecten van een BLEVE zijn hittestraling en overdruk. De gevolgen van hittestraling en overdruk 
zijn slachtoffers, schade aan objecten en branden in de omgeving. Hittestraling is bepalend voor het 
slachtofferbeeld en het schadebeeld. In tabel 2 en figuur 2 worden de berekende effectafstanden, het 
slachtofferbeeld en het schadebeeld beschreven en weergegeven die veroorzaakt worden door de 
hittestraling van een warme BLEVE na een ongeval met een tankwagen LPG [7].  
 
Bestrijdbaarheid 
Een warme BLEVE kan onder bepaalde omstandigheden worden voorkomen door de tankwagen met 
LPG te koelen en de brand in de omgeving van de tankwagen te blussen. Een niet-gecoate 
tankwagen of een tankwagen met een beschadigde brandwerende coating, die wordt opgewarmd, 
bezwijkt naar schatting tussen de 15 en 30 minuten. Voor een gecoate tankwagen wordt deze 
bezwijkduur verlengd tot 75 minuten. In de praktijk wordt de beslissing om op te treden vaak 
bemoeilijkt door gebrek aan informatie en voorzieningen terwijl er grote risico’s aan verbonden zijn 

# Ongevalscenario’s Aard van de stof Gevaren 

1. Ongeluk met een tankwagen LPG bij het 

tankstation aan de Metaalbewerkerweg, op 

de Rijksweg A10 of de Klaprozenweg 

• Tot vloeistof verdicht brandbaar gas • Explosie 

(hittestraling, overdruk) 

• Gaswolkbrand 

(hittestraling) 

2. Ongeluk met een tankwagen benzine  bij het 

tankstation aan de Metaalbewerkerweg,  

op de Rijksweg A10 of de Klaprozenweg 

• Brandbare vloeistof • Plasbrand 

(hittestraling) 

3.  Ongeluk met een tankwagen met giftige 

gassen of vloeistoffen op de Rijksweg A10 of 

de Klaprozenweg 

• Giftig gas of vloeistof  • Giftige wolk 

(vergiftigingsverschijnselen) 

4. Ongeluk met een ondergrondse buisleiding 

waar onder hogedruk aardgas door wordt 

vervoerd. 

• Brandbaar gas • Fakkelbrand  

(hittestraling) 
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voor het brandweerpersoneel. Een warme BLEVE op de weg is op dit moment in de praktijk niet of 
nauwelijks bestrijdbaar. Dit betekent dat de brandweer zich terugtrekt en zich voorbereidt op het 
bestrijden van branden in de omgeving en hulpverlening aan slachtoffers. Het scenario koude BLEVE 
treedt direct op en is niet te voorkomen door de brandweer.  
 
Hulpverlening 
Na een BLEVE, richt de hulpverlening zich op het helpen van slachtoffers. De effecten van een 
BLEVE kunnen het plangebied bereiken. Het aantal gewonden waar hulp aan moet worden verleend 
wordt vooral bepaald door het aantal personen dat aanwezig is. Dit aantal is afhankelijk van het tijdstip 
en zal variëren. Een goede constructie van de gebouwen zodanig dat zij bescherming kunnen bieden 
verminderd het aantal slachtoffers. In tabel 3 is een schatting gemaakt van het aantal mogelijke 
slachtoffers [7]. 
 
Zelfredzaamheid 
In geval van een aanstaande BLEVE zijn er voor aanwezige personen twee mogelijkheden tot 
handelen namelijk vluchten en schuilen. Welke van deze twee handelingen het meest effectief zijn 
hangt af van de specifieke situatie. Een brand, zoals bij een warme BLEVE, kan door aanwezige 
personen worden opgemerkt. De mogelijke gevolgen van een brand naast een tankwagen met LPG 
zullen waarschijnlijk minder bekend zijn. Door aanwezige personen vooraf te informeren en tijdens een 
ongeval te alarmeren over de gevaren en over de vlucht- en schuilmogelijkheden, kan de 
zelfredzaamheid worden vergroot met als resultaat minder slachtoffers. Om te kunnen vluchten en 
schuilen zijn de aanwezigheid van onbelemmerde vluchtroutes en gebouwen die  bescherming 
kunnen bieden noodzakelijk. 
 
Tabel 2. Hittestraling door ongeval met tankwagen LPG (scenario BLEVE): effectafstanden, slachtofferbeeld en schadebeeld

1) 

 
Effectafstand 

(meter) 

Slachtoffers buitenshuis  
(%) 

Slachtoffers binnenshuis  
(%) 

Schade aan objecten 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

1
e
 ring ≤ 60 100 0 0 0 10 20 20 50 

Onherstelbare schade: 
Alle brandbare materialen 
gaan branden. 

2
e
 ring 60 tot 240 50 20 20 10 1 5 10 25 

Schade: 
brandhaarden, vervorming 
van hout en kunststof. 

3
e
 ring 240 tot 440 0 0 0 20 0 0 0 1 

Lichte schade: 
Geen branden, afbladderen 
verf en ernstige 
verkleuring. 

1) Uitgangspunten: warme BLEVE dynamic model; tankwagen met 48 m
3  

LPG, blootstellingduur 12 seconden.  
2) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3). 
 
 
Figuur 2. Schematische weergaven van de effectgebieden na een BLEVE van een tankwagen LPG 

 
Een ongeval met een tankwagen LPG kan overal plaatsvinden waar LPG wordt vervoerd. 
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Tabel 3. Geschatte aantallen slachtoffers binnen het plangebied na een BLEVE van een tankwagen met LPG
1)
 

 

Slachtoffers buitenshuis Slachtoffers binnenshuis 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

BLEVE van een tankwagen met 

LPG op de Rijksweg A10 

 

BLEVE van een tankwagen met 

LPG bij het tankstation aan de 

Metaalbewerkerweg 

0-10 

 

 

0-5 

0-10 

 

 

0-10 

0-20 

 

 

0-10 

0-50 

 

 

0-30 

0-5 

 

 

0-5 

0-5 

 

 

0-5 

0-10 

 

 

0-5 

0-20 

 

 

0-10 

1) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3). 
 

4.1.2 Gaswolkbrand 

Een gaswolkbrand kan ontstaan als bij een ongeval met een tankwagen met LPG de tank lek raakt en 
er grote hoeveelheden LPG uit de tank stromen. Er vormt zich dan een wolk LPG die zich over de 
grond verspreidt en eenvoudig kan ontsteken. Het ontsteken van de gaswolk leidt tot een vuurzee en 
drukeffecten. 
 
Effecten 
Het effect van een wolkbrand is hittestraling. De gevolgen die hierbij optreden zijn slachtoffers, schade 
aan objecten en branden in de omgeving. De gevolgen zijn groot en kunnen tot 200 meter ver reiken. 
De omvang van de schade wordt voornamelijk bepaald door de hittestraling en de blootstellingtijd. In 
het effectgebied zullen personen die zich buiten bevinden ernstige brandwonden oplopen en er zullen 
in dit gebied branden ontstaan.  
 
Bestrijdbaarheid 
Een wolkbrand wordt beschouwd als een scenario dat zich snel ontwikkelt. De korte tijd waarin 
ontsteking van de gaswolk kan plaatsvinden zorgt ervoor dat dit scenario meestal niet voorkomen kan 
worden door de brandweer. Dit betekent dat de brandweer zich terugtrekt en zich voorbereidt op het 
bestrijden van branden die in de omgeving zijn ontstaan en op de hulpverlening aan slachtoffers. 
 
Hulpverlening 
Na een wolkbrand, richt de hulpverlening zich op het helpen van slachtoffers. De gevolgen van een 
gaswolkontbranding leiden tot multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Het aantal gewonden 
waaraan hulp moet worden verleend wordt vooral bepaald door het aantal personen in het 
effectgebied dat zich buiten bevindt.  Dit aantal varieert. 
 
Zelfredzaamheid 
Een gaswolkbrand is een snel scenario. Aanwezige personen zullen indien nodig zichzelf in veiligheid 

moeten brengen. Het is dan ook van belang dat aanwezige personen zich bewust zijn van de gevaren, 

deze kunnen herkennen en weten wat zij vervolgens moeten doen. Expliciete communicatie vooraf en 

noodplannen vergroten de zelfredzaamheid. Gebouwen bieden bescherming tegen de effecten van 

een wolkbrand.  

 

4.2 Ongeval met een tankwagen benzine 

Bij een ongeval met een tankwagen benzine wordt het gevaar voor de omgeving bepaald door de 

plasbrand die kan ontstaan na het vrijkomen van de benzine.  

4.2.1 Plasbrand 

Een plasbrand kan ontstaan als bij een ongeval met een tankwagen benzine de tank lek raakt en er 
grote hoeveelheden benzine uit de tank stromen. Er vormt zich dan een grote plas benzine die zich 
over de grond verspreidt en eenvoudig kan worden ontstoken. Het ontsteken van de brandbare 
vloeistof leidt tot een korte en hevige brand die branden in de omgeving kan veroorzaken. 
 
Effecten 
Het effect van een plasbrand is hittestraling. De gevolgen hiervan zijn slachtoffers, schade aan 
objecten en branden in de omgeving. De effecten van een plasbrand op de omgeving zijn onder 
andere afhankelijk van de grootte en de vorm van de plas die ontstaat en van de ondergrond 
(verhard/onverhard). In tabel 4 en figuur 3 worden de berekende effectafstanden, het slachtofferbeeld 
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en het schadebeeld beschreven en weergegeven die veroorzaakt worden door de hittestraling van een 
plasbrand na een ongeval met een tankwagen benzine [7]. 
 
Bestrijdbaarheid 
De mogelijkheden om een plasbrand te voorkomen zijn afhankelijk van de bereikbaarheid van de 
plaats van het ongeval en de beschikbare voorzieningen. Bij een dreigende ontsteking van een plas 
benzine richt de brandweer zich op het veiligstellen van het directe gevarengebied en het voorkomen 
van ontsteking door het effectgebied te ontruimen en de plas af te dekken. Als de plas direct wordt 
ontstoken zal deze binnen 5 minuten opbranden.  
 
Hulpverlening 
In geval van een directe ontsteking van de brandbare plas zullen op het moment dat de 
multidisciplinaire hulpverlening (Brandweer, GHOR, Politie en Gemeente) arriveert de meeste mensen 
al uit de buurt van de brand weg zijn. De inzet zal zich vervolgens richten het helpen van slachtoffers 
en het afzetten van het effectgebied. In tabel 5 wordt een schatting weergegeven van het aantal 
slachtoffers [7]. De effecten van een plasbrand op het plangebied blijven beperkt. Het aantal 
slachtoffers is naar verwachting gering. 
 
Zelfredzaamheid 
Een plasbrand is een snel scenario. In geval van een directe ontsteking van de brandbare benzine 

zullen aanwezige personen de brand die is ontstaan opmerken. Binnen 60 meter van de tankwagen is 

de hittestraling te groot voor aanwezige personen die zich buitenshuis bevinden om zichzelf in 

veiligheid te brengen. Vluchten uit het zicht van de brand en/of onder dekking van muren, gebouwen 

en bomen is van essentieel belang. Expliciete communicatie vooraf, noodplannen en onbelemmerde 

en beschermende vluchtroutes van de risicobron af vergroten de zelfredzaamheid. Gebouwen kunnen 

bescherming bieden indien zij zodanig zijn geconstrueerd dat zij bestand zijn tegen de effecten van 

een plasbrand. Snel alarmeren en er voor zorgen dat de aanwezige personen uit het zicht van de 

brand onder bescherming van muren, gebouwen en bomen kunnen vluchten vermindert het aantal 

slachtoffers. 
 
 
Tabel 4. Hittestraling door een plasbrand na een ongeval met een tankwagen benzine: effectafstanden, slachtofferbeeld en 
schadebeeld 

 
Effectafstand 

(meter) 

Slachtoffers buitenshuis
2)  

% 
Slachtoffers binnenshuis

2) 
% 

Schade aan objecten 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

1
e
 ring 0 - 60 100 0 0 0 10 6 14 70 

Onherstelbare schade en 

branden 

2
e
 ring 61 - 70 20 24 56 0 1 3 7 20 Zware schade en branden 

3
e
 ring 71 - 85 2 6 14 30 0 0,6 1,4 5 Branden 

4
e
 ring 86 - 105 0 0,6 1,4 15 0 0 0 1 Lichte schade 

1) Uitgangspunten: tankwagen met 33 m
3  

benzine, plasbrand, plasoppervlak 1.500 m
2
, brandduur < 5 minuten, blootstellingduur 

mensen 20 seconden.  
2) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3). 
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Figuur 3. Schematische weergaven van de effectgebieden bij een plasbrand na een ongeval met een tankwagen benzine. 

 
Een ongeval met een tankwagen benzine kan overal plaatsvinden waar benzine wordt vervoerd. 

 
 
 

Tabel 5. Geschatte aantallen slachtoffers binnen het plangebied bij een plasbrand na een ongeval met tankwagen benzine
1)

 

 
Slachtoffers buitenshuis Slachtoffers binnenshuis 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

Plasbrand na een ongeluk met een 

tankwagen benzine op de rijksweg 

A10, de Klaprozenweg of bij het 

tankstation aan de 

Metaalbewerkerweg  

0 0 0-5 0-5 0 0 0 0 

1) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3). 

 

4.3 Ongeval met een tankwagen met een giftige stof 

Bij een ongeval met een tankwagen gevuld met een giftige vloeistof of een giftig gas wordt het gevaar 

voor de omgeving bepaald door de giftige wolk die kan ontstaan. 

4.3.1 Giftige wolk 

Door een ongeval scheurt de tankwand en stroomt een groot deel van het gas of de vloeistof in korte 
tijd uit. Hierdoor ontstaat er een wolk giftig gas die met de wind wordt meegevoerd. 
 
Effecten 
Door het ontstaan van een giftige wolk kunnen er (dodelijke) slachtoffers vallen in het plangebied. De 
plaats en grootte van het gebied waar slachtoffers kunnen vallen is afhankelijk van de soort stof en de 
specifieke (weers)omstandigheden. De snelheid waarmee het scenario zich ontwikkeld is vooral 
afhankelijk van de eigenschappen van de stof. Een ineens vrijgekomen gas zal zich snel verspreiden 
terwijl een vrijgekomen vloeistof langzaam uitdampt. 
 
Bestrijdbaarheid 
Bij het direct vrijkomen van een groot deel van de inhoud van een tank met een giftig gas of vloeistof 
kan het ontstaan en verspreiden van een giftige wolk door de hulpverlening niet worden voorkomen. 
De hulpverlening richt zich in dat geval op het veiligstellen van de omgeving en het bestrijden van de 
giftige wolk met een waterscherm. Door een plas met vloeistof af te dekken kan uitdamping worden 
voorkomen. 
 
Hulpverlening 
Na een ongeval met een tankwagen met een giftige stof met als gevolg een giftige wolk, richt de 
hulpverlening zich op het helpen van slachtoffers. Het vrijkomen van een giftige wolk leidt tot 
multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Dit betekent dat niet alleen de brandweer een taak 
heeft maar ook de GHOR, Politie en Gemeente. De mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten zijn 
bij dit scenario afhankelijk van de concentratie giftige stof in lucht en de blootstelling. Het effectgebied 
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wordt afgezet en indien noodzakelijk wordt een bepaald gebied ontruimt. Het aantal slachtoffers wordt 
vooral bepaald door het aantal personen dat zich buiten bevindt en in het effectgebied aanwezig is. 
 
Zelfredzaamheid 
Bij het direct vrijkomen van een groot deel van de inhoud van een tank met een giftig gas of vloeistof 
dienen aanwezigen in het effectgebied zichzelf en anderen, op eigen kracht in veiligheid te brengen. 
Het is daarom van belang dat deze mensen tijdig worden gealarmeerd, dat bij hen bekent is hoe moet 
worden gehandeld bij een ongeval met een tankwagen met een giftig gas of vloeistof en dat de 
mogelijkheden om zichzelf en anderen te redden aanwezig zijn en worden gestimuleerd.  
Binnen een gebouw geniet men over het algemeen bescherming, indien ramen, deuren en 
ventilatieopeningen gesloten zijn. 
 

4.4 Ongeval met een hogedruk aardgasleiding 

Bij een ongeval met een ondergrondse buisleiding waarin aardgas onder hoge druk wordt vervoerd 
wordt het gevaar voor de omgeving bepaald door een fakkelbrand.  

4.4.1 Fakkelbrand 

Een breuk in een hogedruk aardgasleiding kan ontstaan bijvoorbeeld bij (graaf)werkzaamheden of 
door grondverzakkingen. Bij een leidingbreuk stroomt het aardgas onder hoge druk continu uit. 
Vervolgens ontsteekt het brandbare gas waardoor een fakkelbrand optreedt. De fakkelbrand blijft 
branden totdat de leiding is afgesloten en de druk afneemt. Deze fakkel kan voor de grootste leidingen 
tot een hoogte van tientallen meters reiken. De fakkelbrand is hevig en veroorzaakt branden in de 
omgeving. 
 
Effecten 
Het effect van een fakkelbrand is hittestraling en het gevolg hiervan zijn slachtoffers, schade aan 
objecten en branden in de omgeving. Door de ligging van de hogedruk aardgasleiding zal het 
plangebied worden getroffen door de effecten. In tabel 6 en figuur 4 worden de effectafstanden, het 
slachtofferbeeld en het schadebeeld weergegeven [7]. 
 
Bestrijdbaarheid 
Bij een dreigende breuk van een hoge druk aardgasleiding richt de brandweer zich op het veiligstellen 
van het effectgebied en het voorkomen van ontsteking. Als uitstroming plaatsvindt, zal de buisleiding 
worden afgesloten. Afhankelijk van het systeem en de afstand tot de breuk kan het enkele uren duren 
voor de leiding is afgesloten en leeggelopen. In geval van een directe ontsteking kan 
brandweerpersoneel in beschermende kleding de fakkel beperkt naderen. De fakkel zelf kan niet door 
de brandweer worden geblust. Tijdens fakkelbrand richt de brandweer zich op het afschermen en 
koelen van de omgeving en het redden van slachtoffers. 
 
Hulpverlening 
Tijdens een ongeval met de aardgasleiding wordt multidisciplinair (Brandweer, GHOR, Politie en 
Gemeente) opgetreden. De politie zal het onveilige gebied afzetten. Ambulances kunnen het onveilige 
gebied niet betreden wat de hulpverlening ter plaatse beperkt. Het aantal mogelijke slachtoffers is 
afhankelijk van het aantal aanwezige personen in het effectgebied. Dit kan variëren. In tabel 7 wordt 
een schatting weergegeven van het mogelijke aantal slachtoffers in het plangebied.  
 
Zelfredzaamheid 
Aangezien de brandweer de fakkelbrand niet kan blussen en de geneeskundige hulpverlening 

slachtoffers niet kan bereiken zolang de fakkel brand, zijn aanwezige personen binnen het 

effectgebied aangewezen op zelfredzaamheid. Afhankelijk van de afstand tot de aardgasleiding is 

vluchten niet of nauwelijks mogelijk. De hittestraling is daarvoor te groot. Vluchten is dan alleen 

mogelijk via een route buiten het “zicht” van de fakkel. Bijvoorbeeld achter een hoge muur van een 

gebouw langs. Indien de afstand groot genoeg is dan zijn personen binnen gedurende langere tijd 

veilig, mits zij zich buiten het zicht van de fakkel bevinden. Om de zelfredzaamheid te vergroten is het 

raadzaam om rekening te houden met het verhogen van de brandwerendheid van de gevels aan de 

zijde van de aardgasleiding en het realiseren van veilige vluchtroutes. Hierdoor worden de gevolgen 

van de hittestraling beperkt. Overigens is een snelle alarmering van aanwezige personen binnen het 

effectgebied essentieel voor een goede zelfredzaamheid.  
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Tabel 6. Effectafstanden, slachtofferbeeld en schadebeeld bij een fakkelbrand
1)
 

 
Effectafstand 

(meter) 

Slachtoffers buitenshuis
2) 

(%) 

Slachtoffers binnenshuis
2) 

(%) 
Schade aan objecten 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

1
e
 ring 0 - 80 100 0 0 0 10 6 14 70 

Onherstelbare schade en 

branden 

2
e
 ring 81 - 170 2 6 14 30 0 0,6 1,4 5 Branden 

3
e
 ring 171 - 320 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen of lichte schade 

1) Uitgangspunten: aardgasleiding, leidingbreuk continue uitstroom, druk 40 bar, diameter leiding 16 inch, blootstellingsduur 
mensen 20 seconden.  
2) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3). 

 

 

 
Figuur 4. Schematische weergave van een fakkelbrand 

 
Een ongeval met een hoge druk aardgasleiding kan overal plaatsvinden waar de leiding ligt.  

 

 

 

Tabel 7. Geschat aantal slachtoffers binnen het plangebied bij een fakkelbrand
 1)

 

Risicobron 

Slachtoffers buitenshuis Slachtoffers binnenshuis 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

Hogedruk aardgasleiding  0-10 0-10 10-20 10-40 0-5 0-5 10-20 10-40 

1) Slachtoffersystematiek: doden (†) en zeer zwaar (T1) tot lichtgewond (T3). 
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5. MAATREGELEN 
De maatregelen die genomen kunnen worden om de gevaren te beperken bij het bestrijden van de 

gevolgen van een ongeval worden onderverdeeld in bronmaatregelen, effectmaatregelen en 

maatregelen ten behoeve van de zelfredzaamheid. 

 

5.1 Bronmaatregelen 

Bronmaatregelen zijn de meest effectieve maatregelen die kunnen worden genomen om de gevaren 

voor het plangebied te beperken. Bij bedrijven zijn dat voornamelijk maatregelen die gaan over het 

verwijderen of beperken van de activiteit met gevaarlijke stoffen. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen 

gaat het vooral om het verwijderen of beperken van de vervoersstromen en het verbeteren van de 

omstandigheden waaronder het vervoer plaatsvindt. Over het nemen van deze maatregelen kan over 

het algemeen in het kader van deze procedure niet worden beslist.  

Te overwegen maatregelen: 

1. Voorzieningen treffen die de kans op een ongeval met een hoge druk aardgasleiding in het 

plangebied verkleinen, zoals het markeren en vrijhouden van de leidingstraat en het 

beschermen van de leiding tegen beschadigingen door graafwerkzaamheden [8].  

2. Werkzaamheden in de omgeving van de hogedruk aardgasleiding alleen onder strikte 

voorwaarden toestaan [8]. 

5.2 Effectbeperkende maatregelen 

Het is ook mogelijk om maatregelen te nemen waardoor de effecten van een rampscenario op het 

plangebied beperkt kunnen worden.  

Te overwegen maatregelen: 

3. Mogelijkheden onderzoeken om (nieuwe) gebouwen zodanig uit te voeren dat bescherming 

wordt geboden tegen de effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen. [9] 

4. Binnen gebouwen geniet men over het algemeen goede bescherming tegen een giftige wolk 

indien ramen, deuren en ventilatieopeningen gesloten zijn. Als er in de gebouwen 

voorzieningen worden getroffen waardoor snel de toevoer van buitenlucht gestopt kan worden 

kan het aantal slachtoffers worden beperkt. 

5.3 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het effectgebied in staat zijn om zichzelf 

op eigen kracht in veiligheid te brengen.  

Te overwegen maatregelen: 

5. Expliciete communicatie vooraf over de gevaren en hoe men moet handelen bij een ongeval 

met gevaarlijke stoffen. Mensen in het effectgebied moeten immers weten wat zij moeten doen 

wanneer er gealarmeerd wordt.  

6. Zeker stellen dat mensen in het effectgebied snel worden gewaarschuwd bij een (dreigend) 

ongeval met gevaarlijke stoffen. 

7. Verenigingen, instellingen en bedrijven noodplannen laten opstellen waarin rekening wordt 

gehouden met een (dreigend) ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit bevordert de mogelijkheden 

om snel op een juiste manier op te treden. 

5.4 Te overwegen maatregelen 

In tabel 8 zijn de maatregelen die mogelijk genomen kunnen worden om de gevaren te beperken 

samengevat. Tevens is een inschatting opgenomen van de bijdrage die een maatregel kan leveren 

aan de beperking van het gevaar. 
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Tabel 8. Te overwegen maatregelen en een inschatting van de bijdrage aan de beperking van het gevaar  

Bronmaatregelen 
Ongeval 

tankwagen 
LPG 

Ongeval 
tankwagen 

benzine 

Ongeval 
tankwagen 
giftige stof 

Ongeval 
hogedruk 

aardgasleiding 

1. In het plangebied voorzieningen aan 

de hogedruk aardgasleiding treffen die 

de kans op een ongeval verkleinen 

- - - ++ 

2. Werkzaamheden in de omgeving van 

de hogedruk aardgasleiding alleen 

onder strikte voorwaarden toestaan 

- - - ++ 

Effectmaatregelen     

3. Bij (nieuwe) gebouwen rekening 

houden met de effecten van een 

ongeval met gevaarlijke stoffen 

++ ++ ++ ++ 

4. Ventilatievoorzieningen snel kunnen 

uitschakelen en sluiten 
0 0 + 0 

Zelfredzaamheid     

5. Communicatie vooraf over risico’s en 

hoe te handelen 
+ + + + 

6. Tijdig waarschuwen + + + + 

7. Waar mogelijk noodplannen opstellen + + + + 

+++  zeer gunstig effect op de risico’s    

++ gunstig effect op de risico’s     

+ licht gunstig effect op de risico’s   

0 geen effect op de risico’s    
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Voor De Banne wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het nieuwe 

bestemmingsplan wordt de bestaande situatie vastgelegd en nieuwe ontwikkelingen 

meegenomen. In de besluitvorming dient rekening te worden gehouden met het aspect 

externe veiligheid. Dit memo behandelt alleen de externe veiligheidsrisico’s van de 

hogedruk aardgasleidingen. 

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking 

getreden. Het besluit regelt onder meer de externe veiligheidsaspecten van buisleidingen. 

Het externe veiligheidsbeleid voor buisleidingen is hiermee in lijn gebracht met het beleid 

voor inrichtingen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. De 

regels in het besluit gelden voor de exploitant van een buisleiding en het bevoegd gezag 

voor de ruimtelijke ordening.  

 

Op grond van het Bevb geldt voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen de 

risicobenadering. Dit houdt in dat voorzien wordt in een basisveiligheidsniveau voor elke 

burger in de vorm van een grenswaarde en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 

Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag voor de ruimtelijke 

ordening ten aanzien van het groepsrisico. Tevens is het bevoegd gezag verplicht om de 

brandweer in de gelegenheid te stellen tot het geven van advies. 

 

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet worden getoetst aan het 

plaatsgebonden- en het groepsrisico als gevolg van de hogedruk aardgasleidingen. 

Stadsdeel Noord heeft DMB gevraagd risicoberekeningen te maken en de toets aan de 

risiconormen uit te voeren. 

 

Het bestemmingsplangebied De Banne is gelegen in stadsdeel Noord en omvat onder 

meer (delen van) de buurten “De Banne Noordoost” en “De Banne Zuidoost” (zie figuur 1 

voor de plankaart). 
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Figuur 1: Grens van het bestemmingsplangebied De Banne. 

 

In figuur 2 zijn de ligging en de risicozones van de leidingen weergegeven. 

 

 

 
Figuur 2: De Banne met de risicocontouren van de hoge druk aardgasleiding. 

 

 

1.2  Doel 

Het doel van deze analyse is te onderzoeken of aan de grenswaarde van het 

plaatsgebonden risico voldaan kan worden en om te bepalen wat de hoogte is van het 

groepsrisico in het plangebied De Banne. 
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2  Risicoberekeningen 

2.1  Uitgangspunten risicoberekeningen 

2.1.1  Rekenpakket 

De risico’s zijn berekend met het rekenpakket CAROLA versie 1.0.0.51 met 

parameterbestand versie 1.2. CAROLA is door het ministerie van I&M geaccordeerd als 

het rekenprogramma voor risicoberekeningen aan hogedruk aardgasleidingen.  

Met CAROLA kan bepaald worden of voldaan wordt aan de risiconormen voor de Externe 

Veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

2.1.2  Technische gegevens gasleiding 

De technische gegevens van de leiding en de faalfrequenties zijn, aansluitend bij de 

Handleiding Risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen, opgevraagd bij 

N.V. Nederlandse Gasunie (hierna Gasunie) ter gebruik in het rekenprogramma. Het 

betreft hier de leidingen W-572-01 (16 inch, 40 bar) en W-572-03 (12 inch, 40 bar). Beide 

leidingen lopen (deels) door het plangebied. De gegevens van deze leidingen zijn 

aangeleverd op 16-05-2012 door Gasunie. De leidinggegevens hebben een geldigheid tot 

27-09-2012. 

 

2.1.3  Gebied bevolkingsinventarisatie 

Conform de Handleiding Risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen (versie 

1.1 van 25 augustus 2010) zijn de bevolkingsgegevens binnen de 1% letaliteitafstand 

(inventarisatieafstand) in kaart gebracht. Bij het inventariseren van de 

bevolkingsgegevens moet een gebied tot 1 kilometer + 2 maal de inventarisatieafstand 

(IA) aan weerszijden van het plangebied beschouwd worden. De inventarisatieafstand 

verschilt per leidingtype en bedraagt voor de leiding door het plangebied 170 meter (0,17 

kilometer). Voor deze leiding moet in totaal moet dus aan weerszijden van het plan gebied 

1,34 kilometer in kaart worden gebracht. 

 

2.1.4  Inventarisatie bevolkingsgegevens 

Een groot aantal objecten in het plangebied en aan weerszijden van het plangebied zijn in 

kaart gebracht en ingevoerd in Carola. Tevens zijn bevolkingsgegevens uit de 

berekeningen van de bestemmingsplannen Cornelis Douwes, Nieuwendam Zuid, 

Noorderpark, Schellingwoude, Metaalbewerkerweg en omgeving (nieuwe ontwikkelingen) 

en plan Mosveld ingelezen tbv de verdere inventarisatie aan oost- en westzijde van het 

plangebied (in totaal circa 255 polygonen). Aan de weerszijden van het plangebied is de 
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bevolking zodoende langs een grotere afstand dan 1,34 kilometer leiding in kaart 

gebracht. 

 

In bijlage I zijn tabellen opgenomen met de aantallen mensen per ingetekend object 

(bouwblok) en per ingelezen populatiebestand (bevolking per gebied).  

 

Bij de populatiebestanden zijn de op gehele aantallen afgeronde aantallen per object 

weergegeven in de tabel in Bijlage I. Op deze wijze zijn de aantallen ook weergegeven in 

de rapportage van het rekenprogramma CAROLA. In het rekenpakket zelf wordt wel 

gerekend met de niet afgeronde aantallen (b.v. een gemiddelde van 2,4 personen per 

woning). 

 

Verder zijn de volgende uitgangspunten aangenomen: 

De standaardwaarden voor aanwezigheid dag en nacht percentages zijn gehanteerd en 

er zijn (voor zover beschikbaar) standaardwaarden gebruikt voor aantallen personen in 

woningen (2,4 personen per woning) en voor dichtheden van parken, volkstuinen etc. (via 

PGS-1). 

 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen gepland in het plangebied.  

 

Een overzichtskaart met de in CAROLA ingevoerde (ingelezen) objecten is weergegeven 

in figuur 3. 

 

 
Figuur 3: Ingevoerde objecten in het rekenprogramma CAROLA.  
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2.2  Uitkomsten risicoberekeningen 

De berekening is uitgevoerd op 21-06-2012. Het projectbestand heeft de naam  

De Banne.crp en als datum 21-06-2012. 

 

Hieronder worden de uitkomsten van de berekeningen weergegeven. Het betreft de 

risico’s van de leidingen W-572-01 en W-572-03 van N.V. Nederlandse Gasunie. 

 

2.2.1  Belemmeringenstrook 

Voor de leidingen geldt een belemmeringenstrook van 4 meter aan weerszijden van de 

leiding, gerekend vanuit het hart van de leiding. Deze moet worden opgenomen op de 

plankaart. Zie voor meer informatie over de gevolgen van deze strook voor de planregels 

artikel 14 van het Bevb. 

 

2.2.2  Plaatsgebonden risico 

De plaatsgebonden risicocontouren zijn weergegeven in figuur 4 en 5. Het 

plaatsgebonden risico is nergens hoger dan de grenswaarde van 10
-6

 per jaar. Zodoende 

wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 

 

 
Figuur 4: Weergave van het plaatsgebonden risico voor de leiding W-572-01. 
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Figuur 5: Weergave van het plaatsgebonden risico voor de leiding W-572-03. 

 

 

 

 

2.2.3  Invloedsgebied en hoogte groepsrisico 

Het invloedsgebied van het groepsrisico van de leidingen is weergegeven in figuur 6 en 7. 

 

 
Figuur 6: Invloedsgebied van het groepsrisico voor leiding W-572-01. 
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Figuur 7: Invloedsgebied van het groepsrisico voor leiding W-572-03. 

 

 

 

De rekenmethodiek vereist dat het hoogste groepsrisico van de leiding binnen het 

inventarisatiegebied bepaald wordt en weergegeven wordt in een figuur (groepsrisico 

screeningscurve). Het inventarisatiegebied is per definitie groter dan het plangebied. 

 

De groepsrisico screeningscurven zijn weergegeven in figuur 8 en 9. 
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Figuur 8: Verloop van het groepsrisico (van leiding W-572-01) als fractie van de oriëntatiewaarde 

van het groepsrisico (huidige situatie). Het gearceerde gebied geeft het groepsrisico van het groen 

gekleurde stuk leiding aan. 

 

Het leidingdeel met het hoogste groepsrisico ligt deels binnen het plangebied. Het 

maximum groepsrisico bedraagt 0,55 maal de oriëntatiewaarde (kilometer stationing 

9510-10510). 
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Figuur 9: Verloop van het groepsrisico (van leiding W-572-03) als fractie van de oriëntatiewaarde 

van het groepsrisico. Het gearceerde gebied geeft het groepsrisico van het groen gekleurde stuk 

leiding aan. 

 

 

Het maximale groepsrisico voor de leiding W-572-03 bedraagt 0,1 maal de 

oriëntatiewaarde. 

 

In figuur 10 en 11 zijn de groepsrisico curven (FN-curven) behorende bij het maximum 

groepsrisico van beide leidingen weergegeven. 
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Figuur 10: Maximum groepsrisico (leiding W-572-01). 
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Figuur 11: Maximum groepsrisico (leiding W-572-03). 

 

Het maximale groepsrisico voor de leiding W-572-01 bedraagt 0,54 maal de 

oriëntatiewaarde. 
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2.2.4  Conclusies 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is nergens hoger dan de grenswaarde van 10
-6

 per jaar. 

Zodoende wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 

 

Groepsrisico 

Het maximum groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde niet. Omdat er geen nieuwe 

ontwikkelingen zijn neemt het groepsrisico niet toe. Vanwege het feit dat het groepsrisico 

in het inventarisatiegebied hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, is de uitgebreide 

verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. 

  

In dit rapport worden uitsluitend de aspecten genoemd die de verantwoording van het 

groepsrisico moet omvatten, zie de volgende paragraaf en de bijlage II voor deze 

aspecten. De verantwoording zelf moet worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

2.2.5  Verantwoording van het groepsrisico in het bestemmingsplan 

In alle gevallen is het vereist de brandweer in de gelegenheid te stellen tot het geven van 

advies in verband met het groepsrisico (artikel 12, lid 2 van het Bevb).  

 

De uitgebreide verantwoording van het groepsrisico is noodzakelijk. Dit houdt in dat 

invulling moet worden gegeven aan artikel 12 lid 1, onderdeel a t/m g van het Bevb. Zie 

bijlage II voor de volledige inhoud van dit artikel. 
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Bijlage I 

 

Tabel 2: Ingevoerde populatiebestanden uit Ruimtelijk plan Mosveld 

 

 

Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

RG54.txt Wonen 22 75/ 100 

RG53.txt Wonen 25 74/ 100 

RG52.txt Wonen 34 88/ 100 

RG51.txt Wonen 42 72/ 100 

RG50.txt Wonen 31 76/ 100 

RG49.txt Wonen 34 79/ 100 

RG45.txt Wonen 14 70/ 100 

RG46.txt Wonen 17 76/ 100 

RG47.txt Wonen 15 47/ 100 

RG48.txt Wonen 13 70/ 100 

NC27.txt Werken 9 Standaard werken 

NC25.txt Werken 86 Standaard werken 

NC02.txt Werken 99 Standaard werken 

NC01.txt Werken 331 Standaard werken 

NC03.txt Werken 47 Standaard werken 

NC04.txt Werken 50 Standaard werken 

NC05.txt Werken 151 Standaard werken 

QC01.txt Werken 22 Standaard werken 

QC03.txt Wonen 100 73/ 100 

QC41.txt Wonen 20 70/ 100 

QC42.txt Wonen 7 70/ 100 

RH23.txt Wonen 8 70/ 100 

RH32.txt Wonen 39 75/ 100 

RH31.txt Wonen 14 84/ 100 

RH81.txt Wonen 17 100/ 100 
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Label Type Aantal Aanwezigheidspercentage

s 

(Overdag /Nacht / per jaar) 

RH39.txt Wonen 51 72/ 100 

RH40.txt Wonen 25 70/ 100 

RH41.txt Wonen 10 70/ 100 

QB01.txt Werken 578 Standaard werken 

QB34.txt Wonen 19 75/ 100 

QB46.txt Wonen 22 75/ 100 

QB03.txt Wonen 76 73/ 100 

QB04.txt Wonen 61 70/ 100 

QB05.txt Wonen 43 75/ 100 

QB06.txt Wonen 37 75/ 100 

QB07.txt Wonen 14 77/ 100 

QB08.txt Wonen 26 78/ 100 

QB09.txt Wonen 54 72/ 100 

QB10.txt Wonen 70 77/ 100 

QB12.txt Wonen 45 72/ 100 

QB11.txt Wonen 63 76/ 100 

QB13.txt Wonen 36 73/ 100 

QB14.txt Wonen 53 72/ 100 

QB17.txt Wonen 74 75/ 100 

QB18.txt Wonen 55 70/ 100 

QB19.txt Wonen 47 72/ 100 

QB20.txt Wonen 41 72/ 100 

QB21.txt Wonen 40 73/ 100 

QB22.txt Wonen 74 71/ 100 

QB23.txt Wonen 34 73/ 100 

QB02.txt Werken 82 75 / 100 
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Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

QB41.txt Wonen 31 80/ 100 

QB42.txt Wonen 18 70/ 100 

QB43.txt Wonen 24 95/ 100 

QB44.txt Wonen 19 70/ 100 

QB45.txt Wonen 22 79/ 100 

QB24.txt Wonen 44 70/ 100 

QB25.txt Wonen 56 74/ 100 

QB26.txt Wonen 142 72/ 100 

QB27.txt Wonen 192 76/ 100 

QB28.txt Wonen 119 73/ 100 

QB29.txt Wonen 107 72/ 100 

QB30.txt Wonen 161 74/ 100 

QC09.txt Wonen 64 100/ 100 

QC10.txt Wonen 57 72/ 100 

QC13.txt Wonen 65 70/ 100 

QC14.txt Wonen 94 70/ 100 

QC16.txt Werken 351 Standaard werken 

QC24.txt Werken 20 Standaard werken 

QC25.txt Werken 21 Standaard werken 

QC22.txt Wonen 52 78/ 100 

QC20.txt Wonen 106 72/ 100 

QC19.txt Wonen 13 70/ 100 

QC23.txt Werken 2 Standaard werken 

RH33.txt Wonen 80 88/ 100 
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Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

QD42.txt Werken 620 Standaard werken 

QJ04.txt Wonen 65 88/ 100 

QJ05.txt Wonen 178 73/ 100 

QJ06.txt Wonen 75 78/ 100 

QJ07.txt Wonen 103 78/ 100 

QJ08.txt Wonen 97 75/ 100 

QJ12.txt Wonen 79 72/ 100 

QJ11.txt Wonen 76 71/ 100 

QK01.txt Werken 1 Standaard werken 

QH05.txt Wonen 102 89/ 100 

QK02.txt Werken 506 Standaard werken 

QG12.txt Wonen 18 100/ 50 

QH02.txt Wonen 61 100/ 100 

QH02_2.txt Wonen 118 Standaard wonen 

QG33.txt Werken 25 100/ 36 

QG17.txt Wonen 33 76/ 100 

Zwembad (incl personeel).txt Werken 730 100/ 50 

Buitenbad.txt Evenem

ent 

263 100/ 100/ 95% buiten 

overdag/ 38% van het 

jaar 

RH30.txt Werken 135 100/ 50/ 95% buiten 

overdag/ 19% buiten 

nacht/ 100% van het jaar 

QC27.txt Werken 50 100/ 20 

Schoolwerktuin.txt Werken 42 Standaard werken 

Woning nr 263.txt Wonen 3 Standaard wonen 

Florapark_1.txt Werken 98 Standaard werken 

Vliegenbos_1.txt Werken 62 Standaard werken 

Bredero college.txt Werken 550 Standaard werken 

Buiksloterbreek_1.txt Werken 33 Standaard werken 

QB47.txt Wonen 42 72/ 100 
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Tabel 3: Ingevoerde populatiebestanden uit Bestemmingsplan Noorderpark 

 

 

Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

Braakliggend Terrein.txt Werken 39 Standaard werken 

Woonschepen Koppelingpad.txt Wonen 12 Standaard wonen 

Woonschepen Buiksloterdijk.txt Wonen 14 Standaard wonen 

NO_Horeca_1.txt Werken 50 Standaard werken 

NO_Horeca_2.txt Werken 50 Standaard werken 

NO_Horeca_3.txt Werken 50 Standaard werken 

NO_Evenemententerrein.txt Evenem

ent 

5000 100/ 100/ 100% overdag 

buiten/ 15% van het jaar 

NO_Evenementen_2.txt Evenem

ent 

15000 100/ 100/ 100% overdag 

buiten/ 1% van het jaar 
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Tabel 4: Ingevoerde populatiebestanden uit Bestemmingsplan Cornelis Douwes 

 

 

Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

Woonblok_1.txt Wonen 185 Standaard wonen 

Woonblok_2.txt Wonen 118 Standaard wonen 

Woonblok_3.txt Wonen 230 Standaard wonen 

Woonblok_4.txt Wonen 82 Standaard wonen 

Woonblok_5.txt Wonen 77 Standaard wonen 

Woonblok_6.txt Wonen 106 Standaard wonen 

Woonblok_7.txt Wonen 102 Standaard wonen 

Bedrijven terrein_1.txt Werken 235 Standaard werken 

Bedrijventerrein_2.txt Werken 406 Standaard werken 

Bedrijventerrein_3.txt Werken 157 Standaard werken 

Bedrijventerrein_4.txt Werken 189 Standaard werken 

Woonblok_8.txt Wonen 113 Standaard wonen 

Woonblok_9.txt Wonen 34 Standaard wonen 

Woonblok_10.txt Wonen 91 Standaard wonen 

Woonblok_11.txt Wonen 96 Standaard wonen 

Woonblok_12.txt Wonen 91 Standaard wonen 

Kerk.txt Werken 100 Standaard werken 

Woonblok_13.txt Wonen 132 Standaard wonen 

Woonblok_14.txt Wonen 125 Standaard wonen 

Woonblok_15.txt Wonen 113 Standaard wonen 

Woonblok_16.txt Wonen 101 Standaard wonen 

Bedrijventerrein_5.txt Werken 61 Standaard werken 

Bijz_gebouwen_1.txt Werken 100 Standaard werken 

Bijz_gebouwen_2.txt Werken 100 Standaard werken 

Bijz_gebouwen_3.txt Werken 100 Standaard werken 

Woonblok_17.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonblok_18.txt Wonen 36 Standaard wonen 
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Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

Woonblok_19.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonblok_20.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonblok_21.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonblok_22.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonblok_23.txt Wonen 106 Standaard wonen 

Woonblok_24.txt Wonen 98 Standaard wonen 

Woonblok_25.txt Wonen 89 Standaard wonen 

Woonblok_26.txt Wonen 96 Standaard wonen 

Woonblok_27.txt Wonen 96 Standaard wonen 

Woonblok_28.txt Wonen 96 Standaard wonen 

Woonblok_29.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonblok_30.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonblok_31.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonblok_32.txt Wonen 115 Standaard wonen 

Drukkerij.txt Werken 35 Standaard werken 

Sociale Werkplaats.txt Werken 460 Standaard werken 

Kantoorgebouw 20x25, 3 

verd.txt 

Werken 50 Standaard werken 

Kantoorgeb 20x25 4 verd.txt Werken 66 Standaard werken 

Kantoorgebouw 20x25, 3 

verd.txt 

Werken 50 Standaard werken 

OSG.txt Werken 30 Standaard werken 

The Curve.txt Werken 146 Standaard werken 

Kantoorgeb 30x30 9 verd.txt Werken 270 Standaard werken 

Bedrijven blok_1.txt Werken 23 Standaard werken 

Woonblok_33.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonblok_34.txt Wonen 29 Standaard wonen 

Supermarkt.txt Werken 50 Standaard werken 

KDV.txt Werken 60 Standaard werken 
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Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

Restaurant.txt Wonen 100 Standaard wonen 

Bedrijventerrein.txt Werken 86 Standaard werken 

Woonblok_35.txt Wonen 46 Standaard wonen 

Kantoorgebouw_3.txt Werken 13 Standaard werken 

Woonblok_36.txt Wonen 103 Standaard wonen 

Woonblok_37.txt Wonen 29 Standaard wonen 

Woonblok_38.txt Wonen 187 Standaard wonen 

Woonblok_39.txt Wonen 144 Standaard wonen 

Woonblok_40.txt Wonen 118 Standaard wonen 

Sportpark Melkweg.txt Werken 151 Standaard werken 

Wijkbeheer West.txt Werken 50 Standaard werken 

Bedrijfsverzamelgebouw_1.txt Werken 50 Standaard werken 

Praktijkschool Kolom.txt Werken 241 Standaard werken 

Woonwagenterrein.txt Wonen 82 Standaard wonen 

Sportpark Oostzanerwerf.txt Werken 322 Standaard werken 

LPG tankstation Heermink.txt Werken 10 Standaard werken 

Woonblok_41.txt Wonen 55 Standaard wonen 

Woonblok_42.txt Wonen 34 Standaard wonen 

Woonblok_43.txt Wonen 62 Standaard wonen 

Woonblok_44.txt Wonen 161 Standaard wonen 

Woonboten Zijkanaal_1_L.txt Wonen 26 Standaard wonen 

Woonboten Zijkanaal_1 R.txt Wonen 26 Standaard wonen 

Woonschepen Klaprozenweg.txt Wonen 106 Standaard wonen 

Park_Meteorenweg.txt Werken 18 Standaard werken 

Park Westertocht.txt Werken 26 Standaard werken 

Park_Oostertocht.txt Werken 32 Standaard werken 

Groenstrook_A10_Links.txt Werken 19 Standaard werken 

Groenstrook_A10_Links_W.txt Werken 42 Standaard werken 

Groenstrook A10_Rechts_2.txt Werken 40 Standaard werken 
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Tabel 5: Ingevoerde populatiebestanden uit Bestemmingsplan Nieuwendam Zuid 

 

 

Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

Sector A.txt Wonen 550 100/ 0 

Sector B.txt Wonen 892 71/ 58 

Sector C.txt Wonen 30 100/ 0 

Sector D.txt Wonen 99 100/ 0 

Sector E.txt Wonen 280 100/ 0 

Sector F.txt Wonen 550 100/ 0 

Sector G.txt Wonen 50 50/ 0 

Sector H.txt Wonen 1500 50/ 100 

Sector I.txt Wonen 551 68/ 63 

Sector J.txt Wonen 25 100/ 1 

Sector K.txt Wonen 2 50/ 100 

Sector L.txt Wonen 21 95/ 10 

Sector M.txt Wonen 169 94/ 13 

Sector S.txt Wonen 534 75/ 50 

Sector T.txt Wonen 26 65/ 69 

Sector U.txt Wonen 50 100/ 100 

Sector V.txt Wonen 18 50/ 100 

Sector W.txt Wonen 14 64/ 79 

Sector X.txt Wonen 4 Standaard wonen 

Sector Y.txt Wonen 2 Standaard wonen 

Sector Z.txt Wonen 33 100/ 0 

Sector AA.txt Wonen 180 100/ 0 

Sector BB.txt Wonen 10 10/ 0 

Sector CC.txt Wonen 888 69/ 62 

Sector DD.txt Wonen 40 40/ 0 

Sector EE.txt Wonen 8 75/ 63 

Sector FF.txt Wonen 619 100/ 1 

Sector GG.txt Wonen 169 98/ 4 

Sector HH.txt Wonen 78 99/ 3 

Bevolking rand 

invloedsgebied_1.txt 

Wonen 648 Standaard wonen 

Bevolking rand 

invloedsgebied_2.txt 

Wonen 273 Standaard wonen 

Sector Park.txt Wonen 37 Standaard wonen 
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Tabel 6: Ingevoerde populatiebestanden uit Bestemmingsplan Schellingwoude 

 

 

 

Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

Woningen_1.txt Wonen 65 Standaard wonen 

Woningen_2.txt Wonen 19 Standaard wonen 

Volkstuinen_1.txt Werken 115 Standaard werken 

Woningen_3.txt Wonen 43 Standaard wonen 

Vak A_Woningen.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woningen_4.txt Wonen 5 Standaard wonen 

Vak C_woningen.txt Wonen 36 Standaard wonen 

Woonboten_1.txt Wonen 14 Standaard wonen 

Volkstuinen_2.txt Werken 134 Standaard werken 

Gepland Tankstation.txt Werken 10 Standaard werken 

Woningen_7.txt Wonen 5 Standaard wonen 

Volkstuinen_3.txt Werken 91 Standaard werken 

Woningen_5.txt Wonen 84 Standaard wonen 

Woningen_6.txt Wonen 204 Standaard wonen 

Woningen_8.txt Wonen 60 Standaard wonen 

Park_Wouderbreek.txt Werken 23 Standaard werken 

Woonboten_2.txt Wonen 10 Standaard wonen 

Woningen_8_1.txt Wonen 19 Standaard wonen 

Bedrijven_1.txt Werken 7 Standaard werken 

Woningen_9.txt Wonen 77 Standaard wonen 
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Tabel 7: Ingevoerde populatiebestanden uit Bestemmingsplan Metaalbewerkerweg 

en omgeving 

 

Label Type Aantal Aanwezigheidspercenta

ges 

(Overdag /Nacht / per 

jaar) 

Woningen_Buiksloterdijk.txt Wonen 17 Standaard wonen 

Woningen_Dillehof_1.txt Wonen 17 Standaard wonen 

Woningen_Dillestraat_1.txt Wonen 17 Standaard wonen 

Woningen_Marjoleinstraat_1.txt Wonen 38 Standaard wonen 

Woningen_Marjoleinstraat_2.txt Wonen 10 Standaard wonen 

Nieuwe Ontwikkeling_1 PD.txt Werken 641,8 Standaard werken 

Nieuwe Ontwikkeling_2 PD.txt Werken 138,5 Standaard werken 

Nieuwe Ontwikkeling_3 PD.txt Werken 35,4 Standaard werken 

Nieuwe Ontwikkeling_5 PD.txt Werken 572,7 Standaard werken 

Nieuwe Ontwikkeling_6 PD.txt Werken 351,7 Standaard werken 

Nieuwe Ontwikkeling_7 PD.txt Werken 757 Standaard werken 

Energiegebouw Werken 5 Standaard werken 
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Bijlage II 

Volledig artikel verantwoording groepsrisico uit het Bevb 

 

Artikel 12 

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een 

buisleiding of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt 

kwetsbaar object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het 

invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In de toelichting bij het besluit wordt 

vermeld: 

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van 

personen in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het 

groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken; 

b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt 

vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die 

de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten 

hoogste 10
-4

 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke 

slachtoffers van ten hoogste 10
-6

 per jaar; 

c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden 

toegepast door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt; 

d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico 

en de voor- en nadelen daarvan; 

e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het 

groepsrisico in de nabije toekomst; 

f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar ongeval; 

g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de 

buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, 

om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. 

 

2. Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het 

voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio 

het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid om in verband met 

het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van 

bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de 

zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding. 
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blz. 202

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Banne Buiksloot II met identificatienummer NL.IMRO.0363.N1203BPSTD-OW01 
van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aanduidingsvlak

een op de verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding;

1.6  aan-huis-gebonden-beroep

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner zelf wordt uitgeoefend, waarbij de 
woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met 
de woonfunctie in overeenstemming is;

1.7  archeologisch rapport

rapport, zoals bedoelt in artikel 39, lid 2 Monumentenwet 1988, waarin de archeologische waarde van 
het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur in 
voldoende mate is vastgesteld;

1.8  automatenhal

een voor het publiek toegankelijke ruimte waar meer dan twee spelautomaten of andere mechanische 
toestellen in de zin van artikel 30 van de Wet op de Kansspelen zijn opgesteld;

1.9  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
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1.10  bebouwingspercentage

een in de regels of verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het 
bestemmingsvlak of bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd. Bij het ontbreken van een 
percentage geldt een bebouwingspercentage van 100%';

1.11  bedrijf

het bedrijfsmatig (industrieel) vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen;

1.12  bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor de huisvesting van een 
persoon, die daar gelet op de bestemming van het gebouw of terrein ten behoeve van beheer of toezicht 
noodzakelijk is;

1.13  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.14  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met 
een dak;

1.16  bodemverstoring

elke vorm van grondverzet;

1.17  botenhuis

een gebouw gebouwd over het water en bereikbaar van het te bevaren water, dat dient voor overdekt 
onderbrengen van één of meer schepen;

1.18  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;

1.19  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
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1.20  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd en waarvan de lagen een nagenoeg gelijke omvang 
hebben, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw, dakopbouw en/of 
zolder;

1.21  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.22  bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel;

1.23  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.24  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.25  brutovloeroppervlakte

de totale oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen, 
dienstruimten, bergingen etc.;

1.26  consumentverzorgende dienstverlening

persoonlijke verzorging van consumenten, waaronder kapperszaken, schoonheidsinstituten en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bedrijven;

1.27  cultuurhistorische waarde

de waarde die kan worden toegekend aan een object, gebouw, terrein of structuur op basis van zijn 
sociaalhistorische, geschiedkundige, architectuurhistorische, (steden)bouwhistorische, archeologische 
of historisch-geografische karakteristiek;

1.28  Dagelijks Bestuur

het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord;

1.29  dakopbouw

bijzondere bouwlaag waarvan het vloeroppervlak ten hoogste 60% van het vloeroppervlak van de direct 
daaronder gelegen bouwlaag omvat;
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1.30  dienstverlening

het verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden met of zonder 
rechtstreeks contact met het publiek. Onder te verdelen in:

1. consumentverzorgende dienstverlening;
2. maatschappelijke dienstverlening;

1.31  dove gevel

een bouwkundige constructie waarin,

a. geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering 
die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB 
onderscheidenlijk 35 dB(A);

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de 
delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

1.32  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 
ter plaatse en anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.33  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.34  geldwisselkantoor

een voor publiek toegankelijke ruimte waarin de hoofdactiviteit wordt gevormd door het gelegenheid 
bieden tot het wisselen van geld;

1.35  geluidsgevoelige maatschappelijke functie

maatschappelijke functie die op grond van de Wet geluidhinder als geluidsgevoelig gebouw is 
aangewezen, zijnde;

1. onderwijsgebouw;
2. ziekenhuis;
3. verpleeghuis;
4. verzorgingstehuis;
5. psychiatrische inrichting;
6. kinderdagverblijf;

1.36  geluidsluwe zijde

De zijde van een gebouw waar de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder niet overschrijdt, dan wel een serre of loggia wordt gerealiseerd met waardoor deze 
voorkeurswaarde op de scheidingsconstructie van de achtergelegen verblijfsruimte wordt bereikt. 
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1.37  groenvoorzieningen

ruimten in de open lucht, waaronder in ieder geval worden begrepen (bos)parken, plantsoenen, groen en 
open speelplekken, met de daarbij behorende sloten, taluds, vijvers en daarmee gelijk te stellen wateren 
en ondergrondse infrastructurele voorzieningen;

1.38  groothandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor de verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen voor de 
aanwending in een andere bedrijfsactiviteit;

1.39  hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.40  horeca I

fastfood (waaronder begrepen automatiek, snackbar, loketverkoop, fastfoodrestaurant en naar de aard 
daarmee te vergelijken bedrijven);

1.41  horeca II

nachtzaak (dancing, discotheek, sociëteit, zaalaccommodatie, nachtcafé en naar de aard daarmee te 
vergelijken bedrijven);

1.42  horeca III

café (café, bar en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven); 

1.43  horeca IV

restaurant (restaurant, koffie- en theehuis, lunchroom, juicebar en naar de aard daarmee te vergelijken 
bedrijven); 

1.44  horeca V

hotel (waaronder begrepen hotel, motel, jeugdherberg, bed & breakfast, en naar de aard daarmee te 
vergelijken bedrijven);

1.45  kap

bijzondere bouwlaag die door een dakconstructie is omgeven en welke ten minste uit twee elkaar 
snijdende, hellende vlakken (minimaal 30° bestaat);
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1.46  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten waarvoor geen 
meldings- of vergunningsplicht op grond van wet- en regelgeving geldt, waarbij de woning in overwegende 
mate haar woonfunctie behoud en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

1.47  ligplaats voor woonschepen

de ruimte welke door een woonschip, al dan niet met tussentijdse onderbrekingen, mag worden 
ingenomen;

1.48  maaiveld

de hoogte van het afgewerkte bouwterrein;

1.49  maatschappelijke dienstverlening

het verlenen van publieksgerichte diensten op het gebied van overheids-, educatieve, welzijns- 
(para-)medische, sociaal-medische, levensbeschouwelijke, sociaal-culturele voorzieningen;

1.50  opslag

het bedrijfsmatig opslaan, verpakken en verhandelen van goederen, niet zijnde detailhandel;

1.51  overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden;

1.52  peil

onder peil wordt verstaan:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een woonschip: het waterpeil;
c. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de 

bouw;

1.53  planregels

de regels, deel uitmakende van het Banne Buiksloot II;

1.54  pleziervaartuig

een schip, hoofdzakelijk gebruikt en bestemd voor niet-bedrijfsmatige varende recreatie niet zijnde 
bewoond;
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1.55  recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen 
dit recreatieve gebruik is toegestaan, waar onder andere begrepen moeten worden de voet- en 
fietspaden;

1.56  seksinrichting

een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin tegen betaling handelingen en/of voorstellingen 
plaatsvinden van erotische en/of pornografische aard. Hieronder worden mede begrepen een 
seksbioscoop, -theater, -automatenhal en -winkel en naar de aard daarmee te vergelijken inrichtingen;

1.57  short stay

het structureel aanbieden van een zelfstandige woning voor tijdelijke bewoning aan één huishouden voor 
een aaneensluitende periode van tenminste één week en maximaal zes maanden;

1.58  supermarkt

zelfbedieningszaak voor levensmiddelen en huishoudelijke producten;

1.59  telefoneerinrichting of belhuis

een voor publiek toegankelijke ruimte waarin de hoofdactiviteit wordt gevormd door het gelegenheid 
bieden tot het voeren van telefoongesprekken, waaronder mede begrepen het verzenden en ontvangen 
van faxen;

1.60  transport

het bedrijfsmatig vervoeren van goederen en/of personen;

1.61  verbeelding

digitale of analoge kaart van het bestemmingsplan met bijbehorende verklaring, waarop de 
bestemmingen van de in het plan aangewezen gronden, zijn aangegeven;

1.62  waterlijn

de scheiding tussen het natte en droge deel van het schip, wanneer dit in volkomen rust, op rustig water 
zou liggen;

1.63  waterkering

natuurlijke of kunstige begrenzing of afscheiding die het water in zijn loop tegenhoudt en achterliggende 
gebied beschermt tegen inundatie;

1.64  waterstaatkundige werken

werken, waaronder begrepen kunstwerken, verband houden met de waterstaat, zoals dammen, dijken, 
sluizen, beschoeiingen en remmingswerken, uitgezonderd steigers;
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1.65  wonen

permanent verblijf, waarbij de mate van zelfstandigheid en samenlevingsverband niet relevant zijn;

1.66  woonark

een woonschip, niet zijnde een woonboot of een woonvaartuig, dat feitelijk niet geschikt is om mee te 
varen;

1.67  woonboot

een woonschip die aan de romp en de opbouw herkenbaar is als schip, met een (grotendeels) 
authentiek karakter;

1.68  woonschip

een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of is bestemd 
tot woonverblijf, niet zijnde een object dat valt onder de Woningwet, onder te verdelen in:

a. woonark;
b. woonboot;
c. woonvaartuig;

1.69  woonvaartuig

een woonschip met een casco dat herkenbaar is als een van origine varend schip, waaronder begrepen 
een dekschuit, met een gehele of gedeeltelijke opbouw.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel;

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen; 

2.4  de hoogte van een woonschip

de afstand tussen de waterlijn en het hoogste punt van het woonschip, met uitzondering van 
ondergeschikte onderdelen, zoals schoorstenen, masten, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen onderdelen; 

2.5  de breedte van een woonschip

de afstand van de buitenste vaste delen van de woonboot van bakboord naar stuurboord gemeten;

2.6  de lengte van een woonschip

de afstand van de voorkant van het voorste vaste deel tot de achterkant van het achterste vaste deel van 
de woonboot;

2.7  de bouwhoogte van een antenne-installatie

tussen de voet van de antennedrager en het hoogste punt van de antenne-installatie; als de 
antennedrager aan de gevel van een gebouw wordt bevestigd, wordt gemeten tussen het punt waarop de 
antenne met antennedrager het dakvlak kruist en het hoogste punt van de antennedrager;

2.8  de brutovloeroppervlakte van een gebouw

de bebouwde oppervlakte van de afzonderlijke bouwlagen bij elkaar opgeteld;

2.9  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
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2.10  de vloeroppervlakte

de gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

a. nuts- en waterstaatsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

b. groenvoorzieningen;
c. water;
d. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

3.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 3.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte 
toegestaan;

b. voor erfafscheidingen mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedragen;
c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen.
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Artikel 4  Bedrijf - 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een molen met de daarbij ondergeschikte kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid;
b. het herstel en behoud van de culturele en landschappelijke waarden; 
c. bedrijfswoning (inpandig);

met de daarbij behorende:

d. krijtschuur;
e. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

4.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de toegestane maximale bouwhoogte voor 
gebouwen aangegeven; 

b. er is één inpandige bedrijfswoning toegestaan waarvan de inhoudsmaat niet meer dan 500 m³ mag 
bedragen dan wel de bestaande inhoudsmaat wanneer deze meer is;

c. voor erfafscheidingen mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedragen;
d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen 
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Artikel 5  Dienstverlening

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. consumentverzorgende dienstverlening;
b. horeca I, horeca III en horeca IV;
c. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

5.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 5.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte 
toegestaan;

b. voor erfafscheidingen mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedragen;
c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen.
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Artikel 6  Gemengd - 1

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

b. detailhandel, horeca I, horeca III, horeca IV, kantoren en consumentverzorgende dienstverlening op 
de 1ste en 2de bouwlaag;

c. supermarkten op de 2de bouwlaag;
d. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk -1' is 

tevens de functie dienstverlening, niet zijnde geluidsgevoelige maatschappelijke functies op de 1ste, 
2de en 3de bouwlaag toegestaan;

e. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 2' is 
tevens de functie maatschappelijke dienstverlening, niet zijnde geluidsgevoelige maatschappelijke 
functies op de 3de bouwlaag toegestaan;

f. gebouwde parkeervoorzieningen met bijbehorende toegangen voor wat betreft de 1ste en 3de 
bouwlaag;

met de daarbij behorende:

g. tuinen;
h. groenvoorzieningen;
i. voet- en fietspaden;
j. water;
k. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

6.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 6.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte 
toegestaan;

b. voor erfafscheidingen mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedragen;
c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen.

6.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 6.1 genoemde functie: 

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen indien de woningen minimaal aan één 
zijde een geluidsluwe gevel hebben;

b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw;

c. voor de in lid 6.1 sub c genoemde functie geldt dat nevenruimten behorende bij deze functie, niet 
zijnde verkoopvloeroppervlakte in de 3de bouwlaag zijn toegestaan waarbij de bruto vloeroppervlakte 
niet meer dan 350 m² mag bedragen;

d. in de 1ste bouwlaag zijn maximaal twee vestigingen van de in lid 6.1 onder b toegestane functies 
toegestaan waarbij het totale bruto vloeroppervlakte niet meer dan 500 m² mag bedragen;
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e. in de 2de bouwlaag zijn maximaal twee vestigingen van de in lid 6.1 onder c toegestane functie 
toegestaan waarbij de bruto vloeroppervlakte niet meer dan 1.800 m² per vestiging mag bedragen;

f. het totale bruto vloeroppervlakte van de in lid 6.1 onder b en c toegestane functies mag voor de 1ste 
en 2de bouwlaag niet meer dan 7.250 m² bedragen.
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Artikel 7  Gemengd - 2 

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke dienstverlening met inbegrip van bergingen en andere nevenruimten voor wat 
betreft de 1ste en 2de bouwlaag;

b. wonen met inbegrip van bergingen en andere nevenruimten, waaronder mede begrepen short stay, 
inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten voor wat betreft de 
overige bouwlagen;

met de daarbij behorende:

c. pleinen;
d. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

7.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 7.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. de bebouwing moet binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte 

toegestaan;
c. voor erfafscheidingen mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedragen;
d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen.

7.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 7.1 genoemde functie: 

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen indien de woningen minimaal aan één 
zijde een geluidsluwe gevel hebben;

b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.
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Artikel 8  Groen

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. recreatief medegebruik;
c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'brug' zijn bruggen danwel viaducten 

toegestaan;
d. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'maatschappelijk' zijn tevens voor bij 

onderwijsvoorzieningen, een medisch kinderdagverblijf en vergelijkbare maatschappelijke 
dienstverlening behorende buitenruimten toegestaan;

e. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'tuin' is het gebruik van tuin ten behoeve van 
de aangrenzende woonfunctie toegestaan; 

f. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'waterberging' is tevens een waterberging 
toegestaan; 

met de daarbij behorende:

g. speeltoestellen;
h. voet- en fietspaden met bijbehorende bruggen;
i. nutsvoorzieningen;
j. water;
k. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

8.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 18.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. er mogen slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gebouwd worden;
b. de maximum bouwhoogte voor speeltoestellen mag niet meer dan 6 meter bedragen;
c. voor bouwwerken geen gebouwen zijnde mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen. 

8.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in strijd is met de in lid 8.1 genoemde gronden wordt in elk geval aangemerkt:

a. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'brug' is het gebruiken, laten gebruiken en in 
gebruik geven van deze gronden op maaiveld-/waterniveau voor groen, verkeer en water zoals 
bedoeld in de artikelen 8, 17 en 18 is toegestaan;

b. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'waterberging' is het dempen van 
oppervlaktewater alleen toegestaan met een vergunning, die wordt verstrekt indien binnen het 
aanduidingsvlak minimaal 4.400 m² waterberging en/of oppervlaktewater in stand wordt gehouden 
dan wel voldoende aannemelijk is dat dit binnen het aanduidingsvlak gerealiseerd wordt.
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Artikel 9  Maatschappelijk - 1

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke dienstverlening;
b. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'horeca' is tevens een zaalaccommodatie 

toegestaan;
c. uitsluitend ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'kinderboerderij' is een 

kinderboerderij toegestaan;

met de daarbij behorende:

d. groenvoorzieningen;
e. voet- en fietspaden;
f. (ontsluitings)wegen;
g. erven;
h. water;
i. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

9.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 9.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte 
toegestaan;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is het aangegeven maximale 
bebouwingspercentage toegestaan;

c. voor erfafscheidingen mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedragen;
d. voor bouwwerken geen gebouwen zijnde mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen.

9.3  Specifieke gebruiksregels

Op de adressen Anckerplaats 24, Statenjachtstraat 2 en 830 t/m 838 zijn geluidsgevoelige 
maatschappelijke functies niet toegestaan. 
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Artikel 10  Maatschappelijk - 2

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. teraardebestelling en instandhouding van graven;
b. uitsluitend ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'crematorium' is een crematorium 

toegestaan;

met daarbij behorende:

a. groenvoorzieningen;
b. wandelpaden;
c. parkmeubilair;
d. voet- en fietspaden;
e. (ontsluitings)wegen;
f. onbebouwde parkeervoorzieningen;
g. erven;
h. nutsvoorzieningen;
i. water;
j. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

10.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 10.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte 

toegestaan;
c. voor erfafscheidingen mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedragen;
d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen.
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Artikel 11  Sport

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. sportterreinen;

met de daarbij behorende 

a. ongebouwde parkeervoorzieningen;
b. groenvoorzieningen;
c. voet- en fietspaden;
d. (ontsluitings)wegen;
e. erven;;
f. water;
g. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

11.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 11.2 genoemde gronden zijn slechts gebouwen ten dienste van tribunes en 
dug-outs alsmede bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, met 
inachtneming van de volgende bepalingen:

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' wat gelijk is aan het 
verhardingspercentage is het aangegeven maximale bebouwingspercentage toegestaan;

b. voor gebouwen mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 8 meter bedragen;
c. voor andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag de bouwhoogte niet meer dan 14 meter 

bedragen.
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Artikel 12  Tuin - 1

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en erven met bijbehorende al dan niet openbare voetpaden;
b. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van tuin' is een berging 

toegestaan;
c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'parkeergarage' is een ondergrondse 

parkeergarage toegestaan; 

met de daarbij behorende

d. groenvoorzieningen;
e. water;
f. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

12.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 12.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. met uitzondering van de gronden ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 
'parkeergarage', mogen er slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gebouwd worden; 

b. de bouwhoogte voor erfafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter 

bedragen
d. voor woningen gelegen aan de Berend Boeijingstraat, Willem Noorlanderkade en op de adressen 

Diopter 198 t/m 248 mag op het zij-erf een tuinmuur worden opgericht van 2 meter, mits de 
aanliggende bestemming Verkeer is, zoals bedoeld in artikel 17 van deze regels.
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Artikel 13  Tuin - 2

13.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en erven met bijbehorende al dan niet openbare voetpaden;
b. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'garage' zijn garages, bergingen en carports 

toegestaan;

met de daarbij behorende

c. groenvoorzieningen;
d. water;
e. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

13.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 13.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte voor erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
b. per tuinperceel mag een berging gebouwd worden waarbij de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 

meter mag bedragen en de maximale oppervlakte niet meer dan 10 m² mag bedragen;
c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'garage' mag de bouwhoogte van garages, 

bergingen en carports niet meer dan 3,5 meter bedragen;
d. voor bouwwerken geen gebouwen zijnde mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen.
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Artikel 14  Tuin - 3

14.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en erven met bijbehorende al dan niet openbare voetpaden;

met de daarbij behorende

b. groenvoorzieningen;
c. water;
d. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

14.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 14.1 genoemde gronden zijn slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
dienste van de bestemming toegestaan, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. per tuinperceel mag een carport gebouwd worden waarbij de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 
mag bedragen en de maximale oppervlakte mag niet meer dan 15 m² bedragen;

b. op het zij-erf behorende bij een woning mag een tuinmuur worden opgericht van 2 meter, mits de 
aanliggende bestemming Verkeer is, zoals bedoeld in artikel 17 van deze regels;

c. voor bouwwerken geen gebouwen zijnde mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 
bedragen.
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Artikel 15  Tuin - 4

15.1  Bestemmingsomschrijving

a. tuinen en erven ten behoeve van de aangrenzende ligplaatsen voor woonschepen inclusief 
bijbehorende steigers en loopplanken;

met de daarbij behorende

b. bergingen;
c. parkeervoorzieningen;
d. toegangspaden;
e. water;
f. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

15.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 15.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. het maximum oppervlakte voor bergingen en gebouwde parkeervoorzieningen mag gezamenlijk niet 
meer dan 30 m2 bedragen;

b. de maximum bouwhoogte voor bergingen en gebouwde parkeervoorzieningen mag niet meer dan 3 
meter bedragen;

c. de maximum bouwhoogte voor erfafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen;
d. de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter 

bedragen.
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Artikel 16  Tuin - 5

16.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en erven met bijbehorende al dan niet openbare voetpaden;

met de daarbij behorende

b. groenvoorzieningen;
c. water;
d. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

16.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 16.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. het maximum oppervlakte voor bergingen en gebouwde parkeervoorzieningen mag gezamenlijk niet 
meer dan 25 m2 bedragen;

b. de maximum bouwhoogte voor bergingen en gebouwde parkeervoorzieningen mag niet meer dan 4 
meter bedragen;

c. de maximum goothooge voor bergingen en gebouwde parkeervoorzieningen mag niet meer dan 2,50 
meter bedragen;

d. de maximum bouwhoogte voor erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
e. de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter 

bedragen.
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Artikel 17  Verkeer

17.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. rijwegen;
b. voet- en fietspaden;
c. onbebouwde parkeervoorzieningen;
d. pleinen;
e. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'brug' zijn bruggen dan wel viaducten 

toegestaan;
f. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'maatschappelijk' zijn tevens voor bij 

onderwijsvoorzieningen, een medisch kinderdagverblijf en vergelijkbare maatschappelijke 
dienstverlening behorende buitenruimten toegestaan;

g. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'terras' zijn tevens voor bij woningen 
behorende gebouwde terrassen en ongebouwde parkeervoorzieningen toegestaan;

met de daarbij behorende:

h. groenvoorzieningen;
i. nutsvoorzieningen;
j. water;
k. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

17.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 17.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming met inachtneming van de volgende bepalingen dat:

a. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 6 
meter mag bedragen. 

17.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 17.1 onder e genoemde functie het gebruiken, laten gebruiken 
en in gebruik geven van deze gronden op maaiveldniveau voor groen, verkeer en water zoals bedoeld in 
de artikelen 8, 17 en 18 is toegestaan.
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Artikel 18  Water

18.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water;
b. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'aanlegsteiger' zijn aanlegsteigers 

toegestaan;
c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'brug' zijn bruggen danwel viaducten 

toegestaan;
d. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'woonschepenligplaats' zijn ligplaatsen voor 

woonschepen ten behoeve van wonen toegestaan, waaronder mede begrepen short stay, inclusief 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

e. recreatief medegebruik;
f. bruggen;
g. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

18.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 18.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming met inachtneming van de volgende bepalingen dat:

a. bij woonschepen is per woonschip één loopplank of steiger toegestaan met de volgende maximale 
maatvoeringsbepalingen:
1. breedte = gelijk aan de woonschepen;
2. diepte = 3 meter;

b. steigers zoals bedoeld in lid 18.2 onder a mogen per woonschip worden bebouwd met een berging 
die de volgende maximale maatvoeringsbepalingen mag hebben:
1. oppervlakte = 10 m²;
2. bouwhoogte = 2,2 meter;

c. voorgaande lid is niet van toepassing voor woonschepen die zijn gelegen aan de Buiksloterdijk; 
d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 6 

meter mag bedragen.

18.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 18.1 genoemde functie:

a. uitsluitend ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'woonschepenligplaats' zijn 
ligplaatsen voor woonschepen toegestaan met dien verstande dat:
1. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'woonschepenligplaats' maximaal 71 

woonschepen zijn toegestaan;
2. de maximum maatvoeringsbepalingen ten aanzien van een woonboot bedragen:

lengte = 30 meter;
breedte = 5 meter;
hoogte = 6 meter;

3. de maximum maatvoeringsbepalingen ten aanzien van een woonark bedragen:
lengte = 20 meter;
breedte = 7 meter;
hoogte = 6 meter;

4. de maximum maatvoeringsbepalingen ten aanzien van een woonvaartuig bedragen:
lengte = 25 meter;
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breedte = 5 meter;
hoogte = 6 meter;

b. in afwijking van het gestelde in lid 18.3 onder a mogen woonschepen, die op het moment van het in 
werking treden van het bestemmingsplan reeds een vergunde ligplaats met afwijkende maatvoering 
hebben, deze ligplaats blijven innemen tot het moment dat de betreffende woonschepen worden 
vervangen;

c. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van woonschepen ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het woonschip.

  Gemeente Amsterdam



blz. 230

Artikel 19  Wonen - 1

19.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

b. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

19.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 19.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 
woningen toegestaan;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' is de aangegeven maximale goothoogte voor 
woningen toegestaan;

c. het aantal bouwlagen per woning mag niet meer dan 2 met kap bedragen.

19.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 19.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen;

b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.
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Artikel 20  Wonen - 2

20.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

b. tuinen en erven;
c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'garage' zijn garages toegestaan;
d. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

20.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 20.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 
woningen toegestaan;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is het aangegeven maximale 
bebouwingspercentage per bestemmingsvlak toegestaan; 

c. het aantal bouwlagen exclusief dakopbouw of kap mag per woning niet meer dan 2 bedragen;
d. de maximale bouwdiepte mag niet meer dan 9 meter bedragen;
e. de zijdelingse afstand van de kopwoning tot erfscheiding mag niet minder dan 1 meter bedragen;
f. de afstand van de voorgevel van woningen tot de bestemmingsgrens mag niet minder dan 3 meter 

bedragen;
g. het vloeroppervlak van bergingen mag niet meer dan 10 m2 bedragen;
h. de bouwhoogte van bergingen mag niet meer dan 2,50 meter bedragen;
i. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 1 meter 

bedragen;
j. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen op het zij- of achtererf mag niet meer dan 2 meter 

bedragen;
k. ter plaatse van de aanduiding 'garage' zijn garages toegestaan met dien verstande dat:

1. de maximum vloeroppervlakte mag niet meer dan 20 m² bedragen;
2. de maximum bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen.

20.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 20.2 onder d teneinde de 
bouwdiepte op de begane grond aan de achtergevel met maximaal 3 meter ten behoeve van het 
oprichten van een serre te overschrijden.

20.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 20.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen;

b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.    
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Artikel 21  Wonen - 3

21.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in de zin van gestapelde- of terraswoningen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

b. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

21.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 21.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 
woningen toegestaan;

b. het aantal bouwlagen per woning mag niet meer dan 3 bouwlagen met dakopbouw bedragen.

21.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 21.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen en garages;

b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.    
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Artikel 22  Wonen - 4

22.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

met daarbij behorende

b. bergingen;
c. garages;
d. tuinen en erven;
e. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

22.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 22.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 

woningen toegestaan;
c. het aantal bouwlagen exclusief dakopbouw of kap mag per woning niet meer dan 2 bedragen;
d. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 1 meter 

bedragen;
e. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen op het zij- of achtererf mag niet meer dan 2 meter 

bedragen;
f. de afstand van de bebouwing tot de erfgrens van de kopwoning mag niet minder dan 1 meter 

bedragen.

22.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 22.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.    
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Artikel 23  Wonen - 5

23.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

b. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

23.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 23.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. de bebouwing moet met een kap te worden afgewerkt waarbij de dakhelling tussen de 30° en 60° 
moet bedragen;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' is de aangegeven maximale goothoogte voor 
woningen toegestaan;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 
woningen toegestaan;

d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 
bedragen.

23.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 23.2 onder a teneinde voor de 
bebouwing af te wijken van de kapverplichting.

23.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 23.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen;

b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.  
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Artikel 24  Wonen - 6

24.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 6' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

b. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'garage' zijn uitsluitend garages/bergingen 
toegestaan;

c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'internetwinkel' is tevens een internetwinkel 
toegestaan;

d. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'maatschappelijk' is tevens een 
kinderdagverblijf toegestaan;

e. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'supermarkt' is tevens een supermarkt 
toegestaan;

f. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 3' zijn de 
functies maatschappelijke dienstverlening, kantoren en andere daarmee geljik te stellen functies 
toegestaan op de begane grond;

g. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

24.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 24.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 
woningen toegestaan;

b. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'onderdoorgang' is een onderdoorgang 
toegestaan waarbij het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van de gronden op 
maaiveldniveau voor groen en verkeer zoals bedoeld in de artikelen Groen en Verkeer is toegestaan;

c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 
bedragen.

24.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 24.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen en gebouwde 
parkeervoorzieningen/garages;

b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.  
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Artikel 25  Wonen - 7

25.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 7' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

b. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' is tevens consumentverzorgende dienstverlening 
maatschappelijke dienstverlening toegestaan, niet zijnde geluidsgevoelige maatschappelijke 
functies;

c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'garage' is tevens een gebouwde 
parkeervoorziening toegestaan op de 1ste bouwlaag met bijbehorende toegangen;

d. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' zijn op de 
2de bouwlaag tevens de functies kantoren, bedrijven en maatschappelijke dienstverlening, niet zijnde 
geluidsgevoelige maatschappelijke functies, toegestaan;

e. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 2' zijn op de 
1stebouwlaag tevens de functies horeca I, horeca III, horeca IV, bedrijven, kantoren en 
maatschappelijke dienstverlening,  niet zijnde geluidsgevoelige maatschappelijke functies, 
toegestaan;

f. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 3' zijn de 
functies maatschappelijke dienstverlening, kantoren en andere daarmee gelijk te stellen functies 
toegestaan op de begane grond;

g. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen' zijn de functies 
gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de woonfunctie toegestaan;

h. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - parkeergarage' 
zijn garages en bergingen ten behoeve van de woonfunctie toegestaan;

i. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'onderdoorgang' is een onderdoorgang 
toegestaan waarbij het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van de gronden op 
maaiveldniveau voor groen en verkeer zoals bedoeld in de artikelen Groen en Verkeer is toegestaan;

j. tuinen;
k. groenvoorzieningen;
l. voetpaden;
m. ongebouwde parkeervoorzieningen;
n. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

25.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 25.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. voorzover binnen het bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, moeten gebouwen binnen het 
bouwvlak worden gebouwd;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 
woningen toegestaan;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' is de aangegeven maximale goothoogte voor 
woningen toegestaan;

d. voor erfafscheidingen mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedragen;
e. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedragen.

25.3  Specifieke gebruiksregels

a. Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
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aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 25.1 genoemde functie:
1. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 

woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen;
2. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 

aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.

b. Voor woningen binnen het bestemmingsvlak aan de IJdoornlaan en binnen het bestemmingsvlak 
aan de bestemming Gemengd - 2 geldt dat ze uitsluitend zijn toegestaan indien de ze minimaal aan 
één zijde een geluidsluwe gevel hebben. 

c. De functie bedrijf is uitsluitend toegestaan voor zover deze in de van deze regels deel uitmakende 
'Staat van Inrichtingen' valt onder milieuhindercategorie 1 of 2. 

d. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen' geldt dat het vloeroppervlak van de 
ruimten voor gemeenschappelijke voorzieningen maximaal 400 m2 mag bedragen, waarvan 
maximaal 60 m2 voor detailhandel.

25.4  Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 25.3 voor het gebruik van 
gronden ten behoeve van een bedrijf dat:

1. niet in de Staat van Inrichtingen voorkomt en in vergelijking met bedrijven die wel vallen onder de 
milieuhindercategorieën 1 en 2 een gelijke of minder milieuhinder veroorzaakt;

2. in de Staat van Inrichtingen voorkomt en valt onder één of meer milieuhindercategoriën hoger 
dan toegestaan, mits het desbetreffende bedrijf in vergelijking met bedrijven die vallen onder de 
milieuhindercategorieën 1 en 2 een gelijke of mindere milieuhinder veroorzaakt;

3. na uitbreiding, wijziging of aanpassing valt in de Staat van Inrichtingen onder één of meer 
milieuhindercategoriën hoger dan toegestaan, mits de uitbreiding, wijziging of aanpassing niet 
tot gevolg heeft, dat het bedrijf in vergelijking met bedrijven die vallen onder de 
milieuhindercategorieën 1 en 2, meer milieuhinder veroorzaakt. 

25.5  Wijzigingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat:

a. aan de Staat van Inrichtingen bedrijven en/of bedrijfsvormen kunnen worden toegevoegd;
b. de in de Staat van Inrichtingen opgenomen bedrijven en bedrijfssoorten kunnen worden ingedeeld bij 

een andere milieuhindercategorie.   
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Artikel 26  Wonen - 8

26.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 8' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

b. ongebouwde parkeervoorzieningen;
c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'parkeerterrein' zijn tevens gebouwde 

parkeervoorzieningen met bijbehorende toegangen voor wat betreft de 1ste bouwlaag toegestaan;
d. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'gemengd' zijn tevens op de 1ste, 2de en 3de 

bouwlaag tevens de functies horeca I, horeca III, horeca IV, kantoren en maatschappelijke 
dienstverlening, niet zijnde geluidgevoelige maatschappelijke functies, toegestaan;

met de daarbij behorende:

e. tuinen en toegangspaden;
f. voet- en fietspaden;
g. groenvoorzieningen;
h. water;
i. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

26.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 26.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. voorzover binnen het bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, moeten gebouwen binnen het 
bouwvlak worden gebouwd;

b. ter plaatse van de aanduidingen 'minimum en maximum bouwhoogte' mag de maximale bouwhoogte 
van de bebouwing onder een hoek van maximaal 12,5 graden oplopen van west naar oost van de als 
minimum aangegeven bouwhoogte tot en met de aangegeven maximum bouwhoogte, met dien 
verstande dat ten minste de helft van de bebouwing een lagere bouwhoogte heeft dan 25 meter;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 
woningen toegestaan;

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is het aangegeven maximale 
bebouwingspercentage toegestaan;

e. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding' is een 
overbouwde doorgang toegestaan, waarbij tot aan de vloer van de 2de bouwlaag geen bebouwing 
mag worden gebouwd, behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde 
ondersteuningsconstructies;

f. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 
bedragen.

26.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 26.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen indien:
1. de woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' voor wat 

betreft de op de IJdoornlaan georiënteerde zijden dove gevels hebben:
2. de woningen minimaal aan één zijde een geluidsluwe gevel hebben;
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b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw;

c. de totale bruto vloeroppervlakte van de in lid 26.1 onder d genoemde functies voor wat betreft de 
functies:
1. horeca I, horeca III en horeca IV mag niet meer dan 500 m² bedragen;
2. kantoren mag niet meer dan 800 m² bedragen.  

26.4  Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 26.3, onder a, onder 1 indien is 
aangetoond dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de IJdoornlaan op de 
desbetreffende gevel niet hoger is dan 63 dB.
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Artikel 27  Wonen - 9

27.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 9' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen met inbegrip van dakterrassen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

b. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'maatschappelijk' zijn op de 1ste en 2de 
bouwlaag tevens onderwijsvoorzieningen, een medisch kinderdagverblijf en vergelijkbare 
maatschappelijke dienstverlening toegestaan, met dien verstande dat het onbebouwd blijvende 
gedeelte tevens mag worden ingericht als schoolplein;

c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'terras' zijn terrassen met overdekt parkeren 
toegestaan;

d. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

27.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 27.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. de bebouwing moet binnen het bestemmingsvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 

woningen toegestaan;
c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'onderdoorgang' is een onderdoorgang 

toegestaan waarbij het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van de gronden op 
maaiveldniveau voor groen en verkeer zoals bedoeld in de artikelen Groen en Verkeer is toegestaan;

d. ter plaatse van de woningen die gelegen zijn tussen de Schepenlaan, Statenjachtlaan, 
Koopvaardersplantsoen en Radarbootstraat geldt dat woningen alleen zijn toegestaan indien de 
woningen minimaal aan één zijde een geluidsluwe gevel hebben; 

e. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'kap' mag de aangeduide maximum 
bouwhoogte worden overschreden met maximaal 3 meter ten behoeve van het realiseren van een 
kap met een hellingshoek van maximaal 35° met dien verstande dat het hoogste punt van de kap 
aan de straatzijde wordt gesitueerd en het laagste punt van de kap aan de tuinzijde;

f. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de maximale bouwhoogte niet meer dan 3 meter 
bedragen.

27.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 27.2 onder d indien is 
aangetoond dat het realiseren van een geluidsluwe gevel niet mogelijk is als gevolg van de realisatie van 
de in het bestemmingsplan door middel van bestemmingsvlakken vastgelegde verkaveling, met dien 
verstande dat:

a. de verkaveling in stand blijft;
b. voor maximaal 30 woningen in het plangebied kan worden afgeweken;
c. de woningen waarvoor wordt afgeweken uitgerust worden met een serre, een afsluitbare loggia of 

een daaraan gelijk te stellen compenserende bouwkundige maatregel.

27.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 27.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
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woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen;
b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 

aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.    
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Artikel 28  Wonen - 10

28.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 10' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

b. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

28.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 28.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 
woningen toegestaan;

b. het aantal bouwlagen exclusief kap per woning mag niet meer dan 3 bedragen.

28.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 28.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen;

b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw.                     
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Artikel 29  Wonen - 11

29.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 11' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede begrepen short stay, inclusief aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

b. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'terras' zijn vrij hangend boven het water, ten 
behoeve van de functie wonen, terrassen toegestaan;

c. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

29.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 29.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor 
woningen toegestaan;

b. de vloeroppervlakte van de (bestaande) inpandig gebouwde parkeervoorziening mag niet meer dan 
24 m² bedragen;

29.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval 
aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 29.1 genoemde functie:

a. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
woningen met bijbehorende bouwwerken zoals bergingen en inpandig gebouwde 
parkeervoorzieningen;

b. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van gronden en bebouwing ten dienste van 
aan-huis-gebonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot maximaal 40% van het 
vloeroppervlak van het hoofdgebouw;

c. (bestaande) inpandig gebouwde parkeervoorzieningen mogen enkel als zodanig gebruikt worden;
d. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'terras' gelden de volgende maximale 

bepalingen:
1. breedte = gelijk aan de woningbreedte;
2. diepte = 3 meter;

e. het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van onbebouwd blijvende gedeelte van de in lid 
29.1 bedoelde gronden voor tuinen zoals bedoeld in artikel 12.

29.4  Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunningen kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 29.3 onder a teneinde het 
gebruik van inpandige gebouwde parkeervoorzieningen te gebruiken als woonruimte mits op eigen terrein 
een extra parkeerplaats wordt ingericht.                     
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Artikel 30  Leiding - Gas

30.1  Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor een ondergrondse hoge druk aardgastransportleiding waarbij 
voor de bescherming en het beheer van de leiding een belemmerende strook van 4 meter ter 
weerszijde van de hartlijn van de leiding in acht moet worden genomen;

b. De bestemming 'Leiding - Gas' is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende 
bestemming(en).

30.2  Bouwregels

Op of onder de in lid 30.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming met inachtneming van de volgende bepaling dat gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemmingen, zijn uitsluitend toelaatbaar 
indien de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare objecten 
worden toegelaten.

30.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

30.3.1  Algemeen

Het is verboden op of in de in lid 6.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een vergunning van het 
Dagelijks Bestuur ter plaatse van de in lid 30.1 bedoelde gronden, de volgende werken of 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het oprichten van enig bouwwerk;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het anderszins indringen van voorwerpen;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
f. het vellen of rooien van houtgewas.

30.3.2  Uitzonderingen

Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

30.3.3  Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 30.3.1 kan worden verleend indien en voor zover dit niet 
strijdig is met de belangen van de leiding.

30.3.4  Voorwaarden

Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunning te beslissen, wint het Dagelijks Bestuur 
schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder(s) omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of 
werkzaamheden de belangen in verband met de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden 
dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele schade.
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30.4  Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de bestemming 'Leiding - Gas', overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en met in achtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, te wijzigen, in die zin dat de verbeelding wordt gewijzigd door één of meerderde 
bestemmingsvlakken met de bestemming 'Leiding - Gas' van de verbeelding te verwijderen, indien:

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse de leiding niet meer aanwezig is dan wel verlegd 
wordt;

b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in de bescherming van 
deze leiding;

c. het Dagelijks Bestuur wint, alvorens gebruik te maken van deze wijzigingsbevoegdheid, advies in bij 
de leidingbeheerder.
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Artikel 31  Waarde - Archeologie 1

31.1  Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en behoud van archeologische 
waarden.

b. Daar waar dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 35;
2. in de tweede plaats de bepalingen van artikel  31;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 34.

31.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 31.1 genoemde gronden mag worden gebouwd ten dienste van de primaire 
bestemming en de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen, met in achtneming van de 
volgende bepalingen:

a. Voor zover met betrekking tot de in lid 31.1 genoemde gronden sprake is van bodemverstoring, 
dient de aanvrager van omgevingsvergunning voor bouwen een archeologisch rapport te overleggen. 

b. Aan de vergunning als bedoeld onder a kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de 

bodem worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het Dagelijks Bestuur 
bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c. Het bepaalde onder a en b is niet van toepassing op een bodemverstoring:
1. die betrekking heeft op een gebied met een kleinere oppervlakte dan 50 m2 of een kleinere diepte 

dan 0,50 m onder maaiveld;
2. die het normale onderhoud betreft;
3. die reeds in uitvoering is op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

31.3  Nadere eisen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd ter bescherming van de in lid 31.1 genoemde archeologische waarden 
nadere eisen te stellen aan de situering van de bouwwerken, indien uit het archeologisch rapport 
onderzoek is gebleken dat ter plaatse archeologische waarden zoals bedoeld in lid 31.1 aanwezig zijn.

31.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

Werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden mogen uitsluitend ten dienste van de in 31.1 
genoemde primaire bestemming en de overige aan de gronden toegekende bestemmingen uitgevoerd 
worden, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. Op en onder de in lid 31.1 genoemde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:

1. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 2 meter onder maaiveld, waartoe 
onder meer wordt gerekend het ophogen, egaliseren, roeren en omwoelen van gronden; 

2. het aanbrengen van drainage;
3. het aanleggen en verbreden van wateren;
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4. het aanbrengen van ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructurele voorzieningen;
5. het verrichten van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem.
b. De aanvrager van een vergunning zoals bedoeld onder a dient een archeologisch rapport te 

overleggen.
c. De onder a genoemde werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden mogen de 

archeologische waarden zoals bedoeld in lid 1 niet onevenredig schaden. 
d. Aan de onder a genoemde vergunning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in 

de bodem worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan die voldoet aan door de bij 
omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

e. Het bepaalde onder a en d is niet van toepassing op een bodemverstoring:
1. die betrekking heeft op een gebied met een oppervlakte kleiner dan 50 m² of een diepte van minder 

dan 0,50 meter onder maaiveld;
2. die het normale onderhoud betreft;
3. die reeds in uitvoering is op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

31.5  Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming Waarde - 
Archeologie 1' geheel of gedeeltelijk kan worden geschrapt, indien:

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze 

waarden. 
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Artikel 32  Waarde - Archeologie 2

32.1  Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en behoud van archeologische 
waarden.

b. Daar waar dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 35;
2. in de tweede plaats de bepalingen van artikel 32;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 34.

32.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 32.1 genoemde gronden mag worden gebouwd ten dienste van de primaire 
bestemming en de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen, met in achtneming van de 
volgende bepalingen:

a. Voor zover met betrekking tot de in lid 32.1 genoemde gronden sprake is van bodemverstoring, 
dient de aanvrager van omgevingsvergunning voor bouwen een archeologisch rapport te overleggen. 

b. Aan de vergunning als bedoeld onder a kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de 

bodem worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het Dagelijks Bestuur 
bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c. Het bepaalde onder a en b is niet van toepassing op een bodemverstoring:
1. die betrekking heeft op een gebied met een kleinere oppervlakte dan 500 m2 of een kleinere diepte 

dan 1 meter onder maaiveld;
2. die het normale onderhoud betreft;
3. die reeds in uitvoering is op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

32.3  Nadere eisen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd ter bescherming van de in lid 32.1 genoemde archeologische waarden 
nadere eisen te stellen aan de situering van de bouwwerken, indien uit het archeologisch rapport 
onderzoek is gebleken dat ter plaatse archeologische waarden zoals bedoeld in lid 32.1 aanwezig zijn.

32.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

Werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden mogen uitsluitend ten dienste van de in 32.1 
genoemde primaire bestemming en de overige aan de gronden toegekende bestemmingen uitgevoerd 
worden, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. Op en onder de in lid 32.1 genoemde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:

1. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 2 meter onder maaiveld, waartoe 
onder meer wordt gerekend het ophogen, egaliseren, roeren en omwoelen van gronden; 

2. het aanbrengen van drainage;
3. het aanleggen en verbreden van wateren;
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4. het aanbrengen van ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructurele voorzieningen;
5. het verrichten van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem.
b. De aanvrager van een vergunning zoals bedoeld onder a dient een archeologisch rapport te 

overleggen.
c. De onder a genoemde werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden mogen de 

archeologische waarden zoals bedoeld in lid 1 niet onevenredig schaden. 
d. Aan de onder a genoemde vergunning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in 

de bodem worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan die voldoet aan door de bij 
omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

e. Het bepaalde onder a en d is niet van toepassing op een bodemverstoring:
1. die betrekking heeft op een gebied met een oppervlakte kleiner dan 500 m² of een diepte van minder 

dan 1,00 meter onder maaiveld;
2. die het normale onderhoud betreft;
3. die reeds in uitvoering is op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

32.5  Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming Waarde - 
Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk kan worden geschrapt, indien:

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze 

waarden. 
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Artikel 33  Waarde - Archeologie 3

33.1  Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en behoud van archeologische 
waarden.

b. Daar waar dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 30;
2. in de tweede plaats de bepalingen van artikel 35;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 33
4. in de vierde plaats de bepalingen van artikel 34.

33.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 33.1 genoemde gronden mag worden gebouwd ten dienste van de primaire 
bestemming en de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen, met in achtneming van de 
volgende bepalingen:

a. Voor zover met betrekking tot de in lid 33.1 genoemde gronden sprake is van bodemverstoring, 
dient de aanvrager van omgevingsvergunning voor bouwen een archeologisch rapport te overleggen. 

b. Aan de vergunning als bedoeld onder a kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de 

bodem worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het Dagelijks Bestuur 
bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c. Het bepaalde onder a en b is niet van toepassing op een bodemverstoring:
1. die betrekking heeft op een gebied met een waterbodem met kleinere oppervlakte dan 10.000 m2;
2. die het normale onderhoud betreft;
3. die reeds in uitvoering is op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

33.3  Nadere eisen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd ter bescherming van de in lid 33.1 genoemde archeologische waarden 
nadere eisen te stellen aan de situering van de bouwwerken, indien uit het archeologisch rapport 
onderzoek is gebleken dat ter plaatse archeologische waarden zoals bedoeld in lid 33.1 aanwezig zijn.

33.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

Werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden mogen uitsluitend ten dienste van de in 33.1 
genoemde primaire bestemming en de overige aan de gronden toegekende bestemmingen uitgevoerd 
worden, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. Op en onder de in lid 33.1 genoemde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:

1. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 2 meter onder maaiveld, waartoe 
onder meer wordt gerekend het ophogen, egaliseren, roeren en omwoelen van gronden; 

2. het aanbrengen van drainage;
3. het aanleggen en verbreden van wateren;
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4. het aanbrengen van ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructurele voorzieningen;
5. het verrichten van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem.
b. De aanvrager van een vergunning zoals bedoeld onder a dient een archeologisch rapport te 

overleggen.
c. De onder a genoemde werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden mogen de 

archeologische waarden zoals bedoeld in lid 1 niet onevenredig schaden. 
d. Aan de onder a genoemde vergunning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in 

de bodem worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan die voldoet aan door de bij 
omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

e. Het bepaalde onder a en d is niet van toepassing op een bodemverstoring:
1. die betrekking heeft op een waterbodem met een oppervlakte kleiner dan 10.000 m²;
2. die het normale onderhoud betreft;
3. die reeds in uitvoering is op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

33.5  Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming Waarde - 
Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk kan worden geschrapt, indien:

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze 

waarden. 
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Artikel 34  Waarde - Cultuurhistorie

34.1  Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van cultuurhistorische waarden.

b. Daar waar dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 30;
2. in de tweede plaats de bepalingen van artikel 35;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 31/32/33;
4. in de vierde plaats de bepalingen van artikel 34. 

34.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 34.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van 
de volgende bepalingen met betrekking tot te beschermen waarden:

a. de typerende lintbebouwingstructuur met enkele verbindingen naar het benedendijkse land;
b. het groene en waterrijke karakter dat gedragen wordt door het zicht op de water- en groenpartijen;
c. hoogteverschillen met het omringende land, met de typerende doorkijkjes tussen de dijkpanden.

34.3  Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie', overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en met in achtneming van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht, te wijzigen, in die zin dat de verbeelding wordt gewijzigd door één of 
meerderde bestemmingsvlakken met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' van de verbeelding te 
verwijderen of te verkleinen, indien het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan 
voorziet in de bescherming van deze waarden.
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Artikel 35  Waterstaat - Waterkering

35.1  Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming, het in stand houden en het onderhoud van 
de waterkering met daarbij behorende voorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. De bestemming 'Waterstaat - Waterkering' is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden 
toegekende bestemmingen, tenzij in de regels uitdrukkelijk anders is bepaald.

c. Daar waar dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:
1. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 30;
2. in de tweede plaats de bepalingen van artikel 35;
3. in de derde plaats de bepalingen van artikel 31/32/33;
4. in de vierde plaats de bepalingen van artikel 34.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 36  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 37  Algemene bouwregels

37.1  Toegelaten overschrijdingen

Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bestemmings- en/of bouwgrenzen te overschrijden ten 
behoeve van:

a. hijsinrichtingen en ander ondergeschikte delen van gebouwen mits de overschrijding niet meer 
bedraagt dan 2 meter voor zover deze de vrije doorgang van het verkeer niet belemmeren; 

b. stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, 
gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen, schoorstenen en dergelijke delen van gebouwen, 
mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,2 meter;

c. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en dergelijke delen van gebouwen, mits de overschrijding 
niet meer bedraagt dan 1,5 meter en deze werken niet lager zijn gelegen dan 4,2 meter boven een 
rijweg of boven een strook ter breedte van 1,5 meter langs een rijweg, 2,4 meter boven een fietspad 
en 2,2 meter boven een voetpad, voor zover dit fietspad of voetpad geen deel uitmaakt van de 
bedoelde strook van 1,5 meter.

37.2  Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten

a. Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in het 
plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, 
inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de 
betreffende bestemming, geldt dat: 
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

hoogste toelaatbaar worden aangehouden;
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

minste toelaatbaar worden aangehouden.
b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 

plaats plaatsvindt. 
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit 

plan niet van toepassing.
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Artikel 38  Algemene gebruiksregels

38.1  Algemeen gebruiksverbod

Tot gebruik strijdig met de bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en 
bebouwing ten dienste van:

a. het is verboden de in het bestemmingsplan begrepen gronden en de zich daarop bevindende 
bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken of in gebruik geven op een wijze of tot een doel, 
strijdig met de bestemming of de daarbij behorende regels;

b. de gronden en bouwwerken te gebruiken of laten gebruiken of in gebruik geven ten dienste voor 
inrichtingen en bedrijven als aangewezen in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht 
(Stb. 2010, nr. 143); 

c. onder verboden gebruik wordt in ieder geval begrepen:
1. automatenhal, prostitutiebedrijf, seksinrichting, geldwisselkantoor, smartshop, transferwinkel, 

telefoneerinrichting, belhuis, detailhandel in volumineuze goederen, opslag en verkoop van 
motorbrandstoffen, opslag en verkoop van vuurwerk en/of gevaarlijke stoffen;

2. de opslag en/of stalling van kampeermiddelen, voer- of vaartuigen, schroot, afbraak- en 
bouwmaterialen, grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen, en aan hun gebruik onttrokken 
machines, behoudens gebruik dat strekt tot realisering van de bestemming en gebruik dat 
voortvloeit uit het normale dagelijkse gebruik en onderhoud dat ingevolge de bestemming is 
toegestaan;

3. het storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover noodzakelijk in 
verband met het op de bestemming gericht gebruik van de grond.
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Artikel 39  Algemene aanduidingsregels

39.1  Other

Ter plaatse van de aanduiding 'Other' zijn de gronden, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

a. het behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden;
b. recreatief medegebruik;
c. groenvoorzieningen;
d. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

e. voet- en fietspaden met bijbehorende bruggen; 
f. water;
g. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

39.2  Veiligheidszone - lpg

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - lpg' aangewezen gronden zijn kwetsbare en beperkt 
kwetsbare functies zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) niet toegestaan. 

39.3  Vrijwaringszone - molenbiotoop

39.3.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn de gronden, naast de andere voor 
die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het beschermen van de functie van de in 
het aanliggende gebied gesitueerde molen als werktuig en van zijn waarde als landschapsbepalend 
element.

39.3.2  Bouwregels

Binnen de in lid 39.3.1 bedoelde zone gelden in afwijking van de voorgaande bepalingen de volgende 
maximale hoogtematen:

a. binnen een afstand van 100 m van de dichtstbijzijnde molen mag niet hoger gebouwd dan de 
onderste punt van de verticaal staande wiek van de desbetreffende molen;

b. buiten een afstand van 100 m van de dichtstbijzijnde molen mag niet hoger worden gebouwd dan 
berekend met behulp van de volgende formule: H = X/n + c.z , waarin: 
H = maximale hoogte in meters 
X = afstand obstakel tot molen in meters 
n = 50 in meters 
c = constante = 0,2 
z = askophoogte in meters

39.3.3  Uitzondering

Het bepaalde onder 39.3.2 geldt niet voor de vervanging van bestaande bouwwerken. 
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39.3.4  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 39.3.2 teneinde een grotere 
bouwhoogte toe te staan mits:

a. de hoogte niet meer bedraagt dan de basis van de voorgaande bepalingen voor de desbetreffende 
gronden toegestane bouwhoogte;

b. een terzake deskundige instantie om advies is gevraagd.

39.3.5  Strijdig gebruik

a. Binnen de in lid 39.3.1 bedoelde zone is het niet toegestaan bomen, heesters en andere opgaande 
beplanting aanwezig te hebben met een hoogte die hoger is dan de hoogte die in 39.3.2 als 
maximum is aangegeven.

b. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bestaande beplanting met een grotere hoogte op 
het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan.
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Artikel 40  Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit bestemmingsplan ten behoeve 
van:

a. geringe afwijkingen welke in het belang zijn van een ruimtelijke en/of technisch beter verantwoorde 
plaatsing van bouwwerken, wegen en anderszins, of welke noodzakelijk zijn in verband met de 
werkelijke toestand van het terrein, mits de afwijking in situering niet meer dan 2 meter bedraagt;

b. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen met een maximale bouwhoogte van 6 meter en een 
maximaal brutovloeroppervlak van 100 m²;

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals gedenktekens, plastieken, vrijstaande muren, 
geluidswerende en windhinder beperkende voorzieningen, bruggen, duikers en andere 
waterstaatkundige werken, mits hiertoe niet meer dan 2% van het totale oppervlakte van het 
plangebied wordt aangewend;

d. bouwwerken waarbij de in de regels toegestane maximale bouwhoogte met niet meer dan 1 meter 
wordt vergroot;

e. bouwwerken waarbij de in de regels toegestane maximale bouwhoogte, anders dan bedoeld in c, 
met ten hoogste 3 meter worden overschreden ten behoeve van lift- en trappenhuizen, centrale 
verwarmingsinstallaties, schoorstenen, glasbewassingsinstallaties en ventilatie-inrichtingen;

f. de op de kaart aangegeven bestemmings- of bouwvlakgrenzen met ten hoogste 3 meter mag 
worden overschreden ten behoeve van balkons, bordessen, galerijen, luifels, buitentrappen, lift- en 
trappenhuizen en andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen.
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Artikel 41  Overige regels

Waar in de planregels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op die regelingen, 
zoals zij luiden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 42  Overgangsrecht

42.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het Dagelijks Bestuur kan eenmalig in afwijking van het gestelde onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 
10%.

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

42.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 43  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Banne Buiksloot II.

De volledige naam is de aanhaaltitel.

Banne Buiksloot II (ontwerp)



  blz. 263

Bijlagen

  Gemeente Amsterdam
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Bijlage 1  Staat van Inrichtingen

Banne Buiksloot II (ontwerp)



 
 Bijlage 1    Staat van Inrichtingen behorende bij bestemmingsplan Banne Buiksloot II 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw  en fruitteelt (bedrijfsgebouw en) 1 1 2 C 1 1 2 1 G
0112 011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw :
0112 011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouw en 1 1 2 C 1 1 2 1 G
0112 011, 012, 013 2 - kassen zonder verw arming 1 1 2 C 1 1 2 1 G
0112 011, 012, 013 3 - kassen met gasverw arming 1 1 2 C 1 1 2 1 G
0112 0113 4 - champignonkw ekerijen (algemeen) 2 1 2 C 1 1 2 1 G
0112 0113 5 - champignonkw ekerijen met mestfermentatie 3.2 1 2 C 1 3.2 3.2 1 G
0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 1 2 C 1 2 2 1 G
0112 011 7 - w itlofkw ekerijen (algemeen) 2 1 2 C 1 2 2 1 G
0121 0141, 0142 Fokken en houden van rundvee 3.2 2 2 C 0 3.2 3.2 1 G
0122 0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:
0122 0143 1 - paardenfokkerijen 3.1 2 2 C 0 3.1 3.1 1 G
0122 0145 2 - overige graasdieren 3.1 2 2 C 0 3.1 3.1 1 G
0123 0146 Fokken en houden van varkens 4.1 2 3.1 C 0 4.1 D 4.1 1 G
0124 0147 0 Fokken en houden van pluimvee:
0124 0147 1 - legkippen 4.1 2 3.1 C 0 4.1 D 4.1 1 G
0124 0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 4.1 2 3.1 C 0 4.1 4.1 1 G
0124 0147 3 - eenden en ganzen 4.1 3.1 3.1 C 0 4.1 4.1 1 G
0124 0147 4 - overig pluimvee 3.2 2 3.1 C 0 3.2 D 3.2 1 G
0125 0149 0 Fokken en houden van overige dieren:
0125 0149 1 - nertsen en vossen 4.1 2 2 C 0 4.1 4.1 1 G
0125 0149 2 - konijnen 3.2 2 2 C 0 3.2 3.2 1 G
0125 0149 3 - huisdieren 2 0 3.1 C 1 3.1 3.1 1 G
0125 0149 4 - maden, w ormen e.d. 3.2 0 2 C 1 3.2 3.2 1 G
0125 0149 5 - bijen 1 0 2 C 1 2 2 1 G
0125 0149 6 - overige dieren 2 1 2 C 0 2 D 2 1 G

0130 0150
Akker-en/of tuinbouw  in combinatie met het fokken en houden van dieren 
(niet intensief) 3.2 2 2 C 0 3.2

3.2
1 G
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014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw :
014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 2 1 3.1 1 3.1 D 3.1 2 G
014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 2 1 2 1 2 2 1 G
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 2 1 3.1 1 3.1 3.1 2 G
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 2 1 2 1 2 2 1 G
0142 0162 KI-stations 2 1 2 C 0 2 2 1 G
02 02 -  
02 02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
020 021, 022, 024 Bosbouw bedrijven 1 1 3.1 0 3.1 3.1 1 G
05 03 -  
05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
0501.1 0311 Zeevisserijbedrijven 3.2 0 3.2 C 3.1 R 3.2 3.2 2 G
0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 3.1 0 3.1 C 1 3.1 3.1 1 G
0502 032 0 Vis- en schaaldierkw ekerijen
0502 032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2 2 3.1 C 0 3.2 3.2 1 G
0502 032 2 - visteeltbedrijven 3.1 0 3.1 C 0 3.1 3.1 1 G
10 08 -  
10 08 - TURFWINNING
103 089 Turfw inningbedrijven 3.1 3.1 3.2 C 1 3.2 3.2 2 G
11 06 -  
11 06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING
111 061, 062 0 Aardolie- en aardgasw inning:
111 061 1 - aardoliew inputten 3.2 0 4.1 C 4.1 R 4.1 4.1 1 G
111 062 2 - aardgasw inning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 2 0 5.1 C 4.1 R 5.1 5.1 1 G
111 062 3 - aardgasw inning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d 3.1 0 5.2 C Z 4.1 R 5.2 5.2 1 G
14 08 -  
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14 08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.
1421 0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):
1421 0812 1 - algemeen 1 3.2 4.1 1 4.1 D 4.1 2 G
1421 0812 2 - steenbrekerijen 1 4.1 5.2 Z 1 5.2 5.2 2 G
144 0893 Zoutw inningbedrijven 3.1 1 3.2 C 2 3.2 3.2 2 G
145 0899 Mergel- en overige delfstoffenw inningbedrijven 1 4.1 5.1 C 3.1 5.1 5.1 3 G
15 10, 11 -  
15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverw erking:
151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 0 3.2 C 3.1 R 3.2 D 3.2 2 G
151 101 2 - vetsmelterijen 5.2 0 3.2 C 2 5.2 5.2 2 G
151 101 3 - bew erkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2 0 3.2 C 3.1 R 4.2 4.2 2 G
151 101 4 - vleesw aren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 3.2 0 3.2 C 3.1 R 3.2 3.2 2 G
151 101 5 - vleesw aren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 3.1 0 3.1 C 30 3.1 3.1 1 G
151 101 6 - vleesw aren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 3.1 10 3.1 3.1 1 G
151 101, 102 7 - loonslachterijen 3.1 0 3.1 10 3.1 3.1 1 G

151 108 8
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met 
p.o. < 2.000 m² 3.1 0 3.1 10 3.1

3.1
2 G

152 102 0 Visverw erkingsbedrijven:
152 102 1 - drogen 5.2 3.2 4.1 C 2 5.2 5.2 2 G
152 102 2 - conserveren 4.1 0 3.2 C 2 4.1 4.1 2 G
152 102 3 - roken 4.2 0 3.1 C 0 4.2 4.2 1 G
152 102 4 - verw erken anderszins: p.o.> 1000 m² 4.2 10 3.1 C 2 4.2 D 4.2 2 G
152 102 5 - verw erken anderszins: p.o. <= 1000 m² 3.2 10 3.1 2 3.2 3.2 1 G
152 102 6 - verw erken anderszins: p.o. <= 300 m² 3.1 1 2 1 3.1 3.1 1 G
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:
1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 4.2 2 4.1 C 3.1 R 4.2 4.2 2 G
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 3.1 10 3.1 3.1 R 3.1 3.1 1 G
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1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:
1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 3.1 1 3.2 C 1 3.2 3.2 1 G
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 3.1 1 3.2 C 1 3.2 3.2 2 G
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 3.2 1 3.2 C 1 3.2 3.2 2 G
1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 4.2 1 4.1 C 2 4.2 4.2 2 G
1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 1 3.2 C 1 4.2 4.2 2 G
1541 104101 0 Vervaardiging van ruw e plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 2 3.2 C 2 R 4.1 4.1 3 G
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 3.1 4.2 C Z 3.1 R 4.2 4.2 3 G
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 1 3.2 C 3.2 R 4.1 4.1 3 G
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 1 4.2 C Z 4.1 R 4.2 4.2 3 G
1543 1042 0 Margarinefabrieken:
1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 3.2 1 4.1 C 2 R 4.1 4.1 3 G
1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.1 1 4.2 C Z 3.1 R 4.2 4.2 3 G
1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:
1551 1051 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 4.1 3.2 5.1 C Z 3.1 R 5.1 5.1 3 G
1551 1051 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 4.1 2 5.1 C Z 3.1 R 5.1 5.1 3 G
1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.1 0 3.2 C 3.1 R 3.2 3.2 2 G
1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 3.2 0 4.2 C Z 3.1 R 4.2 4.2 3 G
1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 3.1 3.1 4.2 C 3.1 R 4.2 4.2 3 G
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 3.1 0 3.2 C 3.1 R 3.2 3.2 2 G
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 1 0 2 0 2 2 1 G
1561 1061 0 Meelfabrieken: 
1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 4.1 3.2 4.2 C Z 3.2 R 4.2 4.2 2 G
1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 3.2 3.1 4.1 C 3.1 R 4.1 4.1 2 G
1561 1061 Gruttersw arenfabrieken 3.1 3.2 4.1 C 3.1 4.1 D 4.1 2 G
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1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:
1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 4.1 3.1 4.1 C 2 R 4.1 4.1 1 G
1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 4.2 3.2 4.2 C Z 3.1 R 4.2 4.2 2 G
1571 1091 0 Veevoerfabrieken:
1571 1091 1 - destructiebedrijven 5.2 2 4.1 C 3.1 5.2 D 5.2 3 G
1571 1091 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 5.2 3.2 3.2 C 2 R 5.2 D 5.2 3 G
1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u w ater 4.2 3.2 4.1 C 2 4.2 4.2 2 G
1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u w ater 5.2 4.1 4.2 C Z 3.1 5.2 5.2 3 G
1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1 3.1 4.1 C 2 4.1 4.1 3 G
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2 3.2 4.2 C Z 3.1 R 4.2 4.2 3 G
1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 3.2 4.1 C 2 4.1 4.1 2 G
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/w eek, bij gebruik van charge-ovens 2 1 2 C 1 2 2 1 G
1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/w eek 3.2 2 3.2 C 2 3.2 3.2 2 G
1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2 1 3.2 C 2 3.2 3.2 2 G
1583 1081 0 Suikerfabrieken:
1583 1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 5.1 3.2 4.2 C 3.2 R 5.1 5.1 2 G
1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 t/j 5.3 4.1 5.2 C Z 4.1 R 5.3 5.3 3 G
1584 10821 0 Verw erking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerw erk:
1584 10821 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 5.1 3.1 3.2 3.1 R 5.1 5.1 2 G

1584 10821 2
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladew erken met p.o. 
< 2.000 m² 3.2 2 3.1 2 3.2

3.2
2 G

1584 10821 3
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladew erken met p.o. 
<= 200 m² 2 1 2 1 2

2
1 G

1584 10821 4 - Suikerw erkfabrieken met suiker branden 4.2 2 3.1 2 R 4.2 4.2 2 G
1584 10821 5 - Suikerw erkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 3.2 2 3.1 2 R 3.2 3.2 2 G
1584 10821 6 - suikerw erkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 2 1 2 1 2 2 1 G
1585 1073 Deegw arenfabrieken 3.1 2 1 1 3.1 3.1 2 G
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1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1586 1083 1 - koff iebranderijen 5.1 2 4.1 C 1 5.1 D 5.1 2 G
1586 1083 2 - theepakkerijen 3.2 1 2 1 3.2 3.2 2 G
1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 2 3.1 1 4.1 4.1 2 G
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 2 3.1 2 4.1 D 4.1 2 G
1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1 3.1 3.1 3.1 R 4.1 4.1 2 G
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:
1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 3.2 1 3.1 1 3.2 3.2 2 G
1589.2 1089 2 - met poederdrogen 4.2 3.1 3.1 3.1 R 4.2 4.2 2 G
1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4.1 3.1 3.1 2 4.1 4.1 2 G
1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 2 4.1 C 2 4.2 4.2 2 G
1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 4.1 2 4.1 C 2 R 4.1 4.1 1 G
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 4.2 3.1 4.2 C 3.1 R 4.2 4.2 2 G
1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van w ijn, cider e.d. 1 0 2 C 0 2 2 1 G
1596 1105 Bierbrouw erijen 4.2 2 3.2 C 3.1 R 4.2 4.2 2 G
1597 1106 Mouterijen 4.2 3.1 3.2 C 2 4.2 4.2 2 G
1598 1107 Mineraalw ater- en frisdrankfabrieken 1 0 3.2 3.1 R 3.2 3.2 3 G
16 12 -  
16 12 - VERWERKING VAN TABAK
160 120 Tabakverw erkende industrie 4.1 2 3.1 C 2 4.1 4.1 2 G
17 13 -  
17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
171 131 Bew erken en spinnen van textielvezels 1 3.1 3.2 2 3.2 3.2 2 G
172 132 0 Weven van textiel:
172 132 1 - aantal w eefgetouw en < 50 1 1 3.2 0 3.2 3.2 2 G
172 132 2 - aantal w eefgetouw en >= 50 1 2 4.2 Z 3.1 4.2 4.2 3 G
173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1 0 3.1 1 3.1 3.1 2 G
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174, 175 139 Vervaardiging van textielw aren 1 0 3.1 1 3.1 3.1 1 G
1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 3.2 2 4.1 1 4.1 4.1 2 G
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 1 3.1 1 3.1 3.1 1 G
18 14 -  
18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
181 141 Vervaardiging kleding van leer 2 0 3.1 0 3.1 3.1 1 G
182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 1 1 2 1 2 2 2 G
183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 3.1 1 1 1 3.1 3.1 1 G
19 19 -  
19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
191 151,152 Lederfabrieken 4.2 2 3.2 1 4.2 4.2 2 G
192 151 Lederw arenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 1 2 1 3.1 D 3.1 2 G
193 152 Schoenenfabrieken 3.1 1 3.1 1 3.1 3.1 2 G
20 -  

20 16 -
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK 
E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 3.1 3.2 3.1 R 3.2 3.2 2 G
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:
2010.2 16102 1 - met creosootolie 4.1 2 3.1 1 4.1 4.1 2 G
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 1 2 3.1 1 3.1 3.1 2 G
202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 2 3.2 1 3.2 3.2 3 G
203, 204, 205 162 0 Timmerw erkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 2 3.2 0 3.2 3.2 2 G

203, 204, 205 162 1 Timmerw erkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 2 3.1 0 3.1
3.1

1 G
205 162902 Kurkw aren-, riet- en vlechtw erkfabrieken 1 1 2 0 2 2 1 G
21 17 -  
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21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
2111 1711 Vervaardiging van pulp 4.1 3.2 4.1 C 3.1 R 4.1 4.1 3 G
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:
2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 3.1 2 3.1 C 2 R 3.1 3.1 1 G
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 3.2 3.1 4.1 C Z 3.1 R 4.1 4.1 2 G
2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 4.1 3.2 4.2 C Z 3.2 R 4.2 4.2 3 G
212 172 Papier- en kartonw arenfabrieken 2 2 3.2 C 2 R 3.2 3.2 2 G
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:
2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 2 2 3.2 C 2 R 3.2 3.2 2 G
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 3.1 2 4.1 C Z 2 R 4.1 4.1 2 G
22 58 -  
22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 1 0 1 1 1 P
2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 2 0 3.2 C 1 3.2 3.2 3 G
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 2 0 3.2 1 3.2 3.2 3 G
2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 1 0 2 0 2 2 1 P
2223 1814 A Grafische afw erking 0 0 1 0 1 1 1 G
2223 1814 B Binderijen 2 0 2 0 2 2 2 G
2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 2 0 1 1 2 2 2 G
2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 2 0 2 1 2 D 2 2 G
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 1 0 1 1 1 G
23 19 -  

23 19 -
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-
/KWEEKSTOFFEN

231 191 Cokesfabrieken 5.3 5.2 5.3 C Z 3.2 R 5.3 5.3 2 G
2320.1 19201 Aardolieraff inaderijen 6 3.2 6 C Z 6 R 6 6 3 G
2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.1 0 3.2 2 R 3.2 3.2 2 G
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2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgew erkte olie 4.2 0 3.2 3.1 R 4.2 4.2 2 G
2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 4.2 0 4.1 3.1 R 4.2 D 4.2 2 G
233 201, 212, 244 Splijt- en kw eekstoffenbew erkingsbedrijven 1 1 3.2 6 6 D 6 1 G
24 20 -  
24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:
2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 1 0 5.2 C Z 3.2 R 5.2 5.2 3 G
2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 3.2 0 5.1 C 3.2 R 5.1 5.1 3 G
2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 3.2 0 5.1 C 4.2 R 5.1 5.1 3 G
2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 0 4.1 C 4.1 R 4.1 D 4.1 3 G
2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:
2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 3.2 2 4.2 C 4.2 R 4.2 D 4.2 2 G
2413 2012 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 3.1 5.1 C 5.2 R 5.2 D 5.2 3 G
2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 1 4.1 C 4.2 R 4.2 D 4.2 2 G
2414.1 20141 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3 2 5.1 C 5.2 R 5.3 D 5.3 2 G
2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:
2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 3.2 0 4.1 C 3.2 R 4.1 4.1 2 G
2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.1 0 4.2 C Z 4.1 R 4.2 4.2 3 G
2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):
2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 4.2 0 4.1 C 3.2 R 4.2 4.2 2 G
2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 t/j 5.1 0 4.2 C Z 4.1 R 5.1 5.1 3 G
2415 2015 Kunstmeststoffenfabrieken 5.1 4.2 5.1 C 5.1 R 5.1 5.1 3 G
2416 2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2 2 4.2 C 5.1 R 5.2 5.2 3 G
242 202 0 Landbouw chemicaliënfabrieken:
242 202 1 - fabricage 4.2 3.1 3.2 C 5.3 R 5.3 5.3 3 G
242 202 2 - formulering en afvullen 3.2 1 2 C 5.1 R 5.1 D 5.1 2 G
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243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 4.2 2 4.1 C 4.2 R 4.2 D 4.2 3 G
2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 4.1 1 4.1 C 4.2 R 4.2 4.2 1 G
2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 t/j 4.2 1 4.2 C 5.1 R 5.1 5.1 2 G
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 1 3.1 3.1 R 3.1 3.1 2 G
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 1 1 2 1 2 2 2 G
2451 2041 Zeep-, w as- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 3.2 4.1 C 3.2 R 4.2 4.2 3 G
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 2 3.1 C 3.1 R 4.2 4.2 2 G
2461 2051 Kruit-, vuurw erk-, en springstoffenfabrieken 2 1 3.1 5.3 V 5.3 5.3 1 G
2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 3.2 1 3.2 3.1 3.2 3.2 3 G
2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 5.1 2 3.2 3.1 5.1 5.1 3 G
2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 3.1 1 3.2 3.1 R 3.2 3.2 3 G
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 1 3.1 3.1 R 3.1 3.1 3 G
2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 4.1 2 3.2 C 4.1 R 4.1 D 4.1 2 G
247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 2 4.2 C 4.1 R 4.2 4.2 3 G
25 22 -  
25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
2511 221101 Rubberbandenfabrieken 4.2 3.1 4.2 C 3.2 R 4.2 4.2 2 G
2512 221102 0 Loopvlakvernieuw ingsbedrijven:
2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 3.1 1 2 2 3.1 3.1 1 G
2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 4.1 3.1 3.2 3.1 R 4.1 4.1 2 G
2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 3.2 1 3.1 3.1 R 3.2 D 3.2 1 G
252 222 0 Kunststofverw erkende bedrijven:
252 222 1 - zonder fenolharsen 4.1 3.1 3.2 3.2 R 4.1 4.1 2 G
252 222 2 - met fenolharsen 4.2 3.1 3.2 4.1 R 4.2 4.2 2 G



 
 Bijlage 1    Staat van Inrichtingen behorende bij bestemmingsplan Banne Buiksloot II 

 

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS INDEX

- - nu
m

m
er

G
EU

R

ST
O

F

G
EL

U
ID

G
EV

A
A

R

G
R

O
O

TS
TE

 A
FS

TA
N

D

C
A

TE
G

O
R

IE

VE
R

K
EE

R

252 222 3
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 
kunststofbouw materialen 3.1 2 3.1 2 3.1

3.1
2 G

26 23 -  

26 23 -
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:
261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 2 2 3.2 2 3.2 3.2 1 G
261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 2 3.2 4.2 C Z 3.1 R 4.2 4.2 2 G
261 231 3 - glasw ol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 4.2 3.2 3.2 2 4.2 4.2 1 G
261 231 4 - glasw ol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 5.1 4.1 4.2 C Z 3.1 R 5.1 5.1 2 G
2615 231 Glasbew erkingsbedrijven 1 2 3.1 1 3.1 3.1 1 G
262, 263 232, 234 0 Aardew erkfabrieken:
262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 1 1 2 1 2 2 1 G
262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 2 3.1 3.2 2 3.2 3.2 2 G
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 2 4.1 4.1 2 4.1 4.1 2 G
264 233 B Dakpannenfabrieken 3.1 4.1 4.1 3.2 R 4.1 4.1 2 G
2651 2351 0 Cementfabrieken:
2651 2351 1 - p.c. < 100.000 t/j 1 4.2 5.1 C 2 R 5.1 5.1 2 G
2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 t/j 2 5.1 5.3 C Z 3.1 R 5.3 5.3 3 G
2652 235201 0 Kalkfabrieken:
2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 2 4.1 4.1 2 R 4.1 4.1 2 G
2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 t/j 3.1 5.1 4.2 Z 3.1 R 5.1 5.1 3 G
2653 235202 0 Gipsfabrieken:
2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 2 4.1 4.1 2 R 4.1 4.1 2 G
2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 t/j 3.1 5.1 4.2 Z 3.1 R 5.1 5.1 3 G
2661.1 23611 0 Betonw arenfabrieken:
2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 1 3.2 4.1 2 4.1 4.1 2 G
2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 1 3.2 4.2 2 4.2 4.2 2 G
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2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 2 4.1 5.2 Z 2 5.2 5.2 3 G
2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:
2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 1 3.1 3.2 2 3.2 3.2 2 G
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 2 4.1 4.2 Z 2 4.2 4.2 3 G
2662 2362 Mineraalgebonden bouw platenfabrieken 3.1 3.1 3.2 2 3.2 3.2 2 G
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:
2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 1 3.1 3.2 1 3.2 3.2 3 G
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 2 4.1 4.2 Z 1 4.2 4.2 3 G
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 1 3.1 3.2 3.1 R 3.2 3.2 2 G
2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 2 4.1 4.2 Z 4.1 R 4.2 4.2 3 G
267 237 0 Natuursteenbew erkingsbedrijven:
267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 1 2 3.2 0 3.2 D 3.2 1 G
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 1 2 3.1 0 3.1 3.1 1 G
267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 1 3.2 4.2 1 4.2 4.2 1 G
267 237 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 2 4.1 5.2 Z 1 5.2 5.2 2 G
2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 1 2 3.1 1 3.1 D 3.1 1 G
2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:
2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 4.2 3.2 3.2 2 4.2 4.2 3 G
2682 2399 A2 - p.c. >= 100 t/u 5.1 4.1 4.1 Z 3.1 5.1 5.1 3 G
2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glasw ol):
2682 2399 B1 - steenw ol, p.c. >= 5.000 t/j 3.2 4.1 4.2 C Z 2 4.2 4.2 2 G
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 4.1 3.2 3.2 C 3.1 4.1 4.1 2 G
2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 D 3.2 2 G
2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 3.2 3.1 4.1 2 4.1 4.1 3 G
2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 4.1 3.2 4.2 Z 3.1 4.2 4.2 3 G
27 24 -  
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27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN
271 241 0 Ruw ijzer- en staalfabrieken:
271 241 1 - p.c. < 1.000 t/j 5.2 5.1 5.2 4.1 R 5.2 5.2 2 G
271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 6 5.3 6 C Z 4.2 R 6 6 3 G
272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
272 245 1 - p.o. < 2.000 m2 2 2 5.1 2 5.1 5.1 2 G
272 245 2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 3.2 5.3 Z 3.1 R 5.3 5.3 3 G
273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandw alserijen en profielzetterijen:
273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 2 2 4.2 2 4.2 4.2 2 G
273 243 2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 3.1 5.2 Z 3.1 R 5.2 5.2 3 G
274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:
274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 3.2 3.2 4.2 2 R 4.2 4.2 1 G
274 244 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 4.1 4.2 5.2 Z 3.1 R 5.2 5.2 2 G
274 244 B0 Non-ferro-metaalw alserijen, -trekkerijen e.d.:
274 244 B1 - p.o. < 2.000 m2 3.1 3.1 5.1 3.1 R 5.1 5.1 2 G
274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m2 4.1 3.2 5.3 Z 3.2 R 5.3 5.3 3 G
2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 3.2 3.1 4.2 C 2 R 4.2 4.2 1 G
2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 t/j 4.1 3.2 5.1 C Z 3.1 R 5.1 5.1 2 G
2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 3.2 3.1 4.2 C 2 R 4.2 4.2 1 G
2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 t/j 4.1 3.2 5.1 C Z 3.1 R 5.1 5.1 2 G
28 25 -  

28 25, 31 -
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiew erkplaatsen
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281 251, 331 1 - gesloten gebouw 2 2 3.2 2 3.2 3.2 2 G
281 251, 331 1a - gesloten gebouw , p.o. < 200 m2 2 2 3.1 1 3.1 3.1 1 G
281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 2 3.1 4.1 2 4.1 4.1 2 G
281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 3.1 4.1 4.2 Z 2 4.2 4.2 3 G
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouw bedrijven:
2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 2 3.1 4.2 2 R 4.2 4.2 2 G
2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 3.2 5.1 Z 3.1 R 5.1 5.1 3 G
2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verw armingsketels, radiatoren en stoomketels 2 2 4.1 2 4.1 4.1 2 G
284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 1 2 4.1 2 4.1 4.1 1 G
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankw erkerijen e.d. 3.1 2 3.2 2 3.2 D 3.2 2 G
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankw erkerijen e.d., p.o. < 200 m2 2 2 3.1 1 3.1 D 3.1 1 G
2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
2851 2561, 3311 1 - algemeen 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 2 G
2851 2561, 3311 10 - stralen 2 4.1 4.1 2 4.1 D 4.1 2 G
2851 2561, 3311 11 - metaalharden 2 3.1 3.2 3.1 3.2 D 3.2 1 G
2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 3.2 2 3.2 3.1 R 3.2 D 3.2 2 G
2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 3.1 3.1 3.2 2 R 3.2 D 3.2 2 G
2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 2 G
2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 2 G
2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 2 3.1 3.2 2 3.2 3.2 2 G
2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 3.1 1 3.2 2 3.2 3.2 2 G
2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 3.1 1 3.2 2 3.2 3.2 2 G
2851 2561, 3311 8 - emailleren 3.2 3.1 3.2 3.1 R 3.2 3.2 1 G
2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 2 2 3.2 3.1 3.2 3.2 2 G
2852 2562, 3311 1 Overige metaalbew erkende industrie 1 2 3.2 2 3.2 D 3.2 1 G
2852 2562, 3311 2 Overige metaalbew erkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 1 2 3.1 1 3.1 D 3.1 1 G
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287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 2 3.1 4.1 2 4.1 4.1 2 G
287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 3.2 5.1 Z 2 5.1 5.1 3 G
287 259, 331 B Overige metaalw arenfabrieken n.e.g. 2 2 3.2 2 3.2 3.2 2 G
287 259, 331 B Overige metaalw arenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 2 2 3.1 1 3.1 3.1 1 G
29 27, 28, 33 -  
29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:
29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 2 2 3.2 2 3.2 D 3.2 2 G
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 2 4.1 2 4.1 D 4.1 3 G
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 3.1 2 4.2 Z 2 4.2 D 4.2 3 G
30 26, 28, 33 -
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 1 2 1 2 2 1 G
31 26, 27, 33 -  

31 26, 27, 33 -
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDH.

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 4.1 2 2 3.1 4.1 4.1 1 G
312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 1 2 3.1 4.1 4.1 1 G
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 3.2 1 4.1 3.2 R 4.1 D 4.1 2 G
314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 2 3.2 3.1 3.2 3.2 2 G
315 274 Lampenfabrieken 4.1 2 2 4.2 R 4.2 4.2 2 G
316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 1 2 1 2 2 1 G
3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 6 4.2 5.3 C Z 4.1 R 6 6 2 G
32 26, 33 -  

32 26, 33 -
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -
BENODIGDH.

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 2 0 3.1 2 3.1 D 3.1 2 G
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3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 1 3.1 2 3.1 3.1 1 G
33 26, 32, 33 -  

33 26, 32, 33 -
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 2 0 2 0 2

2
1 G

34 29 -  
34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 3.2 1 4.1 C 2 R 4.1 D 4.1 3 G
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 4.1 2 4.2 Z 3.1 R 4.2 4.2 3 G
3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 3.2 1 4.1 2 R 4.1 4.1 2 G
3420.2 29202 Aanhangw agen- en opleggerfabrieken 2 1 4.1 2 4.1 4.1 2 G
343 293 Auto-onderdelenfabrieken 2 1 3.2 2 R 3.2 3.2 2 G
35 30 -  

35 30 -
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw - en reparatiebedrijven:
351 301, 3315 1 - houten schepen 2 2 3.1 1 3.1 3.1 2 G
351 301, 3315 2 - kunststof schepen 3.2 3.1 3.2 3.1 R 3.2 3.2 2 G
351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 3.1 3.2 4.1 2 4.1 4.1 2 G
351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 3.2 3.2 5.1 C Z 3.1 5.1 5.1 2 G
3511 3831 Scheepssloperijen 3.2 4.1 5.2 3.2 R 5.2 5.2 2 G
352 302, 317 0 Wagonbouw - en spoorw egw erkplaatsen:
352 302, 317 1 - algemeen 3.1 2 3.2 2 3.2 3.2 2 G
352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 3.1 2 4.2 Z 2 R 4.2 4.2 2 G
353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw  en -reparatiebedrijven:
353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 3.1 2 4.1 2 4.1 4.1 2 G
353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 3.2 2 5.3 Z 3.2 R 5.3 5.3 2 G
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354 309 Rijw iel- en motorrijw ielfabrieken 2 1 3.2 2 R 3.2 3.2 2 G
355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 2 2 3.2 2 3.2 D 3.2 2 G
36 31 -  
36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 310 1 Meubelfabrieken 3.1 3.1 3.2 2 3.2 D 3.2 2 G
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 1 1 0 1 1 1 P
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 1 1 1 2 2 1 G
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2 1 2 1 2 2 2 G
364 323 Sportartikelenfabrieken 2 1 3.1 2 3.1 3.1 2 G
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 2 1 3.1 2 3.1 3.1 2 G
3663.1 32991 Sociale w erkvoorziening 0 2 2 0 2 2 1 P
3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 2 1 3.1 2 3.1 D 3.1 2 G
37 38 -  
37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING
371 383201 Metaal- en autoschredders 2 3.2 3.1 Z 2 5.1 5.1 2 G
372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:
372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 2 3.2 4.2 1 4.2 4.2 2 G
372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 2 4.1 5.2 1 5.2 5.2 3 G
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 4.2 3.1 3.2 3.1 R 4.2 4.2 2 G
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 4.1 4.1 4.2 C 3.1 4.2 4.2 3 G
40 35 -  

40 35 -
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 
WATER

40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)
40 35 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 3.2 5.2 5.2 C Z 4.1 5.2 5.2 2 G
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40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 3.2 3.2 5.1 C Z 3.2 5.1 5.1 2 G
40 35 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 3.2 3.2 5.1 C Z 3.2 R 5.1 5.1 1 G
40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 1 1 5.1 C 6 6 D 6 1 P
40 35 A5 - w armte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 2 2 5.1 C Z 3.2 R 5.1 5.1 1 G
40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 35 B1
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 3.2 3.1 3.2 2 R 3.2 3.2 2 G

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.1 3.1 3.2 2 R 3.2 3.2 2 G
40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 2 C 1 2 2 1 P
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 3.1 C 2 3.1 3.1 1 P
40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 3.2 C 3.1 3.2 3.2 1 P
40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 4.2 C Z 3.1 4.2 4.2 1 P
40 35 C5 - >= 1000 MVA 0 0 5.1 C Z 3.1 5.1 5.1 1 P
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:
40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 4.2 C 3.2 4.2 4.2 1 P
40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 5.1 C 4.1 R 5.1 5.1 1 P
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 1 C 1 1 1 1 P
40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouw en), cat. B en C 0 0 2 C 1 2 2 1 P
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 3.1 C 3.1 R 3.1 3.1 1 P
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
40 35 E1 - stadsverw arming 2 1 3.2 C 3.1 3.2 3.2 1 P
40 35 E2 - blokverw arming 1 0 2 C 1 2 2 1 P
40 35 F0 w indmolens:
40 35 F1 - w iekdiameter 20 m 0 0 3.2 C 2 3.2 3.2 1 P
40 35 F2 - w iekdiameter 30 m 0 0 4.1 C 3.1 4.1 4.1 1 P
40 35 F3 - w iekdiameter 50 m 0 0 4.2 C 3.1 4.2 4.2 1 P
41 36 -  
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41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
41 36 A0 Waterw inning-/ bereiding- bedrijven:
41 36 A1 - met chloorgas 3.1 0 3.1 C 5.3 R 5.3 D 5.3 1 G
41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 1 0 3.1 C 2 3.1 3.1 1 G
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 36 B1 - < 1 MW 0 0 2 C 1 2 2 1 P
41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 3.2 C 1 3.2 3.2 1 P
41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 4.2 C 1 4.2 4.2 1 P
45 41, 42, 43 -  
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID
45 41, 42, 43 0 Bouw bedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 1 2 3.2 1 3.2 3.2 2 G
45 41, 42, 43 1 - bouw bedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 1 2 3.1 1 3.1 3.1 2 G
45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met w erkplaats: b.o. > 1000 m² 1 2 3.1 1 3.1 3.1 2 G
45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met w erkplaats: b.o.< 1000 m² 0 1 2 1 2 2 1 G
50 45, 47 -  

50 45, 47 -
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 454 Handel in auto's en motorf ietsen, reparatie- en servicebedrijven 1 0 2 1 2 2 2 P
501 451 Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 1 1 3.2 1 3.2 3.2 2 G
5020.4 45204 A Autoplaatw erkerijen 1 2 3.2 1 3.2 3.2 1 G
5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 1 1 1 1 1 G
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 3.1 2 2 2 R 3.1 3.1 1 G
5020.5 45205 Autow asserijen 1 0 2 0 2 2 3 P
503, 504 453 Handel in auto- en motorf ietsonderdelen en -accessoires 0 0 2 1 2 2 1 P
505 473 0 Benzineservisestations:
505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 2 0 2 4.1 R 4.1 4.1 3 P
505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 2 0 2 3.1 R 3.1 3.1 3 P
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505 473 3 - zonder LPG 2 0 2 1 2 2 3 P
51 46 -  
51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 1 0 1 1 1 P
5121 4621 0 Grth in akkerbouw produkten en veevoeders 2 2 3.1 2 R 3.1 3.1 2 G

5121 4621 1
Grth in akkerbouw produkten en veevoeders met een verw erkingscapaciteit 
van 500 ton/uur of meer 3.2 3.2 4.2 Z 3.1 R 4.2

4.2
2 G

5122 4622 Grth in bloemen en planten 1 1 2 0 2 2 2 G
5123 4623 Grth in levende dieren 3.1 1 3.2 C 0 3.2 3.2 2 G
5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 3.1 0 2 0 3.1 3.1 2 G
5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruw e tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 2 10 2 3.1 R 3.1 3.1 2 G
5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleesw aren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 1 0 2 3.1 R 3.1 3.1 2 G
5134 4634 Grth in dranken 0 0 2 0 2 2 2 G
5135 4635 Grth in tabaksprodukten 1 0 2 0 2 2 2 G
5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerw erk 1 1 2 0 2 2 2 G
5137 4637 Grth in koff ie, thee, cacao en specerijen 2 1 2 0 2 2 2 G
5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 1 1 2 1 2 2 2 G
514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 1 1 2 1 2 2 2 G
5148.7 46499 0 Grth in vuurw erk en munitie:
5148.7 46499 1 - consumentenvuurw erk, verpakt, opslag < 10 ton 1 0 2 1 V 2 2 2 G
5148.7 46499 2 - consumentenvuurw erk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 1 0 2 3.1 V 3.1 3.1 2 G

5148.7 46499 3
- professioneel vuurw erk, netto expl. massa per bew aarplaats < 750 kg (en 
> 25 kg theatervuurw erk) 1 0 2 5.1 V 5.1

5.1
2 G

5148.7 46499 4
- professioneel vuurw erk, netto expl. massa per bew aarplaats 750 kg tot 6 
ton 1 0 2 5.3 V 5.3

5.3
2 G

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 2 2 2 2 2 G
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5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 1 3.1 3.1 2 3.1 3.1 2 P
5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 3.1 5.1 5.1 Z 3.2 5.1 5.1 3 G
5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 3.1 0 3.1 4.1 R 4.1 D 4.1 2 G
5151.2 46712 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 3.2 0 3.1 5.1 R 5.1 D 5.1 2 G
5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 3.1 0 3.1 4.2 R 4.2 D 4.2 2 G
5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3.2 0 2 3.1 3.2 3.2 2 G
5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:
5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 2 4.2 4.2 1 4.2 4.2 3 G
5152.1 46721 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 3.1 5.1 5.2 Z 1 5.2 5.2 3 G
5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 1 3.2 1 3.2 3.2 2 G
5153 4673 0 Grth in hout en bouw materialen:
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 1 3.1 1 3.1 3.1 2 G
5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 1 2 1 2 2 1 G
5153.4 46735 4 zand en grind:
5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 2 3.2 0 3.2 3.2 2 G
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 1 2 0 2 2 1 G
5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalw aren en verw armingsapparatuur:
5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 3.1 1 3.1 3.1 2 G
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 2 0 2 2 1 G
5155.1 46751 Grth in chemische produkten 3.1 1 2 3.2 R 3.2 D 3.2 2 G
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 2 2 2 2 R 2 2 1 G
5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 1 1 2 1 2 2 2 G



 Bijlage 1    Staat van Inrichtingen behorende bij bestemmingsplan Banne Buiksloot II 

  

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS INDEX

- - nu
m

m
er

G
EU

R

ST
O

F

G
EL

U
ID

G
EV

A
A

R

G
R

O
O

TS
TE

 A
FS

TA
N

D

C
A

TE
G

O
R

IE

VE
R

K
EE

R

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 1 2 3.2 2 3.2 3.2 2 G
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 1 1 3.1 1 3.1 3.1 2 G
5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 1 2 3.2 1 3.2 D 3.2 2 G
5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 1 1 3.1 1 3.1 3.1 2 G
518 466 0 Grth in machines en apparaten:
518 466 1 - machines voor de bouw nijverheid 0 1 3.2 1 3.2 3.2 2 G
518 466 2 - overige 0 1 3.1 0 3.1 3.1 2 G
519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 2 0 2 2 2 G
52 47 -  
52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
52 47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 1 0 1 1 1 P
5211/2,5246/9 471 Supermarkten, w arenhuizen 0 0 1 1 1 1 2 P
5222, 5223 4722, 4723 Detailhandel vlees, w ild, gevogelte, met roken, koken, bakken 1 0 1 1 1 1 1 P
5224 4724 Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen w inkel 1 1 1 C 1 1 1 1 P
5231, 5232 4773, 4774 Apotheken en drogisterijen 0 0 0 1 1 1 1 P
5246/9 4752 Bouw markten, tuincentra, hypermarkten 0 0 2 1 2 2 3 P
5249 4778 Detailhandel in vuurw erk tot 10 ton verpakt 0 0 1 1 V 1 1 1 P
5261 4791 Postorderbedrijven 0 0 3.1 0 3.1 3.1 2 G
527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorf ietsen) 0 0 1 1 1 1 1 P
55 55 -  
55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5511, 5512 5510 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 1 0 1 1 1 1 2 P
552 553, 552 Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 2 0 3.1 C 2 3.1 3.1 2 P



 Bijlage 1    Staat van Inrichtingen behorende bij bestemmingsplan Banne Buiksloot II 

  

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS INDEX

- - nu
m

m
er

G
EU

R

ST
O

F

G
EL

U
ID

G
EV

A
A

R

G
R

O
O

TS
TE

 A
FS

TA
N

D

C
A

TE
G

O
R

IE

VE
R

K
EE

R

553 561
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d. 1 0 1 C 1 1

1
2 P

554 563 1 Café's, bars 0 0 1 C 1 1 1 2 P
554 563 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 2 C 1 2 D 2 2 P
5551 5629 Kantines 1 0 1 C 1 1 D 1 1 P
5552 562 Cateringbedrijven 1 0 2 C 1 2 2 1 G/
60 49 -  
60 49 - VERVOER OVER LAND
601 491, 492 0 Spoorw egen:
601 491, 492 1 - stations 0 0 3.2 C 3.1 R 3.2 D 3.2 3 P
601 491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 2 2 4.2 C 4.2 R 4.2 D 4.2 3 G
6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 1 3.2 C 0 3.2 D 3.2 2 P
6022 493 Taxibedrijven 0 0 2 C 0 2 2 2 P
6023 493 Touringcarbedrijven 1 0 3.2 C 0 3.2 3.2 2 G

6024 494 0 Goederenw egvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 3.2 C 2 3.2
3.2

3 G

6024 494 1
- Goederenw egvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 
m² 0 0 3.1 C 2 3.1

3.1
2 G

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 2 C 1 2 D 2 1 P
61, 62 50, 51 -  
61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 1 0 1 1 2 P
63 52 -  
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:
6311.1 52241 1 - containers 0 1 5.1 C 3.2 R 5.1 5.1 3 G
6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 2 4.2 C 3.2 R 4.2 D 4.2 3 G
6311.1 52241 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 3.1 5.2 5.3 C Z 3.1 5.3 5.3 3 G
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6311.1 52241 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 3.2 5.1 5.1 C Z 3.2 R 5.1 5.1 3 G
6311.1 52241 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 3.1 5.2 5.2 C Z 3.2 5.2 5.2 3 G
6311.1 52241 6 - olie, LPG, e.d. 4.2 0 3.2 C 5.3 R 5.3 5.3 2 G
6311.1 52241 7 - tankercleaning 4.2 1 3.2 C 4.1 R 4.2 4.2 1 G
6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
6311.2 52242 1 - containers 0 1 4.2 3.1 R 4.2 4.2 2 G
6311.2 52242 10 - tankercleaning 4.2 1 3.2 4.1 R 4.2 4.2 1 G
6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 1 3.2 3.1 R 3.2 D 3.2 2 G
6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 2 4.1 4.2 2 4.2 4.2 2 G
6311.2 52242 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 3.1 5.1 5.2 Z 3.1 5.2 5.2 3 G
6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 3.1 4.2 4.1 3.1 R 4.2 4.2 2 G
6311.2 52242 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 3.2 5.1 4.2 Z 3.2 R 5.1 5.1 3 G
6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 3.1 4.2 4.2 3.1 4.2 4.2 2 G
6311.2 52242 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 3.1 5.1 5.1 Z 3.2 5.1 5.1 3 G
6311.2 52242 9 - olie, LPG, e.d. 3.2 0 3.1 5.2 R 5.2 5.2 2 G
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 2 1 3.1 C 3.1 R 3.1 D 3.1 2 G
6312 52109 B Opslaggebouw en (verhuur opslagruimte) 0 0 2 C 1 2 2 2 G
6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 1 0 2 C 0 2 2 3 P
6321 5221 2 Stalling van vrachtw agens (met koelinstallaties) 1 0 3.2 C 2 3.2 3.2 2 G
6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 1 0 1 1 2 P
6323 5223 A Luchthavens 4.1 3.1 6 C 5.1 R 6 D 6 3 P
6323 5223 B Helikopterlandplaatsen 0 3.1 5.1 3.1 5.1 5.1 1 P
633 791 Reisorganisaties 0 0 1 0 1 1 1 P
634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 1 0 1 D 1 1 P
64 64 -  
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 2 C 0 2 2 2 P
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 1 C 0 1 1 1 P
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642 61 B0 zendinstallaties:
642 61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C 3.2 3.2 3.2 1 P
642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 1 1 1 1 P
642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouw vergunningplichtig) 0 0 0 C 1 1 1 1 P
65, 66, 67 64, 65, 66 -  
65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 1 C 0 1 1 1 P
70 41, 68 -  
70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 1 0 1 1 1 P
71 77 -  

71 77 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 1 0 2 1 2 2 2 P
712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 1 0 3.1 1 3.1 D 3.1 2 G
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en w erktuigen 1 0 3.1 1 3.1 D 3.1 2 G
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 1 1 2 1 2 D 2 2 G
72 62 -  
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 1 0 1 1 1 P
72 58, 63 B Datacentra 0 0 2 C 0 2 2 1 P
73 72 -  
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 721 Natuurw etenschappelijk speur- en ontw ikkelingsw erk 2 1 2 2 R 2 2 1 P
732 722 Maatschappij- en geestesw etenschappelijk onderzoek 0 0 1 0 1 1 1 P

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 -  
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74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 1 0 1 D

1
2 P

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouw en 3.1 1 2 2 3.1 D 3.1 1 P
7481.3 74203 Foto- en f ilmontw ikkelcentrales 1 0 2 C 1 2 2 2 G
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw - en visserijprodukten 3.1 2 4.1 C 3.1 R 4.1 4.1 3 G
7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 1 0 1 1 2 P
75 84 -  
75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 1 0 1 1 2 P
7522 8422 Defensie-inrichtingen 2 2 4.1 C 3.2 4.1 D 4.1 3 G
7525 8425 Brandw eerkazernes 0 0 3.1 C 0 3.1 3.1 1 G
80 85 -  
80 85 - ONDERWIJS
801, 802 852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderw ijs 0 0 2 0 2 2 1 P
803, 804 8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderw ijs 1 0 2 1 2 D 2 2 P
85 86 -  
85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
8511 8610 Ziekenhuizen 1 0 2 C 1 2 2 3 P
8512, 8513 8621, 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 1 0 1 1 2 P
8514, 8515 8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0 1 0 1 1 1 P
853 871 1 Verpleeghuizen 1 0 2 C 0 2 2 1 P
853 8891 2 Kinderopvang 0 0 2 0 2 2 2 P
90 37, 38, 39 -  
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90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING
9001 3700 A0 RWZI's en gierverw erkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 4.1 1 3.2 C 1 4.1 4.1 2 G
9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 4.2 1 4.1 C Z 1 4.2 4.2 2 G
9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 5.1 1 4.2 C Z 1 5.1 5.1 3 G
9001 3700 B rioolgemalen 2 0 1 C 0 2 2 1 P
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1 2 3.1 1 3.1 3.1 2 G
9002.1 381 B Gemeentew erven (afval-inzameldepots) 2 2 3.1 2 R 3.1 3.1 2 G
9002.1 381 C Vuiloverslagstations 4.1 4.1 4.2 2 4.2 4.2 3 G
9002.2 382 A0 Afvalverw erkingsbedrijven:
9002.2 382 A1 - mestverw erking/korrelfabrieken 5.1 1 3.2 C 1 5.1 5.1 3 G
9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 3.2 3.1 2 1 3.2 3.2 1 G
9002.2 382 A3 - verw erking radio-actief afval 0 1 4.1 C 6 6 6 1 G
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1 1 2 1 3.1 3.1 1 G
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugw inning 3.2 0 1 2 R 3.2 D 3.2 1 G
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 4.2 4.1 4.2 C Z 3.1 4.2 D 4.2 3 G
9002.2 382 A7 - verw erking fotochemisch en galvano-afval 1 1 2 2 R 2 2 1 G
9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 4.2 4.1 4.2 1 4.2 4.2 3 G
9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:
9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 4.2 3.2 3.1 1 4.2 4.2 2 G
9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 5.2 4.2 3.2 2 5.2 5.2 2 G
9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2 3.2 3.2 1 3.2 3.2 2 G
9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 4.1 4.1 3.2 2 4.1 4.1 3 G
9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 4.1 3.1 3.2 3.2 R 4.1 4.1 3 G
91 94 -  
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91 94 - DIVERSE ORGANISATIES
9111 941, 942 Bedrijfs- en w erknemersorganisaties (kantoren) 0 0 1 0 1 1 1 P
9131 9491 Kerkgebouw en e.d. 0 0 2 0 2 2 2 P
9133.1 94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 2 C 0 2 D 2 2 P
9133.1 94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 3.1 0 3.1 3.1 1 P
92 59 -  
92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
921, 922 591, 592, 601, 602 Studio's (f ilm, TV, radio, geluid) 0 0 2 C 1 2 2 2 G
9213 5914 Bioscopen 0 0 2 C 0 2 2 3 P
9232 9004 Theaters, schouw burgen, concertgebouw en, evenementenhallen 0 0 2 C 0 2 2 3 P
9233 9321 Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 2 1 4.2 1 4.2 D 4.2 3 P
9234 8552 Muziek- en balletscholen 0 0 2 0 2 2 2 P
9234.1 85521 Dansscholen 0 0 2 C 0 2 2 2 P
9251, 9252 9101, 9102 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 1 0 1 1 2 P
9253.1 91041 Dierentuinen 3.2 1 3.1 C 0 3.2 3.2 3 P
9253.1 91041 Kinderboerderijen 2 1 2 C 0 2 2 1 P
926 931 0 Zw embaden:
926 931 1 - overdekt 1 0 3.1 C 1 3.1 3.1 3 P
926 931 2 - niet overdekt 2 0 4.1 10 4.1 4.1 3 P
926 931 A Sporthallen 0 0 3.1 C 0 3.1 3.1 2 P
926 931 B Bow lingcentra 0 0 2 C 0 2 2 2 P
926 931 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 3.2 C 3.1 R 3.2 3.2 2 P
926 931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 4.2 C 3.1 R 4.2 4.2 3 P
926 931 E Maneges 3.1 2 2 0 3.1 3.1 2 P
926 931 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 3.1 C 0 3.1 3.1 2 P
926 931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 3.1 C 0 3.1 3.1 2 P
926 931 H Golfbanen 0 0 1 0 1 1 2 P
926 931 I Kunstskibanen 0 0 2 C 3.1 R 3.1 3.1 2 P
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926 931 0 Schietinrichtingen:
926 931 1 - binnenbanen: gew eer- en pistoolbanen 0 0 4.1 C 1 4.1 4.1 2 P
926 931 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 1 0 5.3 4.1 5.3 5.3 1 P
926 931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 2 2 2 2 1 P
926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 1 C 1 1 1 1 P
926 931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 4.1 4.2 4.2 4.2 2 P
926 931 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 5.1 6 6 6 1 P
926 931 5 - vrije buitenbanen: gew eerbanen 1 0 6 6 6 6 2 P
926 931 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 1 0 6 6 6 6 2 P
926 931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 1 4.1 4.1 4.1 1 P
926 931 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 1 0 4.2 5.1 5.1 5.1 2 P
926 931 9 - buitenbanen met voorzieningen: gew eerbanen 1 0 5.3 6 6 6 2 P
926 931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 1 0 3.1 1 3.1 3.1 2 P
926 931 B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/w eek in gebruik 3.1 2 5.1 2 5.1 5.1 2 P
926 931 C Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/w eek in gebruik 3.1 3.1 5.3 Z 2 5.3 5.3 2 P
926 931 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/w eek in gebruik 3.2 3.1 5.2 3.1 5.2 5.2 3 P
926 931 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/w eek in gebruik 3.2 3.2 6 Z 3.1 6 6 3 P
926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 2 C 0 2 2 2 P
926 932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 1 1 3.1 C 2 3.1 3.1 3 P
9271 9200 Casino's 1 0 2 C 0 2 2 3 P
9272.1 92009 Amusementshallen 0 0 2 C 0 2 2 2 P
9272.4 93299 Modelvliegtuig-velden 1 0 4.2 3.2 4.2 4.2 1 P
93 93 -  
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93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 2 0 3.1 C 2 3.1 3.1 2 G
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 2 0 3.1 2 3.1 3.1 2 G
9301.2 96012 Chemische w asserijen en ververijen 2 0 2 2 R 2 2 2 G
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 2 0 2 2 1 G
9301.3 96013 B Wasserettes, w assalons 0 0 1 0 1 1 1 P
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 1 0 1 1 1 P
9303 9603 0 Begrafenisondernemingen:
9303 9603 1 - uitvaartcentra 0 0 1 0 1 1 2 P
9303 96031 2 - begraafplaatsen 0 0 1 0 1 1 2 P
9303 96032 3 - crematoria 3.2 1 2 1 3.2 3.2 2 P
9304 9313, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 1 0 2 C 0 2 2 1 P
9305 9609 A Dierenasiels en -pensions 2 0 3.2 C 0 3.2 3.2 1 P
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 1 C 0 1 D 1 1 P
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