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1. Aanleiding

Deze ontwerp Startnotitie betreft het initiatief van Pathé Theatres B.V. om een bioscoop te
realiseren met een toegang aan het Stadsplein in Amstelveen. Bedoeling is om de
bioscoopzalen te realiseren achter Schouwburg Amstelveen, naast het busstation. Het
realiseren van de bioscoop past binnen de Economische Agenda van de gemeente
Amstelveen waarin de doelstelling is om het Stadshart te versterken. Daarnaast past het in
de door de gemeenteraad vastgestelde visie “Ruimtelijke Uitgangspunten Visie Stadshart”
en de visie die de gemeente heeft op de zogenaamde “Traverse”, oftewel het gebied
tussen het Stadsplein en de, nieuwe, A9. Bij de verbreding en verdieping van de A9 wordt
een extra afrit gerealiseerd die uitkomt op de Meander. Daarnaast landt ook een nieuwe
langzaamverkeersbrug (“Bomenbrug”) over de A9 aan achter het busstation. De bioscoop
komt hiermee op een prominente plek te liggen tussen de A9 en het Stadsplein. De
vestiging van de bioscoop zal bijdragen aan de levendigheid op het Stadsplein, omdat daar
de entree komt als onderdeel van de Cultuurstrip.

Voor het realiseren van de bioscoop is het noodzakelijk dat er aanpassingen plaatsvinden
binnen het gebouw van de huidige Cultuurstrip. De ruimtes die vervallen als gevolg van de
komst van de bioscoop zullen elders worden gecompenseerd. De komst van de bioscoop is
ook een kans voor de Cultuurstrip, zowel qua bezoekersstromen als bouwkundig, om
aanleiding te zien om de gevel van de Cultuurstrip over een grotere breedte aan te passen
en te verlevendigen.

Het realiseren van een bioscoop past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Hierom
dient een procedure voor een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan
te worden doorlopen. Voornoemde procedure wordt voorafgegaan door deze Startnotitie.

1.1 Rol Startnotitie
Een Startnotitie loopt vooruit op de procedure voor een bestemmingsplanwijziging óf op de
procedure voor een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. In dit
geval is gekozen voor de laatste optie, omdat sprake is van één afgebakend bouwplan. Een
Startnotitie geeft het ruimtelijk kader en de randvoorwaarden op basis waarvan daarna
voornoemde omgevingsvergunningsprocedure kan worden doorlopen. De Startnotitie geeft
inzicht in de ruimtelijke raakvlakken en maatschappelijke en financiële overwegingen waar
het project mee te maken heeft of kan hebben en of het op die basis haalbaar is om verder
te gaan met het project. Daarnaast vervult de ontwerp Startnotitie een belangrijke rol bij
de participatie van belanghebbenden. Het college geeft de ontwerp Startnotitie vrij voor
participatie. Gedurende drie weken wordt de ontwerp Startnotitie voor belanghebbenden
ter inzage gelegd. Vragen en opmerkingen worden vervolgens meegewogen in de daarop
volgende besluitvorming in de gemeenteraad.

Door in te stemmen met de Startnotitie stelt de raad het ruimtelijk kader voor dit plan
vast. Omdat wordt gewerkt met een omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan wordt de raad tevens gevraagd in te stemmen met het afgeven van een
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verklaring van geen bedenkingen. Met een dergelijke verklaring is het college
gemandateerd om deze vergunningsprocedure in afwijking van het bestemmingsplan
verder zelf af te handelen. Hetzelfde geldt voor de onttrekking aan het openbaar verkeer
dat moet plaatsvinden wanneer de gemeente haar grond heeft verkocht.

1.2 Projectdoelstelling
Bioscoop
Met de realisatie van een bioscoop wil het college invulling geven aan haar doelstellingen
om het Stadshart als geheel, en ook specifiek het Stadsplein, een kwalitatieve impuls te
geven. De realisatie van de bioscoop zorgt ervoor dat het Stadsplein verlevendigd wordt en
het voorzieningenniveau aangevuld wordt, passend bij een gemeente van 90.000 inwo-
ners, groeiend naar een gemeente van 100.000 inwoners.

Ook de Cultuurstrip krijgt een impuls door de toevoeging van de bioscoop aan het culturele
gebouwencomplex. Het gebouw wordt aangepast ter hoogte van de ingang van Platform C
(Muziek- en dansschool en Volksuniversiteit). Ruimtes die verdwijnen als gevolg van de
komst van de bioscoop worden elders teruggebracht. Dit valt binnen de kaders van dit pro-
ject en deze Startnotitie.

Cultuurstrip
Er zijn nog meer wensen ten aanzien van de Cultuurstrip. Omdat de komst van de bios-
coop een unieke kans biedt om de Cultuurstrip te verbeteren heeft de gemeente een ver-
kenning in gang gezet bij de cultuurinstellingen, gelijktijdig met het proces voor de inpas-
sing van de bioscoop. De verkenning is in eerste instantie ingezet om voor de instellingen
een impactanalyse te maken door de komst van de bioscoop (zie ook Planning van de
bouw in paragraaf 4.2). Daarnaast wordt een programma van eisen opgesteld over hoe de
instellingen zich willen profileren binnen de Cultuurstrip. Als vertrekpunt voor een goede
functionele invulling van de Cultuurstrip komen bij de cultuurinstellingen hierbij de volgen-
de ambities naar voren:
· Een aantrekkelijke Cultuurstrip waarin de diverse culturele en educatieve functies opti-

maal tot hun recht komen;
· Levendige publieksruimtes om te ontmoeten en te verblijven (overdag en ’s avonds);
· Voortzetten van het gezamenlijke cultuuraanbod dat aansluit bij de vraag en van meer

dan gemiddelde kwaliteit is.

Er wordt toegewerkt naar een functioneel programma dat invulling geeft aan de boven-
staande voor de stad en voor de instellingen belangrijke strategische ambities. Uitgangs-
punt van alle betrokken cultuurinstellingen is dat een financieel gezonde exploitatie ge-
waarborgd blijft en waar mogelijk wordt verbeterd.

Ook de gemeente heeft de ambitie om de gevel te verbeteren en de ruimte van de instel-
lingen op de begane grond inclusief de entrees te verbeteren, met mogelijk een centrale
gedeelde entree. Een en ander passend bij de ruimtelijke kwaliteit die beoogd is in het
Beeldkwaliteitsplan Stadshart, dat in december 2018 in de raad is vastgesteld. In de voor-
noemde verkenning bij de cultuurinstellingen wordt toegewerkt naar een functioneel pro-
gramma dat invulling geeft aan de ambities voor de stad.

Voornoemde onderdelen vallen niet binnen de kaders van dit project voor de inpassing van
de bioscoop, maar worden wel parallel daaraan onderzocht en uitgewerkt. Bedoeling is om
de uitkomsten hieruit met betrekking tot de gevel nog tijdig in te passen in het project
voor de realisatie van de bioscoop.
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1.3 Plangebied en gebiedsbegrenzing

Ligging bioscoop: in rood het nieuw te bouwen deel. De ingang komt aan het Stadsplein.

Het project is gesitueerd in het Stadshart aan het Stadsplein. De ingang van de bioscoop
komt op de plek waar nu de ingang van Platform C (muziek- en dansschool en de Volks-
universiteit) gesitueerd is. Via een roltrappenverbinding langs de schouwburg wordt het
hoofdvolume van de bioscoop bereikt. Dit gebouw wordt gerealiseerd boven het expeditie-
plein aan de achterzijde van de schouwburg en P60, naast het busstation. Het laden en
lossen van de schouwburg en P60 wordt iets anders georganiseerd maar blijft wel gewoon
functioneren. Wanneer de verbreding en verdieping van de A9 gereed is, is er ook een
nieuwe afrit aangelegd die uitkomt op de Meander. Dit biedt de mogelijkheid om de
Schouwburggarage (boven het busstation) een nieuwe inrit aan de achterzijde te geven die
beter en veiliger toegankelijk is dan in de huidige situatie. Omdat de bioscoop ook boven
deze inrit komt te liggen, wordt deze inrit aangelegd tijdens de bouw van de bioscoop.

De beoogde locatie: bij het busstation aan de achterzijde van de Schouwburg Amstelveen en P60
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       De beoogde locatie van de entree: ter hoogte van de huidige entree van Platform C

De bioscoop krijgt 7 zalen met maximaal 1200 stoelen en een totaal vloeroppervlakte van
ongeveer 6.000 m2. Het aantal stoelen heeft de initiatiefnemer nog in onderzoek, daarom
is een maximumaantal gegeven. De omvang van 7 zalen staat vast en is nodig om een ge-
varieerd aanbod aan films te kunnen leveren aan het Amstelveense publiek en op deze
manier rendabel te kunnen opereren.

2. Analyse huidige en toekomstige situatie

2.1 Omgevingsanalyse
Aan de achterzijde van de schouwburg is momenteel sprake van een “achterkantsituatie”.
Er is sprake van een grotendeels blinde gevel met daarbinnen vier loading docks voor de
twee zalen van de schouwburg. Achter poppodium P60 is nog een apart loading dock aan-
wezig. Het terrein is vrijwel geheel verhard met asfalt of klinkers en heeft een zeer stenige
uitstraling. Aan de achterzijde zijn drie kleinere bomen aanwezig. Aan de zijkant van de
schouwburg, achter de Cultuurstrip, waar de doorloop van de bioscoop moet komen, staan
drie hogere bomen. Het gebied wordt gedomineerd door het busstation met de frequent in-
en uitrijdende bussen van met name R-Net. Om op het Stadsplein te komen kan enerzijds
de route door het busstation gekozen worden en anderzijds de onderdoorgang door de
Cultuurstrip bij de Kunstuitleen.

Het plangebied van de bioscoop grenst aan enkele (groepen) belanghebbenden:
· De gebruikers van de huidige Cultuurstrip. Het betreft met name Platform C waar

de ingang en de doorbraak van de bioscoop moeten komen, maar ook de Schouw-
burg Amstelveen en P60, waar ruimtes moeten worden herschikt om het laden en
lossen te kunnen voortzetten.

· De naastgelegen woningen van de Meander. Met name betreft het hier de Mean-
derbewoners van het lage deel van de Meander, die uitkijken op het achterterrein
van de schouwburg.

· Unibail Rodamco Westfield, als eigenaar van de Schouwburggarage (en het Rem-
brandthof, Binnenhof en Buitenplein).
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Met voornoemde belanghebbenden zijn de belangrijkste groepen benoemd die zich rondom
het plangebied bevinden.

2.2 Analyse vastgoed
De bebouwing van de Meander is samen met de Schouwburg Amstelveen (in de vorm van
het voormalige Cultureel Centrum Amstelveen) het oudste onderdeel van de omgeving. De
Meanderflats betreffen koopwoningen en zijn gerealiseerd in de jaren ’60 van de vorige
eeuw.
Het busstation met parkeergarage (Schouwburggarage) erboven is medio jaren ’90 opge-
leverd. Het bouwwerk biedt een industriële en zakelijke uitstraling. De overdekte ruimte
van het busstation is door de bovenliggende parkeergarage vrij donker te noemen. Daar-
naast is de hellingbaan met de in- en uitrit van de parkeergarage gesitueerd aan de zijde
van het Stadsplein. Met de kruisende voetgangersstroom is hier vaak sprake van een on-
veilige situatie.
De bebouwing van de Cultuurstrip is opgeleverd in 2001. Het gebouw is recht en hoekig
opgezet met aan de voorzijde een volledig glazen gevel en aan de achterzijde een overwe-
gend grijze kleur, met daarbij dominant aanwezig de gebouwde zonwering/luifel op de bo-
venste verdiepingen. Ondanks de volledig glazen gevel aan de voorzijde zijn de verschil-
lende cultuurinstellingen niet prominent zichtbaar en is er, ook door de tussenliggende
Thomas Cookstraat, weinig contact met het Stadsplein. Vooral overdag oogt het gebouw
vrij anoniem. De individuele functies zijn nauwelijks zichtbaar.

2.3 Toekomstige situatie
De omgeving van het plangebied zal in de nabije toekomst sterk veranderen. Door de ver-
dieping en verbreding van de A9 en de komst van een nieuwe afrit in het verlengde van de
Meander nabij het busstation verandert de verkeerssituatie vanaf 2025 sterk. Deze plan-
nen zijn reeds vastgelegd in het Tracébesluit voor de A9. Bezoekers van het Stadshart die
met de auto komen hebben dan, naast het kiezen van de huidige route via de Keizer Ka-
relweg, ook de mogelijkheid de route te kiezen via de Meander. De parkeergarage van
Hudson’s Bay wordt hierdoor beter bereikbaar, maar het biedt ook de kans om de
Schouwburggarage aan deze zijde te ontsluiten met een nieuwe hellingbaan. De huidige
hellingbaan wordt dan verwijderd. Daarmee is een oplossing gevonden voor de onveilige
situatie aan de voorzijde met het druk kruisende auto- en voetgangersverkeer.

Een ander belangrijk element in de toekomstige situatie is de komst van de langzaamver-
keersbrug over de A9. Deze zogenaamde “bomenbrug” krijgt een aftakking naar het bus-
station, waardoor dit gebied een prominente entree krijgt. De bioscoop komt daarmee niet
aan de achterkant te liggen, maar krijgt een zichtbare plek in een nieuw entreegebied van
het Stadshart; het is niet meer alleen het entreegebied voor de busreiziger, maar nu ook
voor de autobezoeker, de voetganger en de fietser.

De gemeente heeft het nieuwe gebied naast en boven de A9 tot aan het Stadshart opge-
nomen in een nieuwe concept Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart (zie afbeelding op de
volgende pagina). De plaats van de aftakking van de bomenbrug en het verplaatsen van
de entree van de Schouwburggarage nemen hierbinnen een belangrijke plaats in. Ruggen-
graat van de Gebiedsvisie is het maken van een nieuwe doorloop naar het Stadsplein tus-
sen busstation en schouwburg. Dit is mogelijk op het moment dat de huidige hellingbaan
verdwijnt. Dit punt verdient verdere uitwerking en behoort niet tot de kaders van dit pro-
ject, maar moet met dit project niet onmogelijk worden gemaakt.
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Afbeelding uit concept Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart

3. Toetsingskader (beleid, wetgeving en wensen)

3.1 Juridisch planologisch kader
Voor het project vigeert momenteel het bestemmingsplan “Amstelveen
Stadshart” uit 2009. De bestemmingsaanduiding op deze locatie is zowel “Verkeer-
Verblijfsgebied” als “Verkeer”. Hiertoe behoren wegen, straten en pleinen, maar ook par-
keervoorzieningen en bouwwerken geen gebouw zijnde, met een maximum van 16 meter
hoogte. Een en ander betekent dat de bioscoop niet binnen het huidige bestemmingsplan
gerealiseerd kan worden en dat een aparte ruimtelijke procedure voor benodigd is om de
bioscoop mogelijk te maken. De gewijzigde hellingbaan als toegang tot de Schouwburgga-
rage past wel binnen het huidige bestemmingsplan.

Kaartonderdeel uit het vigerende bestemmingsplan (het bruine vlak is de schouwburg, met aan de bo-
venkant van de kaart de cultuurstrip. Het gele vlak rechts betreft een deel van de lage Meanderflat)
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3.2 Eigendomssituatie
Alle openbare ruimte met alle wegen en stoepen, is eigendom van de gemeente. Ook de
Cultuurstrip en de Schouwburg Amstelveen zijn eigendom van de gemeente. De
cultuurinstellingen huren de ruimtes van de gemeente.

3.3 Milieu en veiligheid
Geluid
Een bioscoop is zelf geen geluidgevoelige bestemming. In de VNG-handreiking “Bedrijven
en milieuzonering” wordt een richtafstand van 30 meter geadviseerd voor een bioscoop tot
geluidgevoelige bestemmingen. Deze afstand geldt niet voor een centrum-stedelijk gebied,
waarvan in dit geval sprake is. Er kan daarom een afstand van een lagere milieucategorie
worden aangehouden, te weten een afstand van 10 meter. De afstand van de bioscoop tot
de dichtstbijzijnde woningen is ongeveer 20 meter. Wel veroorzaakt een bioscoop extra
verkeersbewegingen. Dit kan zogenoemde indirecte hinder opleveren. De verkeersbewe-
gingen hiervan zijn echter niet te onderscheiden van het overige verkeer, aangezien be-
zoekers zullen parkeren in de verschillende garages in het Stadshart. Deze garages worden
ook door de overige bezoekers van het Stadshart gebruikt. Een onderzoek naar de indirec-
te hinder is daardoor niet mogelijk. De ingebruikname van de nieuwe entree van de
Schouwburggarage behoort niet tot de scope van het project voor de bioscoop en zal sa-
men met de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart nog apart op het onderdeel geluid worden
onderzocht.

Luchtkwaliteit
Er zal bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning bepaald moeten worden wat de ver-
keersaantrekkende werking van de bioscoop is en wat dit betekent voor de luchtkwaliteit.
Overige gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn van een bioscoop nauwelijks te verwachten.

Flora en fauna
Aangezien tegen een bestaand pand aangebouwd gaat worden, is een quick scan flora en
fauna nodig. Uit deze quick scan zal blijken of er negatieve effecten voor beschermde soor-
ten zullen optreden. Er zouden bijvoorbeeld vleermuisverblijfplaatsen kunnen zitten in de
gevels, waar tegenaan gebouwd wordt. Door de bouw van de bioscoop dienen 5 of 6 bo-
men verwijderd te worden. Deze bomen dienen in de Quickscan te worden onderzocht op
verblijfplaatsen voor vleermuizen en jaarrond beschermde vogelnesten.

Externe veiligheid
De bioscoop ligt binnen het invloedsgebied van de A9, onderdeel van het Basisnet. Over dit
deel van de A9 worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Er moet daarom bij de aanvraag voor
de omgevingsvergunning gekeken worden wat de bioscoop betekent voor een toename
van het groepsrisico. Er zullen door de bioscoop immers meer mensen binnen het in-
vloedsgebied verblijven. Daarnaast is het van belang dat vluchtwegen voor bezoekers van-
uit de bioscoop aan meerdere zijden worden gerealiseerd, zodat ze kunnen wegvluchten in
andere richtingen dan alleen de A9.

M.e.r.(-beoordelings)plicht
In het Besluit m.e.r. bestaat in Bijlage D een categorie stedelijk ontwikkelingsproject,
waarvoor in sommige gevallen een m.e.r.-beoordelingsplicht bestaat. In dit geval geldt
echter niet dat het gaat om een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. Er is in
dit geval daarom geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht.
De vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt voor dit project ingevuld door het uitvoeren van de
verschillende milieu-en natuuronderzoeken. Gezien de aard van de locatie en de aard van
de functie is de impact op het milieu gering.
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Overige milieucompartimenten
Bodem: Op de begane grond achter de schouwburg worden geen verblijfsruimtes gereali-
seerd. De bodemkwaliteit ter plaatse is daarom niet van belang om te onderzoeken om te
bepalen of de functie bioscoop er kan komen.
Archeologie: Er is in het gebied waar de bioscoop moet komen sprake van “archeologische
waarde 5”. Dit betekent dat er een lage verwachtingswaarde is en dat er pas archeologisch
onderzoek nodig is wanneer de grond dieper dan 30 centimeter wordt geroerd én er sprake
is van een te roeren oppervlakte van minimaal 10.000 m2. Dat is bij dit project niet het
geval.
Watercompensatie: De bioscoop wordt gerealiseerd op een terrein dat geheel verhard is,
op een klein boomperk van 30 m2 rondom één van de bomen na. Dit oppervlakte ligt
hiermee onder het oppervlakte van 1.000 m2 extra verharding dat het waterschap als
grens stelt voor het aanleggen van watercompensatie.
Windhinder: het pand wordt iets meer dan 30 meter hoog. 30 meter is de grens die ge-
hanteerd wordt voor het uitvoeren van windhinderonderzoek. Het is ook aan te bevelen dit
te doen, gezien het feit dat ter plaatse veel mensen op de bus moeten wachten.

3.4 Beleidskaders
De volgende beleidskaders zijn voor het project van belang:

Energie en duurzaamheid (2016)
De kaders voor duurzaamheid Amstelveen zijn vastgesteld in de gemeenteraad van 15 juni
2016. Hiermee heeft de gemeenteraad aangegeven dat Amstelveen streeft naar duurzaam
beleid in alle keuzes die zij maakt. Hierbij zijn een drietal focusgebieden benoemd:

1. Amstelveen is een fossielonafhankelijke stad in 2040;
2. Amstelveen is een circulaire stad (circulaire economie) in 2040;
3. En iedereen kan meedoen in Amstelveen (inclusieve stad).

Een duurzaam gebouw verbruikt onder andere minder energie, is ecologisch verantwoord,
en maakt gebruik van duurzame materialen. Belangrijk aandachtspunt bij nieuwbouw en
renovatie is dat energiegebruik zoveel mogelijk gereduceerd wordt door o.a. isolatie en ef-
ficiënt inzetten van installaties. Daarnaast is aandacht voor duurzame energie opwekking
gewenst. Dit wordt binnen het Bouwbesluit getoetst.

De gemeente stimuleert het realiseren van duurzame en energiezuinige gebouwen door
middel van de GPR. GPR-gebouw is een digitaal instrument dat ontwerpgegevens omzet in
prestatiegetallen per module. Amstelveen streeft naar nieuwbouwontwikkelingen met een
gemiddelde GPR van 7,5 met een score van 10 op de module energie.

Verordening Bodemenergie Amstelveen 2014 en interferentiegebied
Bodemenergie is een duurzame vorm van energie die bijdraagt aan besparing van fossiele
brandstoffen en op de uitstoot van CO2. Een aantal kantoren in en rond het Stadshart past
de techniek van bodemenergiesystemen al toe. Omdat bestaande fossiele energiebronnen
niet onuitputtelijk zijn, zal deze techniek bij nieuwbouw of renovatie alleen maar toene-
men. Toepassing van bodemenergie leidt tot een ondergrondse ruimteclaim. Omdat de
druk op de beschikbare ruimte in dit deel van Amstelveen groot is, wil de gemeente het
gebruik sturen. Door het opstellen van regels en het in kaart brengen van de koude- en
warmtebronnen en de systemen in de ondergrond wordt de ondergrondse ruimte zo effici-
ent mogelijk verdeeld. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 1 oktober 2014 de Verordening
Bodemenergie Amstelveen 2014 vastgesteld. Met de vaststelling van de Verordening Bo-
demenergie Amstelveen 2014 heeft de gemeente het Stadshart en omgeving als interfe-
rentiegebied aangewezen. Bij de realisatie van een WKO dienen daarom de regels zoals
opgenomen in de verordening Bodemenergie Amstelveen 2014 gevolgd te worden.
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Structuurvisie Amstelveen 2025 (2011)
De gemeenteraad heeft op 21 september 2011 de Structuurvisie Amstelveen 2025+
vastgesteld. De structuurvisie geeft aan dat levendigheid in het Stadshart moet worden
nagestreefd en dat levendigheid in het Stadshart ontstaat door functiemenging van wonen,
werken, cultuur en winkelen. Hoe meer functies in een gebied, hoe dynamischer het wordt.
Een hoge intensiteit en complexiteit is daarvoor nodig. Specifiek over cultuur is geschreven
dat deze sector in Amstelveen voldoende massa moet houden en divers moet zijn om vol-
doende aantrekkelijk te zijn. Uitbreiding van cultuur zal op commerciële basis dienen te
gebeuren, bij voorkeur aan het Stadsplein. Een bioscoop is hierbij expliciet benoemd, te
vestigen in de nabijheid van de bestaande culturele instellingen.

Economische agenda Amstelveen (2016)
De gemeenteraad heeft op 15 juni 2016 de Economische agenda Amstelveen vastgesteld.
De positie van het Stadshart neemt in deze nota een belangrijke plaats in. Er wordt inge-
zet op een uitbreiding, versterking en kwaliteitsverbetering van het Stadshart, zodat deze
haar positie in Amstelveen en de regio kan behouden als aantrekkelijk gebied met daar-
binnen verschillende voorzieningen. Daarbij is ook benoemd dat waar mogelijk de cultuur-
en leisurefuncties worden versterkt.

Visie Ruimtelijke Uitwerking Stadshart (2017)
De Visie Ruimtelijke Uitwerking Stadshart is in 2017 vastgesteld. Hierin wordt een ruimte-
lijk programmatisch kader gegeven voor initiatieven en ontwikkelingen in het Stadshart.
Voor het Stadshart is vastgelegd dat het er levendiger moet worden, ook in de avonduren
en dat er meer functies en meer diversiteit moeten komen. De komst van een bioscoop
aan het Stadsplein wordt expliciet benoemd als wenselijk om deze ambitie te bereiken.
Voor de achterzijde van de schouwburg is benoemd dat de ingang van de Schouwburgga-
rage wenselijk is op deze plek. Ook is benoemd dat de straten met achterkantsituaties, zo-
als aan de Meander, in kwaliteit moeten verbeteren.

Beeldkwaliteitsplan Stadshart (2018)
Het Beeldkwaliteitsplan Stadshart is op 12 december 2018 door de gemeenteraad vastge-
steld. Dit Beeldkwaliteitsplan geeft het welstandskader waaraan bouwplannen binnen het
Stadshart worden getoetst. Meer hierover is opgenomen in paragraaf 4.2.

Concept Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart (2019)
De Concept Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart, is een visie die is opgesteld voor het ge-
bied grofweg gelegen tussen de Ouderkerkerlaan en het Stadsplein. In de visie is opgeno-
men dat met het toevoegen van een nieuwe afrit van de A9 en met de langzaamverkeers-
route van en naar de bomenbrug een nieuwe entree ontstaat van het Stadshart. Deze
nieuwe entree zorgt ervoor dat het gebied rondom het busstation nu prominent in beeld
komt als voorkant. Het realiseren van een bioscoop in dit gebied past hier goed in. Ook is
het de bedoeling om de entree van de parkeergarage hier te situeren, zodat deze beter, en
op een verkeersveiligere manier, bereikbaar wordt. Met het verplaatsen van de entree van
de Schouwburggarage ontstaat de mogelijkheid een nieuwe doorlooproute te maken naar
het Stadsplein ter hoogte van de huidige entree van de garage. Deze route dient ter plaat-
se van het busstation zoveel als mogelijk te worden begeleid door publieksgerichte func-
ties.
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4. Projectdefinitie

4.1 Beschrijving plan
Bioscoop
Het plan om een bioscoop te realiseren in het Stadshart is onderdeel van een al langer
door Amstelveen gekoesterde wens om het Stadsplein te verlevendigen. Initiatiefnemer
Pathé ziet kansen om met het realiseren van deze bioscoop de markt van de gemeente
Amstelveen en omliggende gebieden te bedienen, in aanvulling op haar reeds bestaande
bioscopen in de regio. De bioscoop dient 7 zalen te krijgen met totaal maximaal 1200 stoe-
len. Aan de vereiste van de gemeente om de entree aan het Stadsplein te situeren wordt
tegemoetgekomen. Er is een schetsontwerp opgesteld hoe de bioscoop inpasbaar is. In dit
schetsontwerp dienen nog diverse zaken nader te worden uitgewerkt (richting een voorlo-
pig ontwerp en definitief ontwerp) maar het schetsontwerp geeft in ieder geval qua vorm
en massa het ruimtelijk kader waarbinnen het realiseren van de bioscoop mogelijk is.

De entree wordt gesitueerd ter hoogte van de huidige entree van Platform C (de entree
van de Volksuniversiteit en de Muziek- en Dansschool). Deze entree is qua hoogte reeds
fors gedimensioneerd en ook de entree van de nieuwe bioscoop is daarom goed inpasbaar
op deze plek. Het is de bedoeling dat in de nieuwe entreehal aan het Stadsplein de kassa’s
worden gesitueerd, waarna bezoekers een roltrap opstappen die hen omhoog brengt, langs
de huidige zijgevel van de schouwburg. De roltrap loopt op tot een hoogte van ongeveer
6,5 meter boven maaiveld, het basisniveau van de bioscoop. Aan de achterzijde van de
schouwburg ligt op dit niveau de samenkomsthal waarvandaan alle 7 zalen bereikbaar zijn.
De nokhoogte van het gebouw ligt op iets meer dan 30 meter boven maaiveld.

Expeditieplein en busstation
De hoofdmassa van de bioscoop wordt achter de schouwburg gerealiseerd. Omdat het ex-
peditieplein met het laden en lossen voor zowel de schouwburg als P60 moeten blijven
functioneren, wordt de bioscoop op palen gerealiseerd. De bioscoop komt ook boven de
nieuwe hellingbaan van de Schouwburggarage die hier wordt gerealiseerd. De ingang van
de hellingbaan en de loading docks van schouwburg, P60 en Pathé worden zo gesitueerd
dat vrachtwagens de toerit naar de hellingbaan niet hoeven kruisen. Het schetsontwerp
gaat uit van het haaks op de Meander realiseren van de vier loading docks van de schouw-
burg, dit is een kwartslag gedraaid ten opzichte van de huidige situatie. Het laden en los-
sen van P60 is in het schetsontwerp op de huidige plek ingetekend en bereikbaar via on-
geveer de huidige entree vanaf het busstation. Deze entree loopt dan in de toekomst on-
der de nieuwe inrit van de Schouwburggarage door. Het vergt in het ontwerp nadere uit-
werking of het laden en lossen van P60 iets kan worden verschoven om de gewenste pu-
blieksgerichte functies langs de nieuwe doorloop naar het Stadsplein mogelijk te maken.
Het laden en lossen van alle functies is straks te beschouwen als “inpandig” en het is niet
noodzakelijk en ook niet wenselijk dat deze ruimtes nog voor publiek toegankelijk zijn. De
R-Net-bussen richting Haarlem halteren nu op twee losse busperrons. Het busperron dat
het dichtste tegen de schouwburg aan ligt, wordt in de lengte toegevoegd aan het andere
busperron. Zo ontstaat er één lang busperron waar twee bussen gelijktijdig kunnen halte-
ren, zoals nu ook het geval is bij het tegenovergelegen R-Net-busperron. De bioscoop
komt als uitkraging boven het nieuwe busperron te hangen. Door de overbouwing van al-
lerlei functies scoort het plan goed in het kader van efficiënt ruimtegebruik.

Inpassing Cultuurstrip
De bioscoop wordt ingepast in de huidige Cultuurstrip. Hierdoor verdwijnt er ruimte van
Platform C op de begane grond en de eerste verdieping. De ruimtes van Platform C op de
tweede en derde verdieping blijven gehandhaafd. Belangrijk is dat de Zonnesteinzaal van
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Platform C op de eerste verdieping bereikbaar blijft met voldoende wachtruimte. Hiertoe
blijft een loopbrug naar deze wachtruimte beschikbaar die door de vide van de bioscoop
heen loopt. De lesruimtes die verdwijnen zullen elders in het gebouw worden gecompen-
seerd, hiervoor zijn verschillende opties, inclusief het mogelijk creëren van extra ruimtes,
die in het verdere ontwerpproces worden verkend.
Door de komst van de entree van de bioscoop dient ook de entree van Platform C ver-
plaatst te worden. Ook hiervoor zijn enkele mogelijkheden, waarbij een verdere aanpas-
sing van de gevel evident is.
Naast de inpassing van de expeditie aan de achterkant heeft de schouwburg ook een raak-
vlak met de bioscoop bij de inpassing van de doorloop van de bioscoop aan de zijkant van
het gebouw. De kantoorruimtes van de schouwburg dienen hiervoor te worden herschikt
en er ligt hier een kans om extra kantoorruimte toe te voegen.

Impressies van het plan
Ter illustratie op het voorgaande toelichting volgen hierbij enkele impressies uit het
schetsontwerp. Met nadruk wordt gesteld dat dit schetsontwerp nog verder moet worden
uitgewerkt en geoptimaliseerd in een voorlopig ontwerp en uiteindelijk een definitief ont-
werp. Bijvoorbeeld de inpassing van de expeditie van P60 in relatie tot de nieuwe passage
naar het Stadsplein vergt nadere uitwerking, alsook de precieze inpassing van de entree
van de bioscoop aan het Stadsplein.

Zicht vanaf de nieuwe afrit van de A9. Aan de linkerkant de Schouwburggarage, met zichtbaar de hellingbaan onder de bioscoop.
Voor de bioscoop de busperrons van R-Net.
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Zicht van boven de A9 op de begane grond van de bioscoop waar de expeditie plaatsvindt en waar de nieuwe inrit van de
Schouwburggarage moet komen. Het Stadsplein is rechtsboven zichtbaar. De bussen zijn zichtbaar bij de R-Net-halte.

Zicht vanaf de Meander op de doorloop van de bioscoop die tegen de zijgevel van de schouwburg wordt aan gezet. De twee deu-
ren onder de roltrap zijn de nooddeuren van de kleine zaal. Links is het inpandig laden en lossen van de schouwburg te zien.
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Zicht op de gevel aan het Stadsplein. Deze entree wordt nog nader uitgewerkt. Mogelijk in relatie tot het aanpassen van de gehe-
le gevel aan het Stadsplein.

Zicht van boven het Stadsplein op de entree aan het Stadsplein en de doorloop naar achteren naar de bioscoop.
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Dwarsdoorsnede met zicht vanaf het R-Net busperron voor bussen richting Bijlmer-Arena. Links is de doorloop te zien naar het
Stadsplein, met de commerciële/ publieksgerichte ruimte aan de zijkant. De hellingbaan van de nieuwe entree van de parkeerga-
rage is zichtbaar, met daar bovenop de zeven zalen van de bioscoop.

Bovenaanzicht van het schetsontwerp voor de begane grond. Aan de onderkant zijn de twee R-Net busperrons zichtbaar. Waar
“langzaam verkeer” staat komt de passage naar het Stadsplein. Bij “In” en “Uit” is de nieuwe inrit van de Schouwburggarage
zichtbaar. Aan de linkerkant zijn de vrachtwagens ingetekend voor het laden en lossen van de bioscoop en P60 en aan de rechter-
kant de vrachtwagens bij de nieuwe laad en losperrons van de schouwburg. In geel is de entree aan het Stadsplein zichtbaar en in
groen de mogelijke uitbreiding van kantoorruimtes voor de schouwburg, onder de doorloop van de bioscoop. Vooral aan de zijde
van P60 en de nieuwe passage voor langzaam verkeer ligt nog een ontwerpopgave om te onderzoeken of hier onder de bioscoop
publieksgerichte functies toegevoegd kunnen worden.
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Bezonning 21 maart om 13.00 uur (links), om 15.00 uur (midden) en om 17.00 uur (rechts) De bioscoop is het gebouw gemar-
keerd met de rode ster. Het grootste deel van de dag ligt de schaduw van de bioscoop op busstation en schouwburg. Vanaf 17.00
uur bereikt de schaduw ook de voorgevel van de tegenoverliggende woningen van de Meander. Als referentie zijn onderstaand
ook dezelfde momenten opgenomen voor de bestaande situatie (zonder de bioscoop).

4.2 Randvoorwaarden

Stedenbouw
Stedenbouwkundig gezien gelden de uitgangspunten uit de Concept Gebiedsvisie Traverse
A9-Stadshart. Belangrijk hierbij zijn de volgende zaken:

- De Passage: de doorsteek langs de bioscoop, door en langs het busstation, is een
belangrijke ader voor langzaamverkeer om het Stadsplein te bereiken. Belangrijke
factor hierbij is om de passage te begeleiden met commerciële ruimtes en zo min
mogelijk te werken met blinde muren. Een en ander heeft een directe relatie met
de zijgevel van en het laden en lossen voor P60, zoals straks gelegen onder de
nieuwe bioscoop.

- De hellingbaan: de hellingbaan wordt geïntegreerd onder de bioscoop. Het is zaak
dat deze hellingbaan bij de oversteek over de passage niet te dominant is.

- De bioscoop: de hoofdmassa van de bioscoop dient met de zuidgevel in dezelfde
lijn te staan als de zuidgevel van de Schouwburggarage, zodat een mooie stedelij-
ke wand ontstaat. Het is zaak dat er geen sprake is van een blinde gevel, maar dat
er met glas een goede transparantie is van buiten naar binnen en vice versa.

Beeldkwaliteit (mede op basis van het Beeldkwaliteitsplan Stadshart)
Integratie van de bioscoop in de Cultuurstrip levert een positieve bijdrage aan het tot le-
ven brengen van het Stadsplein. Doordat de entree direct aan het Stadsplein gelegen is,
kan de activiteit van het naar binnen en naar buiten gaan worden benut om de interactie
tussen de horeca, overige commerciële functies, openbare ruimte en de cultuurfuncties te
versterken, terwijl de relatief onaantrekkelijke gesloten filmzalen zich niet manifesteren op
het Stadsplein. Het is echter wel belangrijk dat de zuidelijke gevel van de Cultuurstrip,
waarbij de bioscoopzalen boven de expeditie van het theater en boven de entree tot de
parkeergarage geplaatst worden, geen achterkant wordt. Op plintniveau dient de verblijfs-
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kwaliteit hier hoog te zijn en een actieve bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit
van het busstation en de nieuwe passage. In de architectonische uitwerking dient de gevel
hoogwaardig te zijn en de zuidelijk toegang tot het Stadshart te markeren. Belangrijk hier-
bij is ook rekening te houden met de uitstraling van het gebouw op de naastgelegen
woonbebouwing aan de Meander, zodat aldaar geen onnodige lichthinder wordt ervaren
vanuit de bioscoop zelf of van reclame-uitingen. Ook dient bij de vormgeving van de gevel
rekening te worden gehouden dat er niet al te veel “inkijk” ontstaat bij deze woningen.

In de gevel van de Cultuurstrip aan het Stadsplein kan Pathé herkenbaar zijn als zelfstan-
dig element, maar dient er in de architectuur zorg te zijn voor de samenhang. De verschil-
lende culturele functies moeten elkaar, ook in uitstraling, versterken. Het Cultuurcluster
wordt omschreven als de huiskamer van de stad waar een divers cultureel programma op
uitnodigende wijze aan het Stadsplein geëtaleerd wordt. Wanneer de voorgevel van de
Cultuurstrip wordt aangepakt dient de architectuur hier op levendige wijze uitdrukking te
geven aan de gevarieerde functies. Met meer ritmiek en differentiatie in gevel van de Cul-
tuurstrip, worden de verschillende functies zichtbaar gemaakt. De hiërarchie en orde in ty-
pe entrees en aansluitingen met de omgeving dragen hieraan bij, zo wordt de interactie in
de plinten vergroot. De architect van de huidige Cultuurstrip is inmiddels betrokken bij het
project om verder hierover te adviseren.

Het volgende instrumentarium is van toepassing:
- Het cultuurcluster is de huiskamer van Amstelveen.
- De gevel van het cultuurcluster spreekt en vormt een levendige etalage voor de

activiteiten die het cluster huisvest, waarbij de verschillende activiteiten zichtbaar
zijn.

- Elke functie heeft een eigen royale entree (al dan niet geclusterd) die de uitstraling
van de functie versterkt.

- De gevel van de cultuurcluster heeft op elk moment van de dag kwaliteit.
- De gevel heeft een hoge akoestische waarde en draagt daarmee bij aan de omge-

vingskwaliteit van het Stadsplein.
- Naamgeving en aankondigingen zijn in de architectuur geïntegreerd.

Tevens dient aandacht te zijn voor de algemene criteria uit het Beeldkwaliteitsplan waarbij
met name de volgende criteria van toepassing zijn:

1. Groen in de architectuur en de openbare ruimte draagt bij aan het creëren van een
bijzondere identiteit van het Stadshart van Amstelveen.

2. Het Stadshart heeft geen ‘achterkanten’. Laden en lossen wordt inpandig opgelost.
installaties en techniek worden kwalitatief geïntegreerd in de architectuur. Elke zij-
de heeft een eigen kwaliteit.

3. Gebouwen zijn herkenbaar als zelfstandige eenheden door consistentie in materiaal
en afwerking en hebben een stevige verbinding met het maaiveld.

4. Het dak wordt behandeld als vijfde gevel.
5. Openbare gebouwen hebben een herkenbaar en uitnodigend entrée.
6. Pergola’s, arcades en luifels worden ingezet om gebouwen te beëindigen, entrees

te benadrukken en eenheid te versterken.
7. Ritmiek en reliëf in de plint zorgen voor de menselijke maat.
8. Materiaal en afwerking van gebouwen en openbare ruimte kenmerken zich doordat

ze ‘mooi’ verouderen.

Hoogbouwvisie
De Hoogbouwvisie Amstelveen omschrijft de randvoorwaarden van gebouwen die hoger
zijn dan 18 meter en is daarom van toepassing op deze nieuwe bioscoop. Het gebouw
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krijgt echter geen solitair karakter en wordt enerzijds onderdeel van de Cultuurstrip en
vormt anderzijds een ensemble met de schouwburg. Hierdoor zijn niet alle criteria van de
Hoogbouwvisie van toepassing: het criterium met betrekking tot alzijdigheid is niet rele-
vant, gezien het gebouw aan de achterzijde aangrenzend aan de schouwburg gerealiseerd
wordt; ook de slankheidsregel (diagonaal max. 45 m.) is op een bioscoop niet van toepas-
sing. Het nieuwe gebouw kan bijdragen aan de leesbaar- en herkenbaarheid van de ste-
denbouwkundige structuur van de stad en vormt vanuit het zuiden gezien straks een be-
langrijke markering van de toegang tot het Stadshart.
In de uitwerking moet aandacht zijn voor de verbinding met het maaiveld, waarbij getoetst
wordt op het criterium plint: de plint heeft een ruime verdiepingshoogte, is actief en draagt
bij aan de belevingskwaliteit op straatniveau.

Verkeer en bereikbaarheid
De ingang van de voorgenomen bioscoop is gelegen aan het Stadsplein. Daarmee is deze
bioscoop voor alle modaliteiten uitstekend bereikbaar.
Fiets: het Stadshart is vanuit heel Amstelveen uitstekend per fiets bereikbaar. Op het
Stadsplein zelf zijn echter beperkt fietsparkeervoorzieningen aanwezig. Op enige loopaf-
stand is echter voldoende capaciteit voorhanden en wordt gestreefd naar uitbreiding van
de bestaande capaciteit, onder andere middels de wens om in de nabije toekomst een
overdekte fietsenstalling in de directe nabijheid van het Stadshart te realiseren.
Openbaar Vervoer: Het Stadshart is uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar. Het Am-
stelveense busstation is direct naast het Stadsplein gelegen. Hier stoppen hoogfrequente
buslijnen uit alle richtingen (Amsterdam-Centrum, -Zuid, Zuidoost, Aalsmeer, Uithoorn,
Hoofddorp, Haarlem). Ook de halte van tramlijn 5 (Amsterdam-Centrum) is op loopafstand
van het Stadsplein gelegen.
Auto: Het Stadshart is direct gelegen aan afrit 5 van de A9 en daarmee uitstekend per au-
to bereikbaar. Wanneer de A9 verdiept en verbreed is, komt er tevens een aansluiting op
de A9 via de Meander, in aansluiting op de op- en afrit aan de Keizer Karelweg. Parkeren
vindt plaats in één van de vier parkeergarages: Stadsplein, Schouwburg, Handelsplein of
Buitenplein (voormalige V&D-garage). Deze garages zijn allemaal direct aan of op korte
loopafstand van het Stadsplein gelegen.
Tijdens de werkzaamheden: tijdens de bouwwerkzaamheden van de bioscoop dient er
geen hinder te zijn voor het reguliere verkeer. Vooral de doorgang van het busverkeer is
hierbij evident, waarbij ook de bereikbaarheid van de R-Net-perrons belangrijk is. De aan-
nemer moet een zogenaamd BLVC-plan overleggen om onder andere de bereikbaarheid en
leefbaarheid tijdens de bouw te garanderen.

Parkeren
De voorgestelde bioscoop kent een capaciteit van 7 zalen met in totaal maximaal 1200
stoelen. De Amstelveense Nota Parkeernormen 2016 biedt geen specifiek maatwerk voor
een dergelijk grote bioscoop, gelegen op een dusdanig centrale en stedelijke locatie. De
CROW-kencijfers bieden op dit vlak meer maatwerk. In een sterk stedelijke centrumomge-
ving rekent het CROW met een kencijfer van minimaal 2,2 en maximaal 4,2 parkeerplaat-
sen per 100m2 bioscoop, waarbij het CROW uitgaat van 3 m2 vloeroppervlak per zitplaats.
Uitgaande van 1150 stoelen zou de voorgestelde bioscoop 3500 m2 worden. Dit komt neer
op een parkeernorm van minimaal 77 en maximaal 147 parkeerplaatsen. Ruimtelijk gezien
is het echter niet mogelijk de bestaande parkeercapaciteit uit te breiden op deze locatie. Er
wordt daarom gekeken naar de aanwezige en potentiële restcapaciteit van de bestaande
parkeergarages en naar functioneel dubbelgebruik. De drukste momenten, waarop 100%
van de parkeervraag van de bioscoop ingevuld wordt, zijn de zaterdag- en zondagavond.
Op zaterdag- en zondagmiddag bedraagt de parkeervraag 40%. Het Stadshart kent mo-
menteel juist op zaterdag- en zondagmiddag de hoogte bezoekersaantallen:
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- Parkeergarage Stadsplein (880 plaatsen): deze garage is de belangrijkste garage van het
Stadshart en kent vrijwel geen restcapaciteit.
- Parkeergarage Schouwburg (575 plaatsen): deze garage is momenteel slecht toeganke-
lijk. Hierdoor komt het maar zeer zelden voor dat de garage vol staat. Op drukke momen-
ten zoals zaterdag- en zondagmiddag zijn er op reguliere dagen vaak meer dan 400 plaat-
sen vrij. Dit komt voornamelijk door het feit dat de entree van de garage moeizaam te be-
reiken is voor auto’s vanwege veel kruisend langzaam verkeer. Ook is de capaciteit van de
toegangspoortjes gering, waardoor in- en uitrijden erg langzaam gaat en veel bezoekers
daarom bij voorbaat niet voor deze garage kiezen. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van
de bioscoop zal de toegang van deze garage verplaatst worden naar de Meander, waardoor
de garage bij oplevering van de verbrede A9 veel beter toegankelijk zal worden en de ca-
paciteit optimaal benut kan worden. Dit schept veel extra parkeergelegenheid die momen-
teel reeds aanwezig is, maar nauwelijks benut wordt.
- Parkeergarage Handelsplein (300 plaatsen): deze garage kent op drukke dagen een ge-
ringe restcapaciteit (ongeveer 50 plekken). De garage wordt momenteel echter niet voor
de volledige capaciteit geëxploiteerd, omdat de vraag daartoe nog niet groot genoeg is. De
verwachting is echter dat, gezien de mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom het
Handelsplein, dit in de toekomst wel het geval zal zijn.
- Parkeergarage Buitenplein (voormalige V&D-garage, 455 plaatsen, met een klein aantal
abonnementshouders): deze garage wordt in maart 2019 heropend en zorgt ervoor dat het
aantal parkeerplaatsen rondom het Stadshart weer terug is op het niveau van voor 2017.
De voormalige V&D-garage (473 plekken, met een groot aantal abonnementshouders)
kende op reguliere zaterdag- en zondagmiddagen een restcapaciteit van ongeveer 100
vrije plaatsen.

Conclusie is dat de reeds aanwezige restcapaciteit (op reguliere drukke dagen) van de be-
staande garages voldoende is om de te verwachten parkeervraag van de bioscoop op te
vangen. In de nabije toekomst zal de totale capaciteit van de garages nog toenemen van-
wege een betere toegankelijkheid van de Schouwburggarage en de heringebruikname van
de Buitenpleingarage.

Buiten de reguliere drukke dagen kent het Stadshart ook een aantal absolute piekdagen in
bezoekersaantallen. Het betreft met name de weekenddagen voorafgaand aan Sinterklaas
en Kerst en eventueel enkele speciale evenementen. Op deze dagen schiet de totale capa-
citeit van de parkeergarages tekort. In het verleden kon in degelijke gevallen gebruik wor-
den gemaakt van overloopgebieden (parkeerterreinen van omliggende kantoren, waaron-
der het voormalig KPMG gebouw). Deze overloopgebieden zijn momenteel niet meer be-
schikbaar. Wel bestaat de mogelijkheid voor het openstellen van de parkeergarage van het
huidig KPMG-kantoor aan de Laan van Langerhuize. De gemeente heeft hierover afspraken
gemaakt dat op absolute piekmomenten deze parkeergarage ingezet kan worden voor
Stadshartparkeren, in combinatie met pendelbusvervoer. Op deze manier is de bereik-
baarheid van het Stadshart voor automobilisten ook op de piekdagen gegarandeerd.

Energie en duurzaamheid
Aardgasvrij, bij voorkeur energieneutraal
Energieneutraal bouwen wordt door gemeente Amstelveen nagestreefd bij de bouw van
deze bioscoop. Per 1-1-2020 is in ieder geval de nieuwe normering van BENG (Bijna Ener-
gieNeutraal Gebouw) wettelijk het nieuwe toetsingskader. Een grote stap hierin kan gezet
worden door het pand aardgasvrij te bouwen. Met de nabijheid van het warmtenet in het
Stadshart is het logisch om ook de bioscoop hierop aan te sluiten. De Cultuurstrip, inclusief
de Schouwburg, is reeds aangesloten op het warmtenet. De initiatiefnemer heeft inmiddels
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aangegeven te streven naar aansluiting op dit warmtenet. De koeltevraag dient nader te
worden uitgewerkt. Mocht omwille van de koeltevraag de keuze gemaakt worden een
(combinatie) met WKO te realiseren, dan moet rekening gehouden worden met het interfe-
rentiegebied bodemenergie Stadshart Amstelveen.

Energie opwekking
In het ontwerp is een plat dak opgenomen. Ten behoeve van de plaatsing van zonnepane-
len op het dak is het wenselijk dakdoorvoeren en opbouwen ten behoeve van de techni-
sche ruimten te clusteren (bij voorkeur en indien mogelijk aan de noordzijde van het ge-
bouw) zodat een zo groot mogelijk beschikbaar dakoppervlakte overblijft om aan de zuid-
zijde zonnepanelen, al dan niet in combinatie met overstekken in de gevel, te plaatsen om
de eigen opwek verder te vergroten. Een combinatie met groene gevel lijkt hier mogelijk
hetgeen het hitte-eiland effect vermindert en bovendien bijdraagt aan een vriendelijke uit-
straling aan deze kant van het gebouw. De initiatiefnemer heeft reeds aangegeven de op-
ties voor het plaatsen van zonnepanelen en het verwerken van groen in de gevel te onder-
zoeken.

Milieu
Ten aanzien van de milieuaspecten geldt datgene wat in paragraaf 3.3 benoemd is, met
het uitvoeren van een Quickscan flora en fauna, de verantwoording in het kader van de ex-
terne veiligheid en het uitvoeren van het windhinderonderzoek. Deze onderzoeken dienen
beschikbaar te zijn bij de procedure voor de omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan.

Planning van de bouw
De werkzaamheden aan en rondom de Cultuurstrip zullen een tijdelijke impact hebben op
de bedrijfsvoering en de exploitatie van de culturele instellingen, bijvoorbeeld ten aanzien
van de programmering van de podia en de diverse programma’s van Platform C. Initiatief-
nemer en gemeente zullen hierover structureel moeten afstemmen met de instellingen.
Ook na realisatie van de plannen kan er een structurele impact zijn op de bedrijfsvoering
en de exploitatie van de culturele instellingen. Wat deze impact is en hoe hiervoor passen-
de oplossingen gevonden kunnen worden, wordt momenteel nader uitgezocht bij de ver-
kenning die door de gemeente in gang is gezet (zoals genoemd in paragraaf 1.2). Dit
wordt meegenomen in de verdere planvorming die volgt na deze Startnotitie.

5. Financiën

Voor de ontwikkeling van de bioscoop is het de bedoeling dat de exploitant en de gemeen-
te Amstelveen een koopovereenkomst voor de grond sluiten. In de koopsom zijn alle kos-
ten verdisconteerd die de gemeente maakt voor het bouwrijp maken en woonrijp maken
van het plangebied, inclusief de noodzakelijke ingrepen in het gebouw van de Cultuurstrip.
Ook de gemeentelijke plankosten zijn in deze koopsom opgenomen. Daarmee is kosten-
verhaal verzekerd en is het opstellen van een exploitatieplan niet nodig. De koopsom
wordt gebaseerd op een onafhankelijk taxatierapport dat op basis van het verder uitge-
werkt schetsontwerp van het plan wordt gemaakt. De taxatie start nadat de gemeenteraad
heeft besloten over deze Startnotitie en het schetsontwerp voor de bioscoop enerzijds en
het bouw- en woonrijp maken anderzijds verder zijn uitgewerkt en geoptimaliseerd. Het
gaat hierbij om allerlei inrichtingszaken voor de openbare ruimte, maar ook om het incal-
culeren van de verlegging van meerdere kabels en leidingen onder de grond en de noodza-
kelijke bouwkundige ingrepen in het huidige gebouw van de Cultuurstrip.
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Voor de gemeente is het in ieder geval noodzakelijk dat de opbrengsten voor de bioscoop
minimaal gelijk zijn aan de kosten die de gemeente voor de realisatie van dit plan moet
maken. Het plan dient voor de gemeente budgettair neutraal te kunnen worden uitge-
voerd.

Doelstelling is om verdere aanpassingen aan de Cultuurstrip die niet direct het gevolg zijn
van de vestiging van de bioscoop (zoals de aanpassingen in de gehele gevel aan het
Stadsplein, of het creëren van nieuwe entrees voor alle cultuurinstellingen) ook te betalen
uit het deel van de opbrengst dat overblijft na aftrek van eerder genoemde kosten. Wan-
neer dit niet mogelijk is, dan zullen deze kosten in een apart kredietvoorstel, al dan niet
via de reguliere producten uit de P&C-cyclus, aan de raad worden voorgelegd. Tegenover
deze extra vierkante meters voor de cultuurinstellingen of nieuwe entrees staan op dat
moment mogelijk ook meer huuropbrengsten.

Ten aanzien van het verplaatsen van de hellingbaan van de Schouwburggarage treedt de
gemeente in overleg met eigenaar Unibail Rodamco Westfield over de financiering hiervan.
Door de verbeterde bereikbaarheid van de Schouwburggarage en het toevoegen van enke-
le extra (horeca)units in de passage van het busstation neemt de opbrengstpotentie van
de garage en het gebied eronder in ieder geval toe.

Omdat de Startnotitie vooruitloopt op de procedure voor de omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan, heeft de gemeente met de initiatiefnemer reeds een inten-
tieovereenkomst gesloten. In deze intentieovereenkomst is afgesproken dat de gemeente
de Startnotitie opstelt en in procedure brengt en dat daarna het voorlopig ontwerp wordt
uitgewerkt ten behoeve van de taxatie. Op basis van de taxatie bepalen gemeente en initi-
atiefnemer vervolgens of het plan voor beide partijen financieel haalbaar is. Wanneer dit
het geval is zal de koopovereenkomst worden opgesteld, zoals beschreven in de eerste ali-
nea van deze paragraaf, en dan zullen de reeds betaalde kosten in het kader van de inten-
tieovereenkomst hiervan worden afgetrokken.

Kortom; met het op deze manier regelen van het kostenverhaal heeft de gemeente verze-
kerd dat er sprake is van volledig kostenverhaal van alle gemeentelijke kosten.

6. Planproducten en planning

De procedure voor de Startnotitie en omgevingsvergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan zijn in een planning gezet. Voor dit bouwplan zal een procedure voor een omge-
vingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan worden gevolgd. Deze omgevings-
vergunning is opgedeeld in twee fasen waarbij de eerste fase de afwijking van het be-
stemmingsplan betreft en de tweede fase het feitelijke bouwen. De planning is indicatief,
maar wel zeker een streefplanning.

Of de planning richting start bouw wordt gehaald is afhankelijk van meerdere factoren, zo-
als de voortgang van de verdere uitwerking en optimalisatie van het ontwerp, het bereiken
van financiële overeenstemming tussen initiatiefnemer en de gemeente, het mogelijk moe-
ten incalculeren van beroepsprocedures, het moment van het kunnen omleggen van kabels
en leidingen en ook, zeer belangrijk, de inpassing van de bouw in de bedrijfsvoering van
de cultuurinstellingen. Dit laatste vergt een nauwkeurige afstemming.
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De indicatieve planning ziet er als volgt uit:

Product Planning
Collegebesluit ontwerp Startnotitie 26 maart 2019
Ontwerp Startnotitie ter visie 28 maart 2019 t/m 17 april 2019
Informatieavond 10 april 2019
Behandeling Startnotitie in B&W 7 mei 2019
Behandeling Startnotitie in Commissie RWN 21 mei 2019
Raadsbehandeling Startnotitie 12 juni 2019
Aanvragen omgevingsvergunning Fase 1 * Begin 2020
Procedure omgevingsvergunning Fase 1 Circa 26 weken, inclusief tervisielegging
Aanvragen omgevingsvergunning Fase 2 * Nader te bepalen
Procedure omgevingsvergunning Fase 2 Circa 14 weken, inclusief tervisielegging
Start bouw Niet eerder dan tweede helft 2020
* De procedures voor de omgevingsvergunning Fase 1 en 2 hoeven niet noodzakelijker-
wijs na elkaar te lopen, maar kunnen ook parallel worden geschakeld. De Fase 2 vergun-
ning kan alleen pas worden verleend nadat de Fase 1 vergunning is verleend.
De bouw kan starten na het verlenen van de omgevingsvergunning Fase 1 en 2 en de
eigendomsoverdracht van de grond.

7. Delegatie en mandatering

De ruimtelijke procedure voor het afgeven van de omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan zal door de raad op basis van deze Startnotitie worden gemanda-
teerd aan het college. De omgevingsvergunning zal dan door het college worden behan-
deld en verleend binnen de in deze Startnotitie gestelde kaders.

De door de gemeente te verkopen grond is voor een groot deel openbaar gebied dat ge-
bruikt wordt voor verschillende verkeersstromen zoals door de bus, auto en voetganger.
Het terrein zal deels worden bebouwd, maar zal voor het grootste deel gebruikt blijven
worden voor de expeditie van de schouwburg en P60. Het wordt een overdekte ruimte
waarvoor het niet noodzakelijk en ook niet wenselijk is dat deze voor publiek toegankelijk
blijft. Om voornoemde redenen dient het terrein te worden onttrokken aan de openbaar-
heid conform de wetgeving in de Gemeentewet. Deze Startnotitie biedt het kader voor de
verdere uitwerking van een bioscoop op deze plek en daarom wordt aan de raad voorge-
steld de bevoegdheid om de grond aan de openbaarheid te onttrekken te delegeren aan
het college van B&W. Op deze manier kan het college het project verder afhandelen.

8. Communicatie en participatie

Deze ontwerp Startnotitie is tot stand gekomen in samenspraak met de initiatiefnemer en
de cultuurinstellingen uit de Cultuurstrip. Het schetsontwerp zoals in deze ontwerp Start-
notitie is gepresenteerd is in verschillende ontwerpsessies tot stand gekomen. Daarbij is in
eerste instantie veel aandacht uit gegaan naar de inpassing aan de achterzijde. Hierbij zijn
vertegenwoordigers van de schouwburg en P60 betrokken. Ook is met Platform C overleg
gevoerd over de inpassing van de bioscoop in de Cultuurstrip zelf. Partijen blijven betrok-
ken bij het verdere ontwerpproces. Zoals reeds in paragraaf 4.2 is beschreven is het zeer
belangrijk om naast het maken van afspraken over het ontwerp ook afspraken te maken
over de bedrijfsvoering tijdens de bouw. Deze bedrijfsvoering moet gegarandeerd zijn tij-
dens de bouw, dan wel dat men ruim van tevoren weet wat er staat te gebeuren, zodat
hier ook van tevoren rekening mee kan worden gehouden in de bedrijfsvoering.
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De ontwerp Startnotitie wordt tijdens een informatieavond op 10 april gepresenteerd aan
het publiek. Iedereen wordt hierbij in staat gesteld kennis te nemen van het plan en ant-
woord te krijgen op voorkomende vragen. Van deze avond en de reacties wordt een ver-
slag gemaakt dat mee wordt gestuurd naar de behandeling van de Startnotitie in de Com-
missie Ruimte, Wonen en Natuur, zodat de Commissie de reacties kan meewegen in haar
voorbereiding op de besluitvorming in de raad.

Wanneer de raad haar besluit over de Startnotitie heeft genomen gaan de gemeente en
initiatiefnemer verder in overleg over de financiële afhandeling op basis van de nog uit te
voeren onafhankelijke taxatie. Bij overeenstemming over de grondprijs wordt een koop-
overeenkomst opgesteld. Daarna wordt de omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan in procedure gebracht. Dit gaat gepaard met een ter visielegging. Deze
participatie is wettelijk geregeld en duurt zes weken.

Tot slot bestaat de mogelijkheid dat belanghebbenden na afgifte van de omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan beroep aantekenen bij de rechtbank. De
beroepsperiode is wederom zes weken. Wanneer niemand beroep aantekent is de omge-
vingsvergunning na zes weken onherroepelijk.

De gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie en participatie over publiekrechte-
lijke aangelegenheden. Ook zal initiatiefnemer Pathé communiceren over het project en
met belanghebbenden. De communicatie van de initiatiefnemer duurt, inclusief communi-
catie tijdens de bouw, voort tot en met de oplevering van het project.

Bijzondere positie in de communicatie is voor de cultuurinstellingen. Zij moeten nauw en
vroegtijdig betrokken zijn bij de planuitwerking en het planningsproces, zodat ze vroegtij-
dig weten wat ze kunnen verwachten op welk moment. De gemeente is als gebouweige-
naar en verhuurder primair hiervoor verantwoordelijk.


