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Beste bewoner, ondernemer en andere geïnteresseerde,  
 
Wij nodigen u graag uit op donderdag 19 september 2019 van 19.30-21.00 uur bij Haddock 
Amsterdam, Marie Baronlaan 19 voor een inloopbijeenkomst over het ontwerp van de tijdelijke 
P+R Zeeburg op de Bedrijvenstrook van het Zeeburgereiland achter het Shell benzine station 
Kriterion. 
 
Begin juni heeft u van ons een brief ontvangen over de verplaatsing van een deel van P+R 
Zeeburg II naar de Bedrijvenstrook Zeeburgereiland. De verplaatsing is nodig omdat wij de huidige 
P+R Zeeburg II gaan gebruiken voor het woonproject Startblok Zeeburg: 250 woningen voor de 
duur van 10 jaar voor starters en statushouders. Op deze brief hebben we ruim 20 reacties 
ontvangen. Het merendeel van de bewoners had vooral vragen en zorgen over de ontwikkelingen 
van de bedrijvenstrook in algemene zin, de luchtkwaliteit en de verkeersdoorstroming. Deze 
reacties zijn meegenomen in de stukken van het besluit voor het college van B en W. 
 
Besluit 
Het college heeft begin juli besloten om Startblok Zeeburg te realiseren en daarmee zal ook de 
P+R verplaatst worden. Het besluit betekent overigens niet dat er niets met de vragen, zorgen en 
suggesties die wij hebben ontvangen wordt gedaan. Wij houden graag contact over de verdere 
voorbereidingen van het project startblok Zeeburg en de verplaatsing van de P+R. 
 
Ontwerp tijdelijke P+R 
In de zomer hebben wij een concept ontwerp gemaakt van de tijdelijke P+R Zeeburg op de 
Bedrijvenstrook. Voordat we deze definitief maken, gaan we tijdens de inloopbijeenkomst graag 
met u in gesprek over het ontwerp en uw vragen, zorgen of suggesties. 
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Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van P+R Zeeburg. Wijzigingen in planning, ontwerp en onvoorziene 

omstandigheden voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend 

 
Ontwikkeling Bedrijvenstrook 
Hoewel deze inloopbijeenkomst in het teken staat van het ontwerp van de tijdelijke P+R Zeeburg 
op de Bedrijvenstrook, zullen ook onze collega’s van de Bedrijvenstrook aanwezig zijn. Over de 
ontwikkeling van de Bedrijvenstrook volgt later dit jaar een apart participatietraject. Voor vragen 
hierover kunt u per e-mail contact opnemen via ontwikkelingzeeburgereiland@amsterdam.nl of 
kijk op onze website amsterdam.nl/zeeburgereiland onder het deelproject “Bedrijvenstrook”. 
 
Verkeersdoorstroming en luchtkwaliteit 
Uit de reacties op onze brief begin juni werden veel vragen gesteld en zorgen geuit over de 
verkeersdoorstroming en de luchtkwaliteit op Zeeburgereiland. Het is een gebied dat nog volop in 
ontwikkeling is. Om die ontwikkeling mogelijk te maken worden daarvoor de noodzakelijke 
onderzoeken gedaan en besluiten genomen, zoals het aanvragen van omgevingsvergunningen en 
wijzigen van bestemmingsplannen. Voor de verplaatsing van de P+R vragen wij ook een 
omgevingsvergunning aan. Hiervoor worden ook de milieueffecten onderzocht en moeten we 
aantonen dat het kan of dat we aanvullende maatregelen moeten treffen. Deze onderzoeken 
lopen op dit moment en zijn nodig voor de omgevingsvergunning voor de tijdelijke P+R op de 
Bedrijvenstrook. De planning is om eind september de omgevingsvergunning voor de P+R aan te 
vragen. De omgevingsvergunning zal worden gepubliceerd en belanghebbenden kunnen altijd 
bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning. 
 
Wanneer en waar? 
De inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 september 2019 van 19.30-21.00 uur bij 
Haddock Amsterdam, Marie Baronlaan 19. Het is een inloopbijeenkomst, u kunt langskomen 
wanneer het u uitkomt, aanmelden is niet nodig. 
 
Meer informatie 
Misschien bent u niet in de gelegenheid om te komen en heeft u wel vragen of opmerkingen. Op 
amsterdam.nl/startblokzeeburg vindt u meer informatie over het project. Wilt u liever telefonisch 
contact of een afspraak maken dan kan dat natuurlijk ook. Bel of mail dan met Susanne Visser, 
communicatieadviseur, op telefoonnummer 06 2013 5709 of susanne.visser@amsterdam.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ank van Hees 
Projectmanager Startblok Zeeburg 

mailto:ontwikkelingzeeburgereiland@amsterdam.nl
https://www.amsterdam.nl/projecten/zeeburgereiland/deelprojecten/bedrijvenstrook-zeeburgereiland-centraa/
https://www.amsterdam.nl/projecten/zeeburgereiland/deelprojecten/startblok-zeeburg/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=startblokzeeburg&utm_content=redirect
mailto:susanne.visser@amsterdam.nl

