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1. Inleiding

De Parnassia-locatie ligt aan de Dijkmanshuizenstraat en 
Markengouw in de Waterlandpleinbuurt van het stadsdeel 
Noord van de gemeente Amsterdam. Op de locatie staat 
een voormalige school die voor de ontwikkeling van won-
ingbouw en een sociaal-maatschappelijke functie (mos-
kee) zal worden gesloopt. Het voor u liggende steden-
bouwkundig plan is de conceptversie van het ontwerp 
stedenbouwkundig plan dat volgens planning in het vi-
erde kwartaal van 2016 de inspraakprocedure zal door-
lopen.

De opgave is om op de Parnassia-locatie een aantrekkelijk 
woonblok tot stand te brengen, met een moskee inge-
past in dit blok. 

Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door:
- Micha de Haas (architect, beeldkwaliteit)
- Atelier Dutch (stedenbouwkundig ontwerper)

Tijdens dit ontwerpproces heeft afstemming plaatsgev-
onden met de projectleiding en de stedenbouwkundige 
van de gemeente Amsterdam.
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Pagina 1 van 2

Plannaam: Nieuwendam Noord - Markengouw Datum afdruk: 2016-08-26
 

Naam overheid: Amsterdam IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2012-12-19
Planidn: NL.IMRO.0363.N0903BPSTD-OH01 Planstatus: onherroepelijk
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.

Bestemmingsplankaart 
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2. Beleidskaders

2.1 Inleiding

Bij het opzetten van dit stedenbouwkundig plan en het 
ontwikkelen van de Parnassia-locatie is een aantal be-
leidskaders richtinggevend of bepalend.

2.2 Huidig en toekomstig juridisch 
 planologisch kader

Voor de locatie geldt het bestemmingsplan ‘Nieuwendam 
Noord – Markengouw’. In dit bestemmingsplan is aange-
geven dat voor de locatie het bestemmingsplan nog dient 
te worden uitgewerkt. Het ontwerp voor de bouw van 
woningen met lokale voorziening past in deze uitwerk-
ingsopgave. Het bouwplan zal in het kader van een af 
te geven omgevingsvergunning hieraan worden getoetst.

3. Huidige situatie

3.1 Ligging

De Parnassia-locatie ligt in een in de jaren ’60 van de 20ste 
eeuw gerealiseerd woongebied in de Waterlandpleinbuurt, 
gelegen aan de kruising van de Dijkmanshuizenstraat en 
de Markengouw, tegen de ringweg A10 aan. Het landelijk 
gebied van Waterland ligt aan de andere kant van de A10.

De herontwikkeling van de Parnassia-locatie maakt deel 
uit van de stedelijke vernieuwing van heel Nieuwendam 
Noord / Markengouw. Stedelijke vernieuwing is een inte-
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3.3 Gebouwde omgeving  
 
De Waterlandpleinbuurt (Nieuwendam Noord) bestaat uit 
een raamwerk opgebouwd uit de hoofdinfrastructuur en de 
groen- en waterstruc tuur. Binnen dit raamwerk liggen de 
woonbuurten die elk een architectonische eenheid vormen 
(tuinstad). 

De Parnassia-locatie is onderdeel van één van de buurten. 
Deze buurt is echter een weinig samenhangend ensem-
ble: Om en nabij de locatie liggen een school, een brand-
weerkazerne,  woningen en een woonwagenloca tie. De 
directe omgeving heeft daardoor een wisselende bebou-
wingskorrel met een wisselend architectuurbeeld. Onlangs is 
aan de zuidzijde van de locatie de geherstructureerde woon-
buurt Noordermare met gesloten bouwblokken opgeleverd.

3.4 Verkeer

De IJdoornlaan vormt een stedelijke hoofdroute voor au-
toverkeer (hoofdnet auto) in Amsterdam Noord. Vanaf de 
IJdoornlaan en de Dijkmanshuizenstraat (buurtontsluiting-
sweg) is de locatie te bereiken. 
De Dijkmanshuizenstraat is tevens een recreatieve hoofd-
fiets- route die een verbinding vormt met het Waterland 
onder de A10 door.
Over de Markengouw, die evenwijdig aan de IJdoornlaan als 
buurtverbindingsweg fungeert, loopt een hoofdfietsroute.

graal proces en bestaat uit een sociale, economische en 
fysieke component. De fysieke component bestaat, kort 
samengevat, uit het realiseren van een divers woningaan-
bod in uiteenlopende prijscategorieën en het verbeteren 
van de kwaliteit van de openbare ruimte.  Uitgangspunt 
bij dit laatste is het behoud van, en zo mogelijk versterken 
en aanvullen van, de bestaande hoofd Groen- en Water-
structuur van Amsterdam-Noord.

Belangrijk element van de hoofd Groen- en Waterstructuur 
is de Waalenburgsingel direct ten noorden van het plange-
bied. Deze vormt min of meer de feitelijke begrenzing van 
de Waterlandplein-buurt. Als aanvulling hierop is, bij de 
transformatie van de direct ten zuiden van het plangebied 
liggende wijk Noordermare, een singel gerealiseerd langs 
de Dijkmanshuizenstraat. Deze vormt een aantrekkelijke 
voet- en fietsverbinding vanaf de IJdoornlaan naar Water-
land toe. De herontwikkeling van de Parnassia-locatie di-
ent op beide elementen te reageren. Doel is het openbare 
karakter, de verblijfskwaliteit en sociale veiligheid in de 
openbare ruimte langs deze routes te versterken.  

3.2 Plan- en exploitatiegebied 

Het plangebied Parnassia-locatie wordt gevormd door 
twee deelgebieden. Deelgebied 1 omvat een exploita-
tiegebied van 7.384 m2, bestaande uit de voorma-
lige schoollocatie en de aanliggende openbare ruimte. 
Deelgebied 2 behelst de herinrichting van de openbare 
ruimte aan de Di jkmanshuizenstraat en de aanleg van het 
parkeerterrein/schoolterrein op de hoek van de Dijkman-
shuizenstraat en de Ganzenveldstraat (zie afbeelding Ex-
ploitatiegebied).
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4. Stedenbouwkundig Plan

4.1 Uitgangspunten

Het stedenbouwkundig concept voor de Parnassia-locatie 
is gebaseerd op de volgende ontwerpuitgangspunten:

Bebouwing
Het programma bestaat uit woningbouw en een sociaal 
maatschappelijke voorziening (moskee). Het woonpro-
gramma wordt gedeeltelijk als CPO-project en gedeeltel-
ijk in de vorm van zelfbouwkavels uitgevoerd. In dit 
project is in totaal ruimte voor 30 woningen. Typologisch 
moet het woonprogramma nader worden ontworpen. In 
het stedenbouwkundig plan wordt rekening gehouden 
met voldoende parkeerplaatsen voor 30 woningen. 24 
parkeerplaasten worden op eigen terrein in een gelijkvlo-
erse parkeergarage ondergebracht. De overige parkeerp-
laatsen liggen op openbaar gebied.
De sociaal-maatschappelijke functie zal maximaal 800m2 
gebruiksoppervlak (GBO NEN 2580) bedragen en zijn 
opgenomen in de ontwikkeling van een moskee.

Openbare ruimte
- De parkeerbelasting dient binnen het gebied zelf te 
worden opgelost. De aangrenzende buurten worden 
daardoor niet belast met par keerdruk die door de heron-
twikkeling van de Parnas sia-locatie wordt gegenereerd. 
De parkeernorm is 1,3 parkeerplaats per woning.
- Er komt voldoende groen op en nabij de locatie, bin nen 
het bouwblok wordt een gemeenschappelijke tuin voor 
de woningen aangelegd.
- De inrichting van de openbare ruimte sluit in materiaal 
en detaillering aan op de omgeving.

4.2 Plantoelichting

Het ruimtelijke concept voor de Parnassia-locatie is het 
maken van een bouwblok samengeteld uit twee hoofd-
volumes. Het eerste volume is het moskee-gebouw. De 
moskee ligt in de zuidelijke punt van de locatie en grenst 
aan zowel de recreatieve zone langs de Dijkmanshui-
zenstraat als aan de Markengouw. Het tweede volume 
is het L-vormig om de moskee heen geplaatste woning-
bouwblok. Alle representatieve voorkanten liggen aan de 
buitenzijde van dit blok terwijl het binnenterrein wordt 
gebruikt als gemeenschappelijke tuin voor de woningen.
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Parkeerplaatsen Nieuw Aantal
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4.3 Verkeersinfrastructuur

De belangrijkste ontsluitingsweg is de Dijkmanshuizen straat 
(vanaf de IJdoornlaan). De Dijkmanshuizenstraat en de 
Markengouw zijn onderdeel van een 30 km/u-gebied.
Het parkeren vindt plaats in het openbaar gebied en in een 
gelijkvloerse parkeergagarage met 24 parkeerplaatsen als 
onderdeel van het woongebouw. Aan de Dijkmanshuizen-
straat zijn 16 parkeerplaatsen en aan de Markengouw 12 
parkeerplaasten geprojecteerd. Aan de noordzijde van het 
blok komt een voetpad dat geschikt zal zijn voor laden/los-
sen per auto. Aan de oost zijde komt een voetpad dat voor 
calamiteitenver keer toegankelijk is.

Op de Markengouw en Dijkmanshuizenstraat is het lang-
zaam verkeer gemengd met autoverkeer.

Voor het langzaam verkeer is de Dijkmanshuizenstraat een 
directe en deels recreatieve route als koppeling van andere 
delen van Amster dam Noord met Waterland. Deze route 
is grotendeels gemengd met autoverkeer. Vanaf de Mark-
engouw naar de onderdoorgang onder de A10 is de route 
uitsluitend voor langzaam verkeer. Bij de aanlsuit ing van de 
Dijkmanshuizenstraat op de IJdoornlaan is aan weerszijden 
van de IJdoornlaan een bushalte aanwezig.
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Kosten van het beheer van de openbare ruimte
De te verwachten kosten van het beheer zijn op dit mo-
ment nog niet concreet aan te geven, dit omdat het te 
beheren areaal ten opzichte van de huidige situatie, de 
keuze van het bestratingsmateriaal en detaillering nog 
niet helder zijn. Als wordt gekozen voor de standaardin-
richting van het handboek zijn geen bijzondere kostenver-
hogende factoren in het plan aanwezig.

Herkenbaarheid
De herkenbaarheid van de functies vraagt in de uitwerk-
ing nog wel de nodige aandacht.
Voor een herkenbare en functionele inrichting wordt 
geadviseerd om de materialen te gebruiken uit het Hand-
boek de Beheerbare Openbare Ruimte. Van groot belang 
voor de beheerbaarheid is dat de overgang tussen open-
baar gebied en het binnenterrein te allen tijde duidelijk 
waarneembaar is.

4.4 Beheer openbare ruimte

In het proces van de stedelijke vernieuwing van de Wa-
terlandpleinbuurt ligt, zeker in de  planvormende fase, 
de nadruk veelal op het (stedenbouwkundig) ontwerp 
en de inrichting avn het plangebied. De aandacht voor 
het toekom stige beheer is in deze fasen ten onrechte  
veelal beperkt. Al in de eerste planfasen moet rekening 
gehouden worden met de beheerbaarheid van de te real-
iseren woon-, werk- en verblijfsomgevingen. Deze bepaalt 
immers voor een belangrijk deel de kwaliteit en de duur-
zame instandhouding ervan.

Om de kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen moet 
de verdere uitwerking van het plan worden getoetst aan 
het beleid vastgelegd in het Handboek De Beheerbare 
Openbare Ruimte. 
Centraal thema is steeds de relatie tussen de gewenste 
kwaliteit en de daarbij behorende kosten voor beheer en 
onderhoud. 

De betrokkenheid van de beheerder openbare ruimte is 
bij de totstandkoming van dit Stedenbouwkundig Plan 
beperkt geweest. Ook de uitgangspunten in het Hand-
boek De Beheerbare Openbare Ruimte zijn in dit SP nog 
niet verwerkt. In de verdere uitwerking zal hierdoor een 
aantal aanpassingen moeten worden doorgevoerd, en 
functies worden ingepast, om tot een beheerbare open-
bare ruimte te komen.
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Straatprofiel - Markengouw1

1

2

2Moskee

Straatprofiel - Tussen de woningen

grondgebonden woningen:
hoogte max.=10m

hoogte max.=12m

bij hoek Grootslagstraat:
hoogte max.=12m
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Straatprofiel - Dijkmanshuizenstraat

Straatprofiel - Grootslagstraat

3

3

4

4

Moskee

hoogte max.=12m

hoogte max.=12m
accent op hoek max.=17m
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5. Beeldkwaliteit

Openbare ruimte
De grootste kwaliteit van het gebied, en tevens het 
verbindende element tussen de diverse bebouwingsvor-
men, is de groene waterrijke openbare ruimte. Zowel het 
weldadige groen langs de ring als de formele singel aan 
de Dijk manshuizenstraat zijn hoogwaardig. Woningen 
dienen zoveel mogelijk hierop georiënteerd te worden. 
De mos kee moet qua organisatie en uitstraling direct ver-
bonden worden met de openbare ruimte. Zowel direct 
(op het plein en de singel ernaast) als indirect (zichtlijnen).

5.1 Omgeving

Architectuur
Qua bebouwing vertoont de omgeving een grote mix 
van naoorlogse sociale woningbouw, eenvoudige oude 
schoolgebouwen, woonwagen-architectuur en de nieuwe 
semi-landelijke, ‘beschaafd-retro’ architectuur van Noor-
dermare. Aansluiting (vrij interpreteerbaar) op met name 
het laatste (Noordermare) is gewenst, om ter plaatse van 
de ring A-10, komende vanuit Waterland, een volwaar-
dige entree te creëren aan beide kant en van de singel. 
Daarnaast zou de bebouwing, juist vanwege de ligging 
op de grens van stad en het landelijke gebied, nadrukkel-
ijk een stedelijke uitstraling moeten hebben. 

Omgeving

architectuur
Qua bebouwing vertoont de omgeving een grote mix van naoorloogse sociale woningbouw, eenvoudige oude school-
gebouwen, woonwagen-architectuur en de nieuwe semi-landelijke, ‘beschaafd-retro’ architectuur van Noordermare.
Aansluiting (vrij interpreteerbaar) op met name het laatste (Noordermare) is gewenst, om ter plaatse van de ring een 
volwaardig entree te creeren aan beide kanten van de singel.
Daarnaast zou de bebouwing, juist vanwege de ligging op de grens van de stad en het landelijk gebied, nadrukkelijk 
een stedelijke uitstraling moeten hebben.     

Openbare ruimte
De grootste kwaliteit van het gebied, en tevens het verbindende element tussen de diverse bebouwingsvormen, is de 
groene openbare ruimte. Zowel het weldadige groen langs de ring als de formele singel aan de Dijkmanshuizenstraat 
zijn hoogwaardig. Woningen dienen zoveel mogelijk hierop georienteerd te worden. De moskee moet qua organisatie 
en uitstraling direct verbonden worden met de openbare ruimte. Zowel direct (op het plein en de singel ernaast) als 
indirect (zichtlijnen).
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Samenhang
De moskee en woningen vormen samen één bouwblok, 
echter zijn de twee verschillende functies (moskee en wo-
ningen) als afzonderlijke programma’s van elkaar duideli-
jk te onderscheiden. De moskee zal qua vormgeving een 
duidelijk herkenbare identiteit uitstralen. Het woningpro-
gramma bestaat uit twee delen. 

Langs de noord-oost-rand is ruimte gereserveerd voor 
een CPO-project met 23 woningen. De bebouwing kan 
tot vier lagen hoog worden uitgevoerd, met op de hoek 
bij de Dijkmanshuizenstraat een accent in de vorm van 
een extra laag. Daarmee wordt het einde van de Dijk-
manshuizenstraat, tevens het eindpunt van het stedelijk 
gebied binnen de ring A10  gemarkeerd. De zuid-west-
zijde van dit CPO-project heeft in de voorbeelduitwerk-
ing een gestaffeld volume. De begane grond heeft een 
groter bebouwd oppervlak dan de erboven gelegen ver-
diepingen. De ruimte is gedeeltelijk gereserveerd voor 
parkeren en bergingen. Daardoor ontstaat op de eerste 
verdieping een ruim, goed bezond  dakterras met uitzicht 
op de gemeenschappelijke tuin. De tweede verdieping is 
in de voorbeelduitwerking minder diep dan de eerste ver-
dieping. Zo ontstaan ook hier ruime terrassen.

Het tweede deel van het woningprogramma voor deze lo-
catie bestaat uit zeven grondgebonden woningen die als 
zelfbouwkavels worden uitgegeven. Ook deze woningen 
participeren in de gemeenschappelijke tuin. De gemeen-
schappelijke tuin is een belangrijke kwaliteit voor alle op 
deze locatie gelegen woningen. Er komen geen individu-
ele bergingen  en erfafscheidingen in de tuin te staan. Zo 
ontstaat een ruimtelijk samenhangende buitenruimte als 
plek voor ontspanning en ontmoeting.   

Gevellijn
De gevellijn loopt langs het gehele bouwblok. Daar 
waar geen gebouwd volume wordt geplaatst zal een in 
steenachtig materiaal gebouwde erfscheiding verschijnen. 
Deze erfscheiding kan ten dele zijn voorzien van transpar-
ante vlakken en of begroeing. In ieder geval zal het hele 
bouwblok of door gebouwd volume of door gebouwde 
erfafscheiding worden omkadert. Toegangen naar de ge-
meenschappelijke tuin vanaf de openbare weg dienen als 
zorgvuldig vormgegeven poorten te worden uitgevoerd.

Margestrook
Langs de openbare kant van het woningbouwvolume 
zal een margestrook worden ingericht. De margestrook 
wordt herkenbaar gemaakt door afwijkende bestrating.

5.2 Bouwblok kwaliteiten/voorbeelduitwerking
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Raamopeningen
Raamopeningen zijn in principe verticaal qua verhoudin-
gen (geldt ook voor de woningen).

Ornamenten
Architectonische ornamenten, al dan niet verbonden aan 
de identiteit van het gebouw, zijn nadrukkelijk toeges-
taan (geldt ook voor de woningen).

5.3 Gebouw kwaliteiten

Volume
Het volume van de moskee moet, binnen de aangegeven 
enveloppe, te onderscheiden zijn in hoofdvolume en ne-
ven volume(s).

Entree
De entrees van de moskee (zowel voor vrouwen als voor 
mannen) moeten zich nadrukkelijk manifesteren aan de 
voorgevels van het gebouw.

Overbouwing/pergola/luifel
Op de aangegeven plek is de overbouwing toegestaan 
– als overgang tussen plein en entree. De overbouwing 
moet een integraal onderdeel worden van het gebouw.

Gebouw Kwaliteiten
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Het volume van de moskee moet, binnen de aangegeven envelope, te onderscheiden zijn in hoofdvolume en neven 
volume(s).
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Op de aangegeven plek is overbouwing toegestaan - als overgang tussen plein en entree. de overbouwing moet een 
integraal onderdeel worden van het gebouw, en geen architectonische ‘aanhangsel’ vormen. bovendien moet het - 
vanaf 3 meter uit de gevel - licht doorlatend zijn.
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6. Milieu 

6.2 Luchtkwaliteit

Goede luchtkwaliteit is van belang voor het milieu maar 
ook voor de volksgezondheid. De kwaliteit van de lucht 
wordt vooral beïnvloed door de uitstoot van stoffen door 
het verkeer. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 stelt verpli-
cht dat er onderzoek wordt gedaan naar de effecten van 
ruimtelijke plannen op de luchtkwaliteit in het plangebied. 
Er worden normen gesteld voor lood, koolmonoxide, ben-
zeen, zwaveldioxide, fijn stof en stikstofdioxide, waarbij 
vooral de twee laatstgenoemden de meest kritische zijn 
in relatie tot het al dan niet overschrijden van de gren-
swaarden in de stedelijke gebieden.

Uit onderzoek dat in oktober 2005 is gedaan naar de 
luchtkwaliteit in de Waterlandpleinbuurt  kan geconclu-
deerd worden dat de grenswaarden voor de jaargemiddel-
de concentraties van zowel stikstofdioxide als fijn stof niet 
worden overschreden, noch in de autonome situatie, noch 
bij planrealisatie. Daarbij geldt dat het plan voor de Parnas-
sia-locatie naar verwachting niet leidt tot een toe name van 
de verkeersintensiteiten. De luchtkwaliteit in dit deel van 
Amsterdam-Noord zal daarmee voldoen aan de normen 
die worden gesteld in het Besluit luchtkwaliteit 2005 en 
niet leiden tot beperkingen aan het ruimtelijk plan.

Onderstaande thema’s zijn opgenomen en vastgesteld in 
het bestemmingsplan Nieuwendam-Noord-Markengouw 
in 2011.

6.1 Geluid

Verkeerslawaai
De locatie valt binnen de geluidzone van de A10 (600 
meter uit de kant van de weg). Daarmee is een geluids-
onderzoek voor deze locatie verplicht. Dit onderzoek 
heeft uitgewezen dat aan de zijde van de A10 in elk geval  
de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden.
Dientengevolge zijn hier dove gevels of andere geluid- 
werende voorzieningen noodzakelijk. In het geluidsbeleid 
van de gemeente Amsterdam is onder andere opgenomen 
dat iedere woning - in principe - dient te beschikken over 
een geluidluwe zijde of een geluidluw geveldeel. Alleen 
met zwaarwegende argumenten kan hiervan worden af-
geweken. Bij de nadere uitwerking dient hier rekening 
mee gehouden te worden.
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6.4 Bodem

Bodemkwaliteit
Op de bodemkaart “dempingen en ophogingen in Am-
sterdam” wordt aangegeven dat het gebied is opge-
hoogd met een niet nader gespecificeerde ophooglaag 
tussen 1960 en 1969.
Volgens de bodemkwaliteitskaart van stadsdeel Amster-
dam-Noord van de gemeente Amsterdam wordt de kwal-
iteit van de toplaag en de di epere bodemlaag van de loca-
tie gekwalificeerd als niet tot licht verontreinigd.

Asbest
De locatie is op basis van de ophooggeschiedenis mogel-
ijk met asbest verontreinigd en wordt daardoor als as-
bestverdacht beschouwd. Ter plaatse van (nieuw-) bouw-
locaties moet een verkennend bodemonderzoek worden 
uitgevoerd dat voldoet aan de Amsterdamse richtlijn verk-
ennend bodemonderzoek (ARVO, januari 2004).

Grondbalans
Voor de plannen moet het werken met een gesloten 
grondbalans centraal staan. Uitgangspunt is dat de afvo er 
van grond geminimaliseerd dient te worden.
Voor ontgraven en hergebruik van de grond kan gebruik 
worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart van het 
stadsdeel. Een archiefonderzoek van de toepassingslocatie 
en melding in het kader van de Vrijstellingsregeling Grond-
verzet is voor hergebruik van de grond noodzakelijk. 
Bij overig hergebruik moet een onderzoek volgens het 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbesch-
erming worden uitgevoerd.

6.3 Externe veiligheid

Bedrijven
Het plangebied bevindt zich niet binnen het invloeds gebied 
van bedrijven die vallen onder het BEVI (Besluit Externe Vei-
ligheid voor inrichtingen). Dit betekent dat er vanuit de ex-
terne veiligheidsregelgeving voor bedrijven geen beperkin-
gen gelden voor het ruimtelijke plan.

Wegverkeer (gevaarlijke stoffen)
In 2002 heeft het stadsdeel een analyse laten uitvoeren van 
de externe veiligheidsrisico’s die samenhangen met het ver-
voer van gevaarlijke stoffen over de A-10 en de Zuiderzee-
weg. In 2005 is over deze analyse een aanvul lende notitie 
uitgebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat het plaatsgebonden risico 
voldoet aan de gestelde norm. Het groepsrisico stijgt li-
cht als gevolg van de toegenomen bevolkingsdichtheid in 
het plangebied. De oriëntatiewaarde van het groepsri sico 
wordt geenszins overschreden. Het dagelijks bestuur heeft 
geconcludeerd dat de externe veiligheidsituatie in Nieu-
wendam-Noord past binnen het beleid van de ge meente 
Amsterdam zoals vastgelegd in het Veiligheidsp lan.
In het plangebied bevinden zich geen hoge druk aardgaslei-
dingen.
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7. Proces en planning

7.1 Planning

Voor dit Stedenbouwkundig Plan beschrijft de planning 
de volgende thema’s:
- ontwikkeling stedenbouwkundig plan
- besluitvormingsprocedure binnen de gemeente als-
mede het inspraaktraject van betrokkenen
- contractvorming (bouwenvelop overeenkomst Stad- 
genoot – SDAN)
- WRO procedure
- bouwplanontwikkeling en contractvorming
- bouwaanvraag (woningwet)
- sloop
- planontwikkeling bouw- en woonrijp maken en con-
tractvorming
realisatie bouwplan en woonrijp maken

Hoofdpunten van de planning zijn:
- inspraak op het Stedenbouwkundig Plan, najaar 2016
- slopen, begin 2017
- start bouw, zomer 2017
oplevering vanaf najaar 2018

7.2 Financiële kaders 

Voor de uitvoering van het Stedenbouwkundig Plan voor 
de Parnassia-locatie zal een exploitatieopzet worden vast-
gesteld door B&W en de Raad van de gemeente  Amster-
dam.
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