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 Geachte heer/mevrouw, 

  
Vorig jaar hebben wij u als Dienst Zuidas regelmatig op de hoogte gebracht van de 
voortgang m.b.t. het dok. Na de rapportage van de Rijksvertegenwoordiger Van den 
Berg zijn de partners van ZuidasDok (de ministeries van Infrastructuur en Milieu en 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de provincie Noord-Holland, de 
Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam) aan het werk gegaan in een 
gezamenlijke projectorganisatie ZuidasDok met als doel te komen tot een 
voorkeursbeslissing. 
 
Communicatie over het ZuidasDok behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
projectorganisatie ZuidasDok, waar de dienst Zuidas onderdeel van uit maakt. Deze 
projectorganisatie zal u vanaf nu over ZuidasDok informeren en consulteren. 
 
Omdat op 10 maart a.s. de ter inzage legging start van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau ‘Aanpak ZuidasDok’, stel ik u hiervan alvast op de hoogte. Daarnaast 
geeft de gemeente Amsterdam 2 maart kennis van het ‘Ontwerpbestemmingsplan  
Kenniskwartier Noord West, Milieueffectrapport Zuidas - de Flanken (project-MER) en 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw en 
het maken van een uitweg voor de parkeergarage’.  
 
Goed nieuws is dat we stappen zetten in zowel Flanken van de Zuidas als in het 
ZuidasDok. De trajecten worden gelijktijdig doorlopen,  maar zijn verschillend. 
Eerstgenoemde kennisgeving (ZuidasDok) betreft een kennisgeving van het Rijk over 
de start van een verkenningstraject  De tweede (Flanken) betreft een gemeentelijke 
kennisgeving over plannen die al ver gevorderd zijn  
 
Wanneer u vragen heeft over de gemeentelijke kennisgeving over de Flanken kunt u 
contact opnemen met Dienst Ruimtelijke Ordening, mevrouw Marijke Godschalk, 020 
552 5801 of m.godschalk@dro.amsterdam.nl . 
 
Wanneer u vragen heeft over de kennisgeving over het ZuidasDok kunt u contact 
opnemen met Projectorganisatie ZuidasDok, mevrouw Marieke Baan, 06 2220 6928 
(maandag, woensdag en donderdag) of mbn@zuidas.nl. 
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Wij hopen u hiermee voorafgaand aan de twee kennisgevingen voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
 
 
 
 
 

Hoogachtend, 

 

 

 
ir. K.W. de Boer 
directeur Zuidas Amsterdam 
 
 

TOELICHTING 
 
‘Voornemen voorbereiding Rijksstructuurvisie en Milieueffectrapport ZuidasDok’ 
Op 10 maart 2011 start de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
‘Aanpak ZuidasDok’. 
 
Het project ZuidasDok is een combinatie van stedelijke ontwikkeling en de vergroting en 
inpassing van de capaciteit van de A10-Zuid en het openbaar vervoer. Belangrijk 
onderdeel van de plannen is het (deels) ondergronds brengen van de vervoersstromen.  
 
Opdrachtgevers van het project zijn het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Milieu en het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), de provincie Noord-Holland, 
de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam, 
Rijkswaterstaat en ProRail nemen de voorbereiding van de besluitvorming voor hun 
rekening en werken samen in de Projectorganisatie ZuidasDok. 
 
De projectorganisatie ZuidasDok werkt nu drie alternatieven uit. Bij elk van de drie 
alternatieven zijn er nog varianten mogelijk waarbij onder andere het aantal treinsporen 
varieert. Bij deze alternatieven rijden de auto’s door een tunnel en zijn er verschillende 
oplossingen voor de ligging van de trein- en metrosporen. Hebben Rijk, provincie, 
Stadsregio en gemeente overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke zaken, 
zoals ontwerp, financiering en risicoverdeling, dan volgt daarna een voorkeursbeslissing. 
 
De voorkeursbeslissing over ZuidasDok wordt vastgelegd in een Rijksstructuurvisie. Deze 
bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling. Ter voorbereiding op de 
structuurvisie wordt een Milieueffectrapport opgesteld. 
 
In het MER ZuidasDok worden mogelijke milieueffecten in beeld gebracht. Het 
startdocument voor de m.e.r.-procedure is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Aanpak 
ZuidasDok’. Hierin wordt beschreven hoe en in welke context het MER ZuidasDok wordt 
ingericht. De notitie schetst ook de kaders van alternatieven voor het ZuidasDok. 
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Per 10 maart start de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Aanpak 
ZuidasDok’. De kennisgeving hierover vindt plaats via publicatie in diverse kranten en de 
Staatscourant. U kunt deze informatie vanaf 10 maart ook nalezen op www.zuidasdok.nl  
 
De projectorganisatie ZuidasDok organiseert een informatiemarkt over het project 
ZuidasDok en de procedure. De informatiemarkt vindt plaats op: 
dinsdag 5 april 2011 in de hal van het WTC, Strawinskylaan 59, 1077 XW  Amsterdam. U 
kunt  tussen 16.30 en 19.00 langskomen.  
 
 
 ‘Ontwerpbestemmingsplan  Kenniskwartier Noord West, Milieueffectrapport Zuidas 
- de Flanken (project-MER) en ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een kantoorgebouw en het maken van een uitweg voor Deloitte - AKD’ 
Op 2 maart 2011 zal de kennisgeving ‘Ontwerpbestemmingsplan  Kenniskwartier Noord 
West, Milieueffectrapport Zuidas - de Flanken (project-MER) en ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw en het maken van een 
uitweg voor Deloitte - AKD’ worden gepubliceerd in diverse kranten. 
 
Vervolgens worden er op 3 maart 2011 de volgende drie stukken gedurende een termijn 
van zes weken ter inzage gelegd: 
� Het ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord West met de daarop betrekking 

hebbende stukken; 
� Het Milieueffectrapport Zuidas - de Flanken; 
� Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een kantoorgebouw 

met onderliggende parkeergarage, alsmede het maken van een uitweg voor de 
parkeergarage, aan de Gustav Mahlerlaan. 

 
In de kennisgeving wordt ingegaan op de drie stukken, wordt benoemd waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien en hoe u uw zienswijze naar voren kunt brengen. U kunt dit 
nalezen op www.zuidas.nl 
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