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Samenvatting

Samenvatting
Gemeente Almere heeft de ambitie om de kantorenlocatie aan
de Louis Armstrongweg in Muziekwijk Noord te ontwikkelen
tot een gevarieerd gebied met woningen, kantoren, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur. De leegstand
in de 13 kantoren is immers hoog terwijl er een groot tekort
is aan kleine, betaalbare appartementen. Daarom is er voor
gekozen om te onderzoeken waar en hoe kantoren getransformeerd kunnen worden naar woningen. Dit gaat resulteren
in een gebiedsvisie dat het programmatisch en ruimtelijk kader vormt voor de beoordeling van de initiatieven ten behoeve
van een bestemmingsplanwijziging.
De gebiedsvisie gaan we in twee fasen vormen, waarbij de
eerste fase in het teken staat van het ophalen van informatie en de tweede fase in het teken staat van het brengen van
informatie. De eerste fase bestaat uit participatie met eigenaren, huurders, gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen én een bureau inventarisatie. De tweede fase bestaat
uit het vormen van stedenbouwkundige scenario’s om te bespreken met alle betrokkenen, die uiteindelijk gaan leiden tot
één gebiedsvisie.
De eerste fase is nu (bijna) afgerond en daarom ligt nu voor
u de analyse met conclusies van alle relevante informatie die
geïnventariseerd is. Hieronder volgt de samenvatting van
deze analyse met conclusies waaruit de belemmeringen en
kansen blijken.
Uit de gesprekken met de eigenaren blijkt dat 4 eigenaren
nu interesse hebben om hun kantoren op korte termijn te
transformeren. Andere eigenaren vinden transformatie interessant als backup scenario of willen niet transformeren. De
eigenaar van het kantoorgebouw Louis Armstrongweg 120
laat het gebouw momenteel ombouwen tot 48 appartementen. Deze eigenaar had al een vergunning aangevraagd, voordat er besloten werd om een gebiedsvisie te vormen. Uit de
contacten met de omwonenden blijkt dat er veel interesse is
in appartementen, maar er zijn ook beperkte zorgen over geluid, verkeer, parkeren en sociale veiligheid.
Muziekwijk is een wijk waar mensen graag blijven wonen. De
binnen verhuizingen zijn talrijk. Verder wonen er veel starters die een eerste stap op de woningmarkt willen zetten. Het
ontbreekt In Muziekwijk ontbreekt het aan mogelijkheden
om deze eerste stap te zetten want er zijn maar weinig “op-
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stapwoningen” in de wijk. Jongeren en starters lijken dus een
aangewezen doelgroep voor deze buurt. De ligging bij station
Muziekwijk maakt het plangebied mogelijk ook aantrekkelijk
voor arbeidsmigranten / expats die werkzaam zijn in Amsterdam. Wellicht dat in een later stadium ook senioren een aantrekkelijke doelgroep is voor dit gebied. Omdat het een behoorlijk groot gebied is, lijkt mix het toverwoord. Het zou goed
zijn als de eerste projecten ook al een gemixt woonprogramma bevat.
De Louis Armstrongweg biedt op basis van structuur, ligging
en bereikbaarheid een kansrijke plek voor een gemengd divers gebied met appartementen, voorzieningen en niet storende werkgelegenheid. De Louis Armstrongweg ligt op
steenworpafstand van het treinstation, het Muzenpark en
voorzieningen. De gebouwen lenen zich qua structuur voor
transformatie. Voor een prettige woonomgeving zou de uitstraling van de gebouwen en de buitenruimte verbeterd moeten worden. Verkeerstechnisch is het plangebied vanuit alle
modaliteiten goed bereikbaar. Bij een mix van functies kan
gebruik gemaakt worden van dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen (parkeerbalans).
De milieuaspecten archeologie, bodem, water en luchtkwaliteit belemmeren naar verwachting niet de ontwikkeling. Railverkeers- en wegverkeerslawaai werken belemmerend, maar
kunnen worden beheerst met technische maatregelen en een
hogere vast te stellen grenswaarde. Op het bedrijventerrein
Hollandse Kant is milieucategorie 3.2 toegestaan en dat betekent dat het toestaan van woningen binnen een straal van 100
m alleen mogelijk is als voldoende kan worden onderbouwd
dat het bedrijf aan de overzijde niet in haar bedrijfsvoering
wordt beperkt. Het realiseren van woningen in het gebouw
Louis Armstrongweg 2-16 gaat de bedrijven beperken in de
milieuruimte die ze nu wel hebben. Voor de transformatie van
de buitenkant van de gebouwen is nader flora en fauna onderzoek nodig.
Conclusie is dat het er naar uitziet dat het gebied Louis Armstrongweg zich leent voor transformatie naar appartementen
als enkele technische belemmeringen worden opgelost.
In het vervolgproces vormt de analyse met conclusies het
kader waarbinnen de stedenbouwkundige scenario’s ontwikkeld kunnen worden. Deze stedenbouwkundige scenario’s
zullen met alle intern en extern betrokkenen besproken gaan
worden. De opmerkingen die daaruit volgen worden verwerkt
in de gebiedsvisie die ter besluitvorming aan het college
wordt voorgelegd.

Inleiding

Aanleiding

Locatie Louis Armstrongweg

De Gemeente Almere heeft de ambitie om de kantorenlocatie aan de Louis Armstrongweg in Muziekwijk Noord te ontwikkelen tot een gevarieerd gebied met woningen, kantoren,
voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur. De leegstand bij kantoren is immers hoog terwijl er een groot tekort is
aan kleine, betaalbare appartementen. Daarom is er voor gekozen om te onderzoeken, waar en hoe kantoren in het gebied
Louis Armstrongweg, getransformeerd kunnen worden naar
woningen. Dit heeft het college op 3 oktober 2017 besloten.
Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld voor het maken
van een gebiedsvisie Louis Armstrongweg.
Deze inventarisatie en analyse met conclusies is de eerste
stap in het proces zoals omschreven in het plan van aanpak.
De uitkomst van dit onderzoek moet duidelijk maken of de
ingediende initiatieven kans van slagen hebben en in welke
richting het terrein zich kan ontwikkelen. Op basis van dit
document worden stedenbouwkundige en programmatische
scenario’s uitgewerkt die moeten gaan resulteren in de gebiedsvisie als met een ruimtelijk en programmatisch kader.
Het gebied is ruimtelijk geanalyseerd, gegevens op het vlak
van eigendom, verkeer, kabels en leidingen, geluid en vergunningen zijn opgezocht en er zijn gesprekken gevoerd met eigenaren of gebruikers van de panden.

Het kantorengebied Louis Armstrongweg ligt vlak bij het hart
van de Muziekwijk met winkelcentrum en station. Het gebied
wordt zuidelijk begrensd door de spoordijk, westelijk door de
Hollandsedreef, oostelijk door de Bartokweg, noordelijk door
de Louis Armstrongweg. Het gebied is volledig georiënteerd
op de Louis Armstrongweg. De busbaan met keerlus verdeeld
het gebied in twee delen. Tussen kantoorgebied en Station
Muziekwijk ligt het Michael Jacksonplein dat fungeert als P+R
Terrein. Het groene hart van Muziekwijk Noord is het dicht bij
liggende Muzenpark.
Het kantorengebied heeft een afmeting van ca.100 x 600 meter. Het uitgegeven particulier terrein is in totaal 37.834 m²
met totaal 30.522 m² GBO kantoren/bedrijfsruimte. Voor de
transformatie zijn er 533 parkeerplaatsen aanwezig. De parkeerbehoefte voor de bestaande functies bedraagt 580 parkeerplaatsen. Er is op dit moment een tekort aan parkeerplaatsen.
Bij het ruimtelijk onderzoek is ook gekeken naar de ligging
binnen het huidige stedelijke weefsel op buurt, wijk en stadsdeelniveau, zover dat voor een kwalitatieve doorontwikkeling
van het kantorengebied van belang is.
Een overzichtskaart staat op de laatste pagina van dit document

Plangebied totaal:
100 x 500 meter
Afmeting hofjes:
77 x 84-93 meter
Uitgifte particuliere kavels totaal: 37.834 m²
GBO kantoren totaal:
30.522 m²
533 particuliere parkeerplaatsen
341 openbare parkeerplaatsen
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Analyse en Conclusies

Participatie bewoners en betrokkenen

binnen deze ambitie. De kernpunten van deze gesprekken zijn
gedocumenteerd in een tabel (zie bijlage). Deze resultaten en
de informatie over de lopende initiatieven zijn vertaald naar
de overzichtskaart rechts. Deze kaart is een momentopname
maar geeft een idee hoe het gebied in de loop van de jaren
zou kunnen verkleuren en geeft een indicatie voor programmatische overwegingen.

In 2016 zijn eigenaren door het aanjaagteam in twee sessies
geïnformeerd en uitgedaagd om de kantoren te herontwikkelen tot woningen. Eén van de eigenaren, de eigenaar van
Louis Armstrongweg 120 (LA 120), heeft inmiddels de procedure doorlopen om tot transformatie te komen. Hier is nu
medewerking aan verleend. Bij het kantoorpand aan de Louis Armstrongweg 36-42 (LA 36-42) heeft een partij eind 2017
een voorstel ingediend (zie kaart hieronder) om het pand te
verwerven en te transformeren naar woningen en heeft men
van de gemeente instemming over hun transformatievoorstel
gevraagd. Dit voorstel is in januari 2018 in het MidOffice van
de gemeente Almere behandeld en is besloten dat de aanvraag pas kan worden behandeld als het ontwikkelingskader/
gebiedsvisie gereed is.

Op 25 april heeft een inloopavond plaatsgevonden op locatie,
waar bewoners, eigenaren en geïnteresseerden te woord is
gestaan en hun wensen en zorgen geïnventariseerd zijn.
Het blijkt grote belangstelling te zijn voor zowel koop- als
huurappartementen voor starters (1-2 personen). Gewaardeerd wordt de rustige, prettige wijk en de uitstekende ligging ten opzichte van winkels en OV. Er worden veel kansen
gezien voor het gebied, eventueel met een buurtcentrum.
Enkele omwonenden wensen geen horeca in het gebied. Zorgen hebben o.a. betrekking op parkeren, te hard rijden op de
Louis Armstrongweg en sociale veiligheid (zie bijlage verslag
inloopavond of op de site van stad west).

Parallel aan de ruimtelijke inventarisatie is gesproken met eigenaren en gebruikers om te evalueren hoe vanuit deze partijen gekeken wordt naar een mogelijke gebiedsontwikkeling
naar een gemengd gebied en de toekomst van hun bedrijf
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Bron: resultaten gesprekken met eigenaren (stand arpril 2018)
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Optie aanpassen buitenruimte
Particulier terrein

Programma
Analyse:
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ziet een
brede doelgroep voor woningen in getransformeerde panden. In een landelijk rapport over dit onderwerp worden de
volgende doelgroepen benoemd: “Studenten en jongeren,
arbeidsmigranten, maar ook andere starters op de woningmarkt vinden steeds vaker een woning in een transformatieproject. Senioren, die langer zelfstandig moeten blijven wonen, zijn een groeiende doelgroep. Ook woningen voor expats
en doelgroepen in het hogere koop- en huursegment worden
door transformatie gerealiseerd. Tevens worden veel panden
geschikt gemaakt voor sociale huur, waarbij o.a. vergunninghouders een groeiende doelgroep zijn.” Bron: www.rvo.nl .
De afdeling Economische Zaken geeft aan dat de huidige bedrijvigheid aan de Louis Armstrongweg in de toekomst niet
mag worden beperkt als gevolg van eventuele toevoeging
van woningbouw in het gebied. Momenteel zijn in de strook
gezondheidsgerelateerde bedrijven gevestigd. Toekomstige
bedrijvigheid kan hier op aansluiten. Afhankelijk van de doelgroep voor woningen kunnen er wel faciliteiten die bijdragen
aan de leefbaarheid gecreëerd worden. Hierbij kan gedacht
worden aan ontmoetingsplekken in de vorm van horecagelegenheden, kapper, fietsenmaker etc.
Conclusie:
Muziekwijk is een wijk waar mensen graag blijven wonen. De
binnenverhuizingen zijn talrijk. Verder wonen er veel starters
die een eerste stap op de woningmarkt willen zetten (relatief
vaak met een voorkeur voor de eigen wijk). In de wijk ontbreekt het echter aan mogelijkheden om deze eerste stap te
zetten want er zijn maar weinig “opstapwoningen” in de wijk.
Jongeren en starters lijken dus een aangewezen doelgroep
voor deze buurt. Studenten wat minder omdat de gemeente
de keuze heeft gemaakt om onderwijsinstellingen en huisvesting vooral in het Stadscentrum te laten plaatsvinden (“het
centrum is de campus”). Zeker bij de eerste projecten in dit
gebied zal het toch wat pionieren zijn. De verwachting is dat
dit goed aansluit bij de doelgroep jongeren en starters. De ligging bij station Muziekwijk maakt het plangebied mogelijk ook
aantrekkelijk voor arbeidsmigranten / expats die werkzaam
zijn in Amsterdam. Wellicht dat in een later stadium ook senioren een aantrekkelijke doelgroep is voor dit gebied.
Omdat het een behoorlijk groot gebied is, lijkt mix het toverwoord. Zowel een mix tussen wonen en andere functies (werken, voorzieningen, horeca, etc.) als ook een mix binnen het
woonprogramma. Een te eenzijdig programma zou afbreuk
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doen aan een dergelijk gebied. Natuurlijk ligt een goedkoop
programma het meest voor de hand (veel transformatieprojecten mikken op betaalbare huur), maar waar mogelijk (in
geschikte panden, aan de geluidluwe kant) zou ook wat hoger
gemikt kunnen worden (en wellicht ook op koop). Gezien de
huidige samenstelling van de woningvoorraad in de wijk, is
het wenselijk om te richten op een mix van maximaal 25% sociale huur en 50% sociale koop. Ook sloop – nieuwbouw is (op
een aantal plekken) wellicht een interessante optie. Dit biedt
wellicht kansen om een wat hoger segment aan het plangebied toe te voegen.
Het zou goed zijn als de eerste projecten ook al een gemixt
woonprogramma bevat. Dit om te voorkomen dat het gebied
gelijk een stempel op gedrukt krijgt. Dit sluit goed aan bij de
wens van Economische Zaken dat de huidige bedrijvigheid
in de toekomst niet door woningbouw beperkt mag worden.
Maar ook van economische aanvullingen met een relatie tot
de woningbouw.
Het bovenstaande is hieronder vertaald in een voorzet voor
een woningbouwprogramma. Deze is natuurlijk niet “in beton
gegoten” maar we willen we het volgende meegeven: variatie – nadruk op betaalbaar – voor de eigen buurt – gemixt. Op
basis van een beschikbaarheid van circa 30.500 m2 GBO betekent dit dat er ruimte is voor ongeveer 400 tot woningen (bij
100% transformatie).

Hieronder worden twee mogelijke programma’s geschetst.
Een variant richt zich wat meer op het betaalbare segment,
twee
programma’s
nog wat
niet gekeken
in hoeverre
parkeren
passend
is mee te nemen b
het
andere
bevat ook
meer duurder
/ groter
aanbod.
Oveprogramma’s. Deze toets moet dus nog gedaan worden.
rigens is bij deze twee programma’s nog niet gekeken in hoeverre parkeren passend is mee te nemen bij deze programma’s. Deze toets moet dus nog gedaan worden.
Programma 1 – betaalbare variant
Aantal kamers
1
2
3
4

Gemiddeld
aantal m2
40
55
75
90

verhouding
35% ‐ 40%
30% – 35%
20% ‐ 25%
10% ‐ 15%

Programma 2 – midden variant
Aantal kamers
1
2
3
4

Gemiddeld
aantal m2
40
55
75
90
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verhouding
15% ‐ 20%
35% ‐ 40%
25% ‐ 30%
15% ‐ 20%

Analyse en Conclusies

Woonomgeving
Analyse:
Het kantorengebied Louis Armstrongweg, gesitueerd in de
Muziekwijk Noord, ligt gunstig ten opzichte van de verkeersontsluiting en voorzieningen en geografisch midden tussen
de volop in ontwikkeling zijnde stadsdelen Centrum/Floriade
en Poort/Kustzone/Duin. Muziekwijk is een rustige woonwijk
en een stedenbouwkundig en architectonisch zorgvuldig opgebouwde wijk met kwalitatieve architectuur en een rijke geschiedenis in woonexperimenten (Bouw Rai). Het Muzenpark
is het groene hart van de wijk en ligt op loopafstand. Winkelcentrum, scholen en voorzieningen voor gezondheidszorg
zijn op korte afstand voldoende aanwezig. Het station Muziekwijk en de bushaltes voor de stads- en regiobussen liggen
op loopafstand. De wijkontsluitingsweg Louis Armstrongweg
heeft voldoende capaciteit. De leefbaarheid in de omgeving is
goed tot zeer goed.
Conclusie:
Er is zijn geen belemmeringen voor het toevoegen van woningen in het gebied. Er liggen grote kansen voor een levendig gemengd kwartier en een frisse impuls voor Muziekwijk
Noord met meer betaalbare woningen.

Stedenbouw (ruimtelijk)
Analyse:
Het kantorengebied vormt een ruimtelijke eenheid met de belendende woonbuurten en heeft stevige randen naar de Hollandsedreef, het spoortracé, het Muzenpark en de watergang.
De stevige rugbebouwing langs het spoortracé vormt mede
het stadsgezicht aan de hoofdinfrastructuur. De binnen liggende, haaks staande kantoorgebouwen geven structuur en
ritmische begeleiding aan de Louis Armstrongweg. De Louis
Armstrongweg is wijkontsluitingsweg en met zijn ruime groene opzet en stevige bomenrijen een belangrijke drager in de
wijk. De blokvormige opzet van het kantorengebied met op de
hofjes georiënteerde functies is helder en heeft een menselijke maat. De structuur is waard om behouden te worden als
basis voor een toekomstig gebied. De inrichting van de hofjes is echter te zakelijk en rommelig met te veel verharding,
parkeren en andere obstakels zoals stallingen en hekwerken.
De leefbaarheid vraagt om verbetering met meer groen en
een overzichtelijke herinrichting gepast bij zowel woon- als
werkdoeleinden. De binnenterreinen zijn voornamelijk in particulier eigendom. Tijdens de gesprekken met de eigenaren is
gebleken dat eigenaren grotendeels geïnteresseerd zijn om
mee te werken/denken aan een gezamenlijke kwalitatieve inrichting.
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Conclusie:
De Louis Armstrongweg biedt op basis van structuur, ligging
en bereikbaarheid een kansrijke plek voor een gemengd divers gebied met appartementen, voorzieningen en niet storende werkgelegenheid. Om toenemende leegstand van
bestaand vastgoed en de daarmee gepaard gaande neerwaartse spiraal te voorkomen is een geleidelijke transformatie op basis van een goede gebiedsvisie aan te bevelen. Daarbij zou men o.a. bijzondere aandacht moeten hebben voor de
samenstelling van de doelgroepen in het gebied (zie programma), de kwaliteit van de woningen met de daarbij passende
buitenruimte, de kwalitatieve herinrichting/transformatie van
de buitenruimte en een geslaagde kwartiervorming met de
juiste mix van wonen/werken/voorzieningen, in samenspraak
met bewoners en eigenaren.
In het ontwikkelingskader moet het ruimtelijke en functionele
concept verder uitgewerkt worden in scenario’s. Doel is dat
er meer ontstaat dan een verzameling getransformeerde gebouwen, maar een samenhangend gebied als toegevoegde
waarde. Aanknopingspunten kunnen het thema woonexperimenten/wonen op maat/duurzaamheid zijn. De toekomstige inrichting van het gebied zou een zinvolle en kwalitatieve
voortzetting moeten zijn van de bestaande groen- inrichtingsen beheerstructuur in de woonwijk (zie ook groen). Met name
het open houden van de ruimte en zichtlijnen en het aanbrengen van meer groen, ook aan gevels en op daken, en minder
verharding zou het gebied leefbaarder maken en optisch en
fysiek verbinden met de woonwijk.
Het huidige bouwvolume en de huidige ruimtelijke structuur
heeft een stedelijke dichtheid van gemiddeld 1,2 (BVO/kavel).
Bij een geleidelijke transformatie binnen nu en over 10 jaar
en de nodige aanpassingen in de openbare ruimte en terreininrichting zou een leefbaar gebied ontstaan met voldoende
ruimte voor groen en parkeren. De stedelijke dichtheid van
fsi 1,2 is gepast bij de locatie, de bereikbaarheid, het voorzieningenniveau en de woonomgeving/identiteit. Optoppingen of sloop nieuwbouw zouden meer programma toelaten
ten koste van de leefbaarheid en parkeerdruk in het gebied
en de aangrenzende woonwijk. De beschikbare ruimte is er
niet in de omgeving. Gedacht zou kunnen worden aan ondergronds parkeren bij sloop nieuwbouw of het autoluw maken
van het gebied. De uitdaging ligt in het vinden van de juiste
diversiteit en functiemix met de passende parkeerbalans. Het
is wenselijk dat eigenaren samenwerken aan een parkeermanagement zodat ruimte vrij komt voor meer groen. Dit gebied
is niet geschikt voor hoogstedelijk wonen vanwege het ontbrekende voorzieningenniveau op het gebied van uitgaan, en

dienstverlening dat de doelgroepen voor de hoogste segmenten zouden vragen. De behoefte aan hoogstedelijk wonen in
Almere is klein en de grotere knooppunten zijn daar meer geschikt voor.
Voor een kadervorming voor de transformatie van het gebied
zijn de volgende aandachtspunten van belang:
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

een ruimtelijk en programmatisch concept ontwikkelen
dat kwartiervorming bevorderd
de ruimtelijke verbinding met de aangrenzende woonbuurten verbeteren
open ruimtes en zichtlijnen behouden
structuur en oriëntatie van de bouwblokken handhaven
door eventuele kwalitatieve optoppingen (max. 1-2 verdiepingen) kan meer ruimte ontstaan voor woningen; een
visie ontwikkelen betreft mogelijke optoppingen qua maximale hoogte en situering
de schaduwvorming door de ligging van de hofjes op het
noorden beperken door optoppingen goed te overwegen,
materiaal en kleurgebruik goed in te zetten
de nachtbeleving, lichtplan, sociale veiligheid
de leefbaarheid van de hofjes en de buitenruimte eromheen verbeteren, inrichting gericht op woondoeleinden en
meer groen toevoegen (zowel openbaar als particulier)
gepaste bijdrage leveren aan de gemeentelijke programma’s Growing Green Cities en duurzaamheid (Almere
Principles)
parkeerdruk wegnemen, parkeerbalans opstellen en aantallen parkeerplaatsen per doelgroep vastleggen en realisatie bewaken, eventueel parkeermanagement invoeren
(zie ook mobiliteit)
door het autoluw maken van de buurt (geringere parkeernorm, bijv. 0,8) ontstaat meer ruimte voor groen (zie ook
mobiliteit)

Architectuur
Analyse:
In de woonomgeving is veel bijzondere kwalitatieve architectuur aanwezig (BouwRai buurt). De architectuur in het kantorengebied is gedateerd uit de jaren 90 tot de millenniumjaren
en voorzien van heldere lijnen, strakke vormen en een zakelijke soms wat afwijzende vormgeving qua materiaal en kleur.
De kleuren zijn vooral lichtbeige en grijs soms gecombineerd
met donker zonwerend glas, afgewisseld met gebouwen van
rode of donkerbruine baksteen. Gebouwen hebben doorgaans 4 soms 3 lagen. De architectuurstijl is per gebouw individueel. De heldere blokkenstructuur is houvast en drager
voor de uiteenlopende architectuur qua materiaal en vorm-
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geving. De menselijke maat is nog aanwezig. De architectuur
levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de
leefbaarheid binnen de hofjes. Het gebied rond de Louis Armstrongweg ligt in beeld vanuit de hoofdinfrastructuur en valt
binnen het welstandsbeleid/welstandstoets.
Conclusie:
De zichtbaarheid van de functie wonen aan de buitenkant
door detaillering bevorderen, bijvoorbeeld vervanging van
glas/raampartijen, toevoegen balkons/loggia’s. De sfeer minder afwijzend en zakelijk te maken door materiaal, kleurgebruik en verlichting. De woningen moeten voldoende groot
zijn met goed toegankelijke, sociaal veilige toegangen en heldere plattegronden; het liefst een buitenruimte ook is deze
niet wettelijk verplicht. Afsluitbare buitenruimte kan goed
gecombineerd worden geluidswerende maatregelen en heeft
een toegevoegde waarde voor de woning. Bij zeer kleine woningen/kamers moet gedacht worden aan gemeenschappelijke ruimte en ontmoetingsruimte in de gebouwen maar ook
buiten. In het ontwikkelingskader opnemen hoe afvalinzameling, berging voor fietsen/scooters, etc. geregeld wordt, inpandig of in terreininrichting/openbare ruimte geïntegreerd.
Indien volumes uitgebreid worden door middel van bijvoorbeeld optoppingen moet gelet worden op de balans van schaal
en maatvoering. Dat geldt ook voor gevelveranderingen.

Groen(blauw)
Analyse:
De groene omgeving is één van de kernwaarden van Almere.
De robuuste groenstructuren die reiken van de randen tot in
de woonstraten zorgen voor het groene imago dat Almere zo
kenmerkt. De groene ruimte, word gevormd uit bomen, lanen,
parken en beplanting in de wijken en is een vanzelfsprekend
onderdeel van de stad. In Aanleg en structuur is zowel een hiërarchische als een thematische opbouw herkenbaar. De thematische laag drukt zich uit in de groenidentiteiten zoals natuurlijke-, landschappelijke, park- of stedelijke sferen. Binnen
de hiërarchische lagen van de hoofdgroenstructuren naar de
wijk- en buurt- groenstructuren vertaald zich deze thematisch
laag door.
De groenstructuur kantorengebied sluit qua zichtlijnen en
identiteit aan bij de parkachtige wijkgroenstructuur van Muziekwijk Noord, is echter zakelijker vorm gegeven en heeft
niet de gedetailleerde inrichting zoals die te vinden is in de
woonwijk. De groenstructuur in Muziekwijk Noord heeft een
parkachtige identiteit en is kwalitatief hoogwaardig. De bomenstructuur aan de Louis Armstrongweg is behoudens
waardig volgens het bomenkader. Het op loopafstand lig-
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gende Muzenpark fungeert als buurtpark en biedt diverse
speelvoorzieningen en recreatiemogelijkheden. Meer recreatie mogelijkheden zijn in Pampushout en de sportparken
Annapark en klein Brandt sportpark te vinden. Voetpaden en
fietspaden zijn aanwezig, goed verlicht en sociaal veilig. Een
aanvullend fietspad aan de kantoorzijde Louis Armstrongweg
kan overwogen worden.

Conclusie:
De groenstructuur in het kantorengebied is als kader aanwezig maar vraagt om meer detaillering en aanpassing aan
woondoeleinden zoals toevoegen van bomen, hagen, ontmoetingsplekken en een speelplek voor kleine kinderen dicht
bij de woningen. Recreatie- en speelmogelijkheden voor volwassene en grotere kinderen/ jeugd zijn voldoende aanwezig
in het Muzenpark en de sportparken van het stadsdeel. De
bomen aan de Louis Armstrongweg moeten worden behouden. De nieuwe inrichting moet aansluiten bij de bestaande
groenidentiteit en kwaliteit van de wijkgroenstructuur woonwijk.

Economie
Analyse:
In het gebied is bedrijvigheid aanwezig die voor een groot
deel gerelateerd is aan gezondheid.
De bedrijvigheid hoeft door de toevoeging van een woonprogramma niet te worden beperkt. Een woonprogramma kan
nieuwe bedrijvigheid aantrekken.
Conclusie:
• De huidige bedrijvigheid mag niet beperkt worden door de
toevoeging van woonprogramma in het gebied;
• Aangezien in de strook al gezondheid gerelateerde bedrijven gevestigd zijn zou hierop ook aangevuld kunnen worden met aanvullende gezondheid gerelateerde bedrijvigheid.
• Afhankelijk van de doelgroep voor de woningen kunnen
faciliteiten mogelijk gemaakt worden die bijdragen aan de
leefbaarheid. Je kan dan denken aan ontmoetingsplekken
voor de buurt in de vorm van horeca, kapper, fietsenmaker, etc.. NB: een aantal omwonenden heeft tijdens de
inloopavond aangegeven horeca niet wenselijk te vinden
i.v.m. risico op overlast.
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Ontsluiting/Mobiliteit
Analyse:
Ontsluiting en bereikbaarheid
De Louis Armstrongweg is een belangrijke ontsluitingsweg
van de Muziekwijk, maar wordt wel gekenmerkt als 30 km
zone. Het plangebied sluit aan op deze weg vanuit ruime parkeerkoffers ten behoeve van de bestaande kantoorgebouwen.
Het wordt doorkruist door een vrij liggende busbaan en op
loopafstand ligt tevens het NS- station Muziekwijk.
Aan de noord west zijde van de Louis Armstrongweg ligt een
vrij liggend twee richtingen fietspad, dat op verschillende
plaatsen een verbinding heeft met het plangebied. Bovendien
wordt het plangebied ook doorkruist door vrijliggende fietspaden in oost westelijke richting.
Parkeren
Bij transformatie van kantoorfunctie naar woonfunctie zal de
hoeveel verkeer wat van en naar dit gebied gaat niet veel veranderen. Bovendien is de Louis Armstrongweg ingericht om
veel verkeer te kunnen verwerken.
Verandering van functies heeft over het algemeen wel veel
impact op parkeren. Afhankelijk van het type functie zal er
meer of minder vraag zijn naar parkeerplaatsen.
Ook afhankelijk van het type woning zal de parkeervraag verschillend zijn. Over het algemeen is de parkeervraag voor wonen hoger dan voor kantoorfunctie.
Openbaar Vervoer infrastructuur
Zowel het spoor als de busvoorzieningen liggen dicht op het
plangebied en doorsnijden het zelfs.
Deze voorzieningen vragen een hun eigen ruimte die in acht
genomen dient te worden.
Conclusie:
Het plangebied is vanuit alle modaliteiten goed bereikbaar.
Bij een mix van functies kan gebruik gemaakt worden van
dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen. Dit kan duidelijk
gemaakt in een zogenaamde parkeerbalans.
De keerlus voor het busverkeer is benodigd en kan niet worden opgeheven en kan ook zeker niet door ander verkeer worden gebruikt.
Om een doorlopende wandel- en of fietsroute door het plangebied te maken, dient de businfrastructuur te worden overgestoken. Dit is mogelijk maar alleen wanneer dit met verkeerslichten wordt geregeld.

Kabels en Leidingen
Analyse:
In het gebied liggen ondergrondse leidingen voor stadsverwarming, water, riolering, elektriciteit en datatransport van
verschillende aanbieders/netbeheerders. Er wordt op dit moment getoetst hoeveel woningen er op het bestaande net van
stadsverwarming en riolering aangesloten kunnen worden.
Voor aanpassing en onderhoud van het ondergrondse kabels
en leidingen netwerk is het Handboek Kabels & Leidingen Gemeente Almere 2016 van toepassing. Hierin zijn alle afstanden tot andere bouwwerken, inrichting en beplantingen opgenomen.
Conclusie:
Woningen kunnen in principe aangesloten worden op het
stadverwarmingsnet en het overige leidingennet. Duurzame
stand alone oplossingen zijn bespreekbaar. Woningen kunnen
niet meer aangesloten worden op gasvoorzieningen. De aansluitbare maximale hoeveelheid woningen op het bestaande
leidingennet wordt op dit moment getoetst.
Bij aanpassing van de openbare ruimte, graafwerkzaamheden en het plaatsen van bovengrondse voorzieningen buiten
de bouwvlakken bestemmingsplan moet de aanvrager inventariseren welke belangen netbeheerders hebben en welke vergunningen en instemmingsbesluiten noodzakelijk zijn
(o.a. bescherming van archeologische waarden/zie bestemmingsplan). Dat geld ook rond de nutsgebouwen. De aanvrager dient en actueel K&L leidingenplan aan te vragen en een
instemmings-of vergunningstekening voor te leggen aan de
technische afdeling K&L.

toegelaten binnen het vigerende beleid. Het gebied is wel
aangewezen voor transformatie door het collegebesluit van
3 oktober 2017. Voor de transformatie naar wonen en andere
wijzigingen moet het bestemmingsplan worden aangepast,
of er moet met andere planjuridische procedures gewerkt
worden zoals buitenplanse afwijking, uitgebreide WABO met
ruimtelijke onderbouwing.

Archeologie
Analyse:
Met de Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) is
het verplicht voor alle (op)nieuw vast te stellen bestemmingsplannen om het archeologisch belang een volwaardige plaats
toe te kennen. Deze plicht geldt uiteraard niet voor een ruimtelijke onderbouwing omdat hiermee de bestemming niet wordt
gewijzigd. Wel dient te worden beoordeeld of het plan in strijd
is met het archeologische beleid. Binnen het vigerende beleid
is uitbreiding buiten het bouwvlak kleiner dan 500m² en niet
dieper dan 1,5 onder maaiveld mogelijk.
Conclusie:
Bij transformatie van de kantoorgebouwen wordt in de bodem
niet geroerd zodat archeologie en monumenten geen belemmeringen opleveren voor onderhavig initiatief. Bij uitbreiding
of nieuwbouw of graafwerkzaamheden buiten de bouwvlakken, groter dan 500 m² en dieper dan 1,5 m geldt onderzoeksplicht op kosten van de aanvrager. Wordt behoudens
waardig cultureel erfgoed aangetroffen kan op deze grond
niet gebouwd worden.

Bestemmingsplan

Plasbrandgevaar

Analyse:
De Louis Armstrongweg is onderdeel van het bestemmingsplan ‘Muziekwijk’. De status van dit bestemmingsplan is
vastgesteld op 26-01-2017. Op het particuliere gedeelte van
het kantorengebied aan de Louis Armstrongweg ligt de bestemming GEMENGD-4. Bedrijfswoningen of woningen zijn
niet toegestaan. De bouwvlakken en bouwhoogtes zijn grotendeels gebaseerd op de bestaande situatie. Uitbreidingen
en optoppingen zijn beperkt mogelijk binnen de aangegeven
bouwvlakken en bouwhoogtes.

Analyse:
Het kantorengebied ligt binnen het effectgebied van het
scenario plasbrand, explosie en gifwolk bij een ongeval met
gevaarlijke stoffen op het spoor. Bij transformatie van dit gebied naar een woongebied vormt externe veiligheid een relevant aandachtspunt.
Enerzijds vanuit het Besluit externe veiligheid transport routes en de daarin opgenomen wettelijke eisen (plaatsgebonden risico en aanvullende bouwkundige eisen bij nieuwbouw
in plasbrandaandachtsgebied) en motiveringsvereisten (plasbrandaandachtsgebied, groepsrisico en hulpverlening).
Anderzijds aansluitend bij de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid, door naast het toepassen van de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid transpor-

Conclusie:
Het bestemmingsplan is kort geleden vastgesteld en niet aan
reguliere herziening toe. De gewenste functie wonen is niet
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troutes, aanvullend effectgericht beleid te voeren. Hiermee
worden voor de belangrijke hiervoor genoemde ongevalscenario’s de gevolgen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen
beperkt.
Er is onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van de
voorgenomen transformatie voor de externe veiligheidrisico’s van de toekomstige bewoners, ten gevolge van transport
van gevaarlijke stoffen over het spoor. Deze onderzoeken zijn
opgenomen in het bijlagenboek.
Conclusie:
Aan de wettelijke milieukwaliteitseis voor het plaatsgebonden
risico (= wettelijke beschermingsniveau voor burgers) wordt
voldaan. De hierop baseerde in de Regeling Basisnet opgenomen basisnetafstand, bedraagt ter plaatse van dit gebied 1 m
(zie onderstaande figuur). Deze afstand ligt binnen de breedte van de infrastructuur. De bestaande kantoorpanden staan
op grotere afstand.

Langs het spoor in Almere ligt een plasbrandaandachtsgebied van 30 m. Een zestal kantoorgebouwen in dit deelgebied
ligt hier deels binnen (zie onderstaande figuur, blauwe lijn).
De motiveringsplicht op grond van het Besluit externe veiligheid transportroutes, waarom de bouw, vestiging, of aanleg
van een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object hier binnen
mogelijk te maken, evenals de aanvullende bouwvoorschriften op grond van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwe bouwwerken, zijn niet van toepassing bij transformatie.
Wel geldt conform het verbouwartikel in het Bouwbesluit,
ten aanzien van het te verbouwen gedeelte ‘het van rechtens
verkregen niveau’ . In geval er een aantal locatiespecifieke
eigenschappen aanwezig zijn (bv. geluidscherm, sloot , reliëf, obstakels, ballastbed etc.), kan de aanvrager onderbouwd
een beroep doen op de ‘gelijkwaardigheidsbepaling’. Het
oordeel hierover ligt bij het bevoegd gezag .
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Tot slot moet nader onderzoek plaatsvinden, welke prestatie-eis (nieuwbouwniveau of het van rechtens verkregen
niveau) van toepassing is bv. bij optopping van bestaande
kantoren of plaatsing van balkons binnen het plasbrandaandachtsgebied.

Voor andere onderwerpen die verband houden met externe
veiligheid zijn geen milieukwaliteitseisen gesteld. In plaats
hiervan geldt een verantwoordingsplicht indien een omgevingsvergunning betrekking heeft op een transformatie initiatief dat binnen de 200 m van de transport route gelegen is.
In de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken,
moet de initiatiefnemer inzicht geven in:
• de invloed op de hoogte van het groepsrisico (= ramprisico) ten gevolge van de transformatie, kwalitatief te onderbouwen of via een berekening ;
• de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien
zich een ramp voordoet (= zelfredzaamheid) (op gebouwniveau);
• onderzoeken en vervolgens treffen van maatregelen (op
gebouwniveau) die bijdragen aan het verkleinen van het
groepsrisico of in algemene zin bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van de eindgebruikers .
•
•
De initiatiefnemer van de transformatie dient deze zaken te
onderzoeken in overleg met de EV-specialist van de gemeente Almere en indien nodig Brandweer Flevoland.
Bij de transitie en verbouw van kantoren (bv. aanpassen van
gevels, optoppen van gebouwen, plaatsing van balkons etc.)
naar woningfuncties geeft het Bouwbesluit 2012 voor het verbouwen in een plasbrandaandachtsgebied geen aanvullende
bouwtechnische eisen dan het aanwezige ‘Rechtens verkregen niveau ’. Dit houdt in dat het aangetroffen bouwkundige
kwaliteitsniveau minimaal moet worden aangehouden en in
stand gelaten.

Bij sloop en gehele nieuwbouw in het plasbrandaandachtsgebied moet wel worden voldaan aan de nieuwbouw voorschriften uit Bouwbesluit 2012.
Hulpmiddel bij het concretiseren van deze voorwaarden en
wensen, liefst in overleg met de gemeente Almere (en Brandweer Flevoland voor hun adviesdomein), als onderdeel van het
vooroverleg is het document ‘Bouwen binnen een invloedsgebied’ deel 1 (en eventueel 2) te vinden op http://www.scenarioboekev.nl/wp-content/uploads/160208-Handreiking-bouwen-binnen-een-invloedsgebied-Deel-1-Versie-1-3.pdf
Omdat er een aantal locatie specifieke eigenschappen aanwezig zijn (bv. geluidscherm, sloot, reliëf, obstakels, ballastbed etc.), kan de aanvrager onderbouwd een beroep doen op
de ‘gelijkwaardigheidsbepaling’. Het oordeel hierover ligt bij
het bevoegd gezag.

Groepsrisico
Analyse:
Onderzoek (laten) doen naar de gevolgen van de transformatie op:
• de hoogte van het groepsrisico (= ramprisico), door middel van een kwalitatieve onderbouwing of via een berekening;
• de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp (=hulpverlening) en
de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te
brengen indien zich een ramp voordoet (= zelfredzaamheid) (op gebouwniveau).
Conlusie:
Onderzoeken en vervolgens treffen van maatregelen (op gebouwniveau), die bijdragen aan het verkleinen van het groepsrisico of in algemene zin bijdragen aan het verhogen van het
beschermingsniveau van de uiteindelijke eindgebruikers .
Hulpmiddel bij het concretiseren van deze wens, liefst in
overleg met de gemeente Almere (en Brandweer Flevoland
voor hun adviesdomein), als onderdeel van het vooroverleg is
het handboek ‘’Omgevingsveiligheid’’ van het Rivm te vinden
op (under construction) https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/
over-het-handboek .

Besluit gevoelige bestemmingen
Analyse:
Sinds 2009 beperkt het Besluit gevoelige bestemmingen
(luchtkwaliteitseisen) de vestiging van ‘gevoelige bestemmingen’ in de nabijheid van provinciale en rijkswegen. Dit heeft
consequenties voor de ruimtelijke ordening.
Het besluit richt zich op bescherming van mensen die ver-
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hoogd gevoelig zijn voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide
(NO2). Dit zijn vooral kinderen, ouderen en zieken. Daarom
stelt het besluit onderzoekszones in. Binnen die onderzoekszones is luchtkwaliteitsonderzoek nodig. De zones worden
gemeten vanaf de rand van de weg. Ze zijn aan weerszijde
300 meter breed bij rijkswegen en 50 meter bij provinciale
wegen.
Conclusie:
Het gebied Louis Armstrongweg ligt buiten de onderzoekszones op grond waarvan luchtkwaliteitsonderzoek nodig is. Geconcludeerd wordt dat het Besluit gevoelige bestemmingen
geen belemmering vormt voor transformatie van het gebied
Louis Armstrongweg.

Railverkeerslawaai
Analyse:
Op een waarneemhoogte van 4,5 m wordt op de eerstelijnsbebouwing langs het spoor de voorkeurswaarde van 55 dB
overschreden maar blijft onder de maximaal vast te stellen
hogere waarde van 68 dB.
Bij waarneemhoogtes vanaf 10,5 m nemen de geluidsniveaus
toe tot boven de maximaal vast te stellen hogere waarde van
68 dB. Eigenaren hebben aangegeven de bestaande gebouwen met twee lagen te willen optoppen tot 18 m. Daardoor zal
de geluidbelasting op de vijfde en zesde bouwlaag hoger zijn
dan de maximale waarde van 68 dB.
Tijdens de inventarisatie is naar voren gekomen dat de eigenaar van Louis Armstrongweg 52-56 het idee heeft om een
gebouw te realiseren van bijvoorbeeld 9 á 10 lagen. Dit is het
ronde gebouw in het gebied. Ook voor deze locatie geldt dat
vanaf een waarneemhoogte van ca. 10,5 m de geluidbelasting meer zal bedragen dan de maximale hogere waarde van
68 dB.
Conclusie:
Op de eerstelijnsbebouwing langs het spoor is de geluidbelasting hoog. Vanaf een waarneemhoogte van 10,5 m nemen
de geluidsniveaus toe tot boven de maximaal vast te stellen
hogere waarde van 68 dB.
Dit betekent dat bij het optoppen van gebouwen met twee lagen tot 18 m de geluidbelasting op de vijfde en zesde bouwlaag hoger is dan de maximale waarde van 68 dB.
Als op de locatie Louis Armstrongweg 52-56 een gebouw
wordt gerealiseerd van 9 á 10 lagen, zal vanaf een waarneemhoogte van ca. 10,5 m de geluidbelasting meer bedragen dan
de maximale hogere waarde van 68 dB.
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Wegverkeerslawaai
Analyse:
De voorkeurswaarde van 48 dB wordt vanwege de Hollandsedreef overschreden op Louis Armstrongweg 2-10 tot maximaal 58 dB. Het is toegestaan een hogere waarde te verlenen
voor deze situatie tot maximaal 63 dB.

•

•

Het geluidsniveau vanwege de busbaan voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB.

•
•

Het geluidsniveau van de niet gezoneerde Louis Armstrongweg en de Bartokweg (30 km/u weg) voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB en vormen daarmee geen belemmering wat betreft de afweging of er sprake is van een voldoende
woon- en leefklimaat.

•

Conclusie:
De voorkeurswaarde van 48 dB wordt vanwege de Hollandsedreef overschreden op Louis Armstrongweg 2-10 tot maximaal 58 dB. Het is toegestaan een hogere waarde te verlenen
voor deze situatie tot maximaal 63 dB. De geluidbelasting van
de busbaan en de overige 30 km/u wegen voldoen op de gevels aan de voorkeurswaarde van 48 dB.
Aanbevelingen geluid:
In het transformatieteam zijn uitgangspunten besproken om
een voldoende akoestisch woon- en leefklimaat te waarborgen bij transformaties. Deze maatregelen zijn op dit moment
nog niet in een beleidskader vastgelegd. Echter, om te voldoen aan het begrip goede ruimtelijke ordening zijn de volgende eisen wel noodzakelijk.
Er wordt voorgesteld om mee te werken aan transformatie
wanneer:
• elke woning minimaal één verblijfsruimte heeft aan een
geluidsluwe gevel en/of geveldeel met tenminste één te
openen raam;
• de woningen die geen geluidsluwe gevel hebben, tenminste één raam open kunnen zetten, waarbij de geluidsbe-
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lasting op het te openen raam niet meer is dan de voorkeursgrenswaarde en de maximale geluidsbelasting in het
achterliggende vertrek binnen 38 dB blijft.
per woning een geluidluwe buitenruimte aanwezig is. (In
uitzonderingsgevallen kan medewerking worden verleend
als er sprake is van een gezamenlijke buitenruimte.;
Maatregelen aan het gebouw die effectief kunnen zijn om
het geluidsprobleem op te lossen zijn);
met glas afgeschermde loggia’s en balkons;
schermen haaks op de ramen (zgn. Berlijnse Doos en Oortjes);
schermen evenwijdig aan de ramen.

Nutskasten
Analyse:
De verwachting is dat de hinderafstanden daar zeer beperkt
van zijn en dat het in de praktijk geen onoverkomelijk probleem zal opleveren, maar ook hiervoor geldt dat dit per geval
beoordeeld moet worden en niet op voorhand is uit te sluiten. Hieronder is een deel van de tabel uit de bedrijvenlijst en
richtafstanden weergegeven.
Conclusie:
Hiervoor dient o.a. een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Milieucategorie
Analyse:
Op het gebied zelf zijn geen hinderlijke bedrijven aanwezig en
bestaat op het gebied van milieuzonering geen belemmering
voor het transformeren naar woningen. Op het bedrijventerrein Hollandsekant is categorie 3.2 is toegestaan. Dit zijn bedrijven met als grootste afstand 100 m. Het kantoorgebouw
evenwijdig aan de Hollandsedreef ligt op ca. 60 m van het
bedrijf aan de overzijde. Een ander bedrijf ligt op 86 meter
afstand van het kantoorgebouw nr. 2-16.
Er is onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van de
voorgenomen transformatie voor de milieuruimte van bedrij-

venterrein Hollandsekant. Uit dit onderzoek ‘Milieuzonering
Louis Armstrongweg Almere, augustus 2018, ’opgenomen in
bijlagen, blijkt dat bij een maximaal planologische invulling
van het bedrijventerrein niet wordt voldaan aan de richtafstand (= theoretische milieuruimte) ter plaatse van de locatie
Louis Armstrongweg 2-18. Zie onderstaande figuur.

Conclusie:
Het toestaan van woningen binnen een straal van 100 m is
alleen mogelijk als voldoende kan worden onderbouwd dat
het bedrijf aan de overzijde niet in haar bedrijfsvoering wordt
beperkt. Voor het realiseren van woningen in het gebouw
Louis Armstrongweg 2-16 moet nader onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van de gewenste transformatie van
dit gebouw, voor de feitelijke ‘milieuruimte’ (geur, stof, geluid
en gevaar) van de bedrijfsactiviteiten op de bepalende kavel Beemsterweg 23. Bij transformatie moeten maatregelen
worden genomen om zowel een goed woon- en leefklimaat
te bereiken in het gebouw Louis Armstrongweg 1-16, als voldoende zekerheid te bieden, dat bedrijven op Hollandsekant,
hun bedrijfsactiviteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen blijven uitoefenen. Daarbij blijven bestaande
rechten (planologisch milieucategorie 3.2 en blijven voldoen
aan het Activiteitenbesluit milieubeheer) onaangetast.

– Amsterdam – Almere – Lelystad, maatregelen korte termijn,
traject Weesp-Lelystad, is de huidige situatie onderzocht en
vastgelegd en gekeken of trillingshinder een relevant aandachtspunt voor de toekomstige situatie is.
Trillingshinder voor personen in gebouwen (SBR-B)
De hindergrens voor personen, beoordeeld voor woningen,
schuift in Almere in de toekomstige situatie circa 3 meter op.
In tabel 1 is een samenvatting gegeven van de hinder voor
personen in gebouwen gedurende de dag- en nachtperiode.
In deze tabel is de afstand weergegeven waar voorbij in de
toekomstige (gewijzigde) situatie de hinder voor trillingen voldoet aan de streefwaarden uit tabel 2 van paragraaf 10.5.2
van SBR-richtlijn B.
Deze afstand tot de hindergrens is niet constant voor geheel
Almere omdat de bodemopbouw niet overal gelijk is. Tussen
kilometer 7 en 15 is het kleipakket dunner dan tussen kilometer 15 en 22.5. Het grondopbouwplaatje in figuur 1 illustreert
het verschil in dikte van de kleilaag. Het dunnere kleipakket
geeft minder demping, waardoor de afstand tot hindergrens
korter is. De contour ligt daar dan ook dichter bij het spoor.
Het gebied Louis Armstrongweg ligt tussen kilometer 12.4 en
13.0.

Tabel 1: Resultaat trillingspredictie in de toekomstige situatie voor een wijziging aan de bestaande situatie. De afstanden zijn gemeten uit het nieuwe spoor en geven de grens aan
waarbuiten geen trillingshinder optreedt.

Trillingen
Analyse:
Bij het transformeren van kantoren naar woningen langs het
spoor kan trillinghinder voor toekomstige bewoners ontstaan
als gevolg van treinverkeer. Met name bij hoogbouw kan trillinghinder een impact hebben op de hinderbeleving van bewoners.
Ten behoeve van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol
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Figuur 1: Bodemopbouw
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Conlusie:

Flora en Fauna

Bij de Louis Armstrongweg zijn in het spoortraject geen wissels aanwezig dan wel voorzien. Wel zijn er kunstwerken aanwezig. De bestaande kantoren aan de Louis Armstrongweg
liggen buiten de hindergrens voor kunstwerken van tabel 1.
Dit betekent dat bij transformatie van kantoren naar woningen er wordt voldaan aan de maatgevende streefwaarde uit
tabel 2 van de SBR-richtlijn B (A1).

Analyse:
Op grond van de Wet natuurbescherming uit januari 2017 is
het verboden beschermde planten te vernielen of te beschadigen, beschermde dieren te verstoren, verwonden of te doden. Daarnaast is het verboden rust- en verblijfplaatsen van
beschermde diersoorten te beschadigen, weg te nemen of te
vernielen. Naast deze soortbescherming kent de wet ook bescherming op gebiedsniveau (Natura 2000-gebieden). Voor
deze Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd. Aantasting van deze doelen is niet zonder meer
toegestaan.
Naast de gebiedsbescherming op grond van Wet natuurbescherming zijn ook gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) beschermd. Plannen
of projecten moeten worden getoetst aan de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

Luchtkwaliteit
Analyse:
In Wet milieubeheer worden normen gesteld aan de luchtkwaliteit wat betreft een zestal stoffen. Voor de normen voor
zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood geldt dat
overschrijding daarvan in Nederland nauwelijks valt te verwachten. De norm voor stikstofdioxide (NO2) wordt in Nederland met name in de directe omgeving van drukke (snel)
wegen overschreden. De norm voor fijn stof (PM10) wordt
eveneens op diverse locaties overschreden. In de Wet milieubeheer is indirect een koppeling gelegd met ruimtelijke
plannen. Deze koppeling houdt in dat bij het voorbereiden
van ruimtelijke plannen, waaronder een uitgebreide procedure van de Wabo, de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten
worden onderzocht. De gevolgen hangen direct samen met
de eventuele verkeer aantrekkende werking van het plan ten
opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Bij de start van
een project moet onderzocht worden of het effect relevant
is voor de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt
worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ aangetast
wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet
in betekenende mate’ (Besluit NIBM) vastgesteld waarin de
uitvoeringsregels zijn vastgelegd die betrekking hebben op
het begrip NIBM. Op grond van de “Regeling Niet In Betekenende Mate Bijdragen” (luchtkwaliteitseisen) voldoet deze
transformatielocatie voor 700 woningen, in geval van één ontsluitingsweg, aan de NIBM-grens van 1500 nieuwe woningen.
Voor twee ontsluitingswegen is de grens 3000 woningen.
Conclusie:
Het toevoegen van woningen waar nu reeds een kantoorfunctie is toegestaan blijft geheel binnen de normen van het Besluit Luchtkwaliteit. Een aanvraag omgevingsvergunning zal
dus niet leiden tot een toename van luchtverontreiniging. De
huidige bestemming maakt reeds dusdanig veel verkeersbewegingen mogelijk, dat het aantal verkeersbewegingen dat de
woonfunctie zal genereren, minimaal hieraan vergelijkbaar is.
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Conclusie soortbescherming:
Op basis van de beschikbare informatie (inventarisatie 2014
beschermde plant- en diersoorten) kan verwacht worden dat
van zowel huismussen als gewone dwergvleermuizen nesten/
vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn. De nesten en vaste verblijfplaatsen zijn beschermd. Deze gebouw bewonende soorten hebben hun nesten en verblijfplaatsen aan de buitenkant
van gebouwen, achter beschot, in spouwmuren, onder dakpannen en dergelijke. Als deze ruimtes onaangetast en ongestoord blijven, staat geen wettelijk verbod de werkzaamheden in de weg.
Als deze ruimtes echter wel aangetast of verstoord worden,
zal de daadwerkelijke bewoning door de beschermde soorten
volgens vaste protocollen moeten worden onderzocht. Indien
de soorten vervolgens worden aangetroffen dient een ontheffing te worden aangevraagd (bevoegd gezag gedeputeerde
staten van de provincie) en zullen aanvullend compenserende maatregelen moeten worden getroffen.
Conclusie gebiedsbescherming:
Het pand (gebied) is niet gelegen binnen of in de directe omgeving van een Natura-2000 gebied dan wel de NNN. Een beoordeling omtrent directe toetsing of externe werking is daarom niet aan de orde.

Water
Analyse:
Samen met het waterschap Zuiderzeeland hebben we in 2017
het Waterplan Almere 2017 -2022 vastgesteld. Hiermee zetten we de koers uit voor inrichting en beheer van stedelijk
water ‘van riool via ruimtelijke ontwikkeling tot recreatie’. Dit
geeft richting bij gebiedsontwikkeling en transformatie. Pijler
hiervoor is het werken aan een aantrekkelijke en klimaatbestendige waterstad. Met het waterschap is op hoofdlijnen gekeken naar de aspecten water en klimaatbestendigheid van
deze visie.
Conclusie:
Kantoortransformaties naar wonen in het gebied Louis Armstrongweg hebben geen negatieve invloed op de waterhuishoudkundige situatie. De transformatie biedt wel kansen voor
het tegengaan van wateroverlast en hittestress in en om de
te transformeren gebouwen. Oplossingsrichtingen die nader
worden bekeken zijn waterberging naast het spoor, halfverharding en groen om hittestress tegen te gaan.

Bodem
[moet nog geaccordeerd worden]
Analyse:
In de ‘Wet bodembescherming’ zijn bepalingen opgenomen
ter behoud en verbetering van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Wanneer (graaf-) werkzaamheden worden uitgevoerd is een (verkennend) bodemonderzoek aan de orde om
te bepalen of het nodig is om eventuele vervuilde grond te
saneren.
Aangezien er reeds bebouwing is toegestaan en de bodem
niet wordt geroerd is bodemonderzoek niet nodig.
Conclusie:
Er zijn geen belemmeringen voor het plan op het gebied van
bodem.
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