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Geachte heer Detmar,
Naar aanleiding van uw schriftelijke verzoek van 14 december 2011 om voor
2012 ontheffing onder voorwaarden te verlenen voor het verrichten van
bouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden ten behoeve van de
realisatie van de Noord/Zuidlijn, bericht ik u het volgende.
In de bouwvergunningen voor de realisatie van de Noord/Zuidlijn is de
standaardvoorwaarde opgenomen dat de bouwwerkzaamheden moeten
worden uitgevoerd binnen de reguliere werktijden. Deze reguliere werktijden
zijn maandag tot en met vrijdag, niet zijnde feestdagen, van 07.00 uur tot 19.00
uur.
Gebleken is dat het ten behoeve van de realisatie van de Noord/ Zuidlijn
(incidenteel) noodzakelijk is, om bouwwerkzaamheden te verrichten buiten de
reguliere werktijden. Uit het oogpunt van efficiëntie hebben wij bij besluit van
3 januari 2011 voor de periode van één jaar aan u ontheffing onder
voorwaarden verleend van de in de aan u verleende bouwvergunningen ten
behoeve van de realisatie van de Noord/Zuidlijn opgenomen voorwaarde,
inzake het verrichten van bouwwerkzaamheden binnen de reguliere werktijden.
Het realiseren van de Noord/Zuidlijn heeft grote betekenis voor de
infrastructuur binnen Amsterdam. Het algemeen belang dat is gediend bij een
spoedige realisatie hiervan, is zeer groot. Wij pogen derhalve op onderdelen
waar dat mogelijk is vertragingen in het proces te voorkomen. Hierbij staat
uiteraard het waarborgen van de veiligheid en het zoveel mogelijk voorkomen
van hinder voor de omgeving voorop.
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Om deze reden achten wij het aangewezen om in navolging van
eerdergenoemd besluit van 3 januari 2011, ten behoeve van dit langlopende
project (de realisatie van de Noord/Zuidlijn), opnieuw voor een langere periode
een ontheffing werktijden te verlenen waaraan wij de voorwaarden verbinden
die uit ons ontheffingsbeleid (zie bijlage) voortvloeien.
Om de belangen van derden te waarborgen, verbinden wij aan de ontheffing
een beperkte tijdsduur en diverse voorwaarden. Tevens verbinden wij - in
gevallen waarbij de richtlijnen voor bouwiawaai in de avond en nachtperiode
worden overschreden - een maximum aan het aantal keren waarvan gebruik
kan worden gemaakt van de ontheffing gedurende voornoemde tijdsduur.
Besluit

Gelet op het voorgaande besluiten wij als volgt:
Wij verlenen u gedurende de periode van één jaarna dagtekening van dit
besluit, ontheffing van de in de aan u verleende bouwvergunningen ten
behoeve van de realisatie van de Noord/Zuidlijn opgenomen voorwaarde,
inzake het verrichten van bouwwerkzaamheden binnen de reguliere werktijden
(maandag tot en met vrijdag, niet zijnde feestdagen, van 07.00 uur tot 19.00
uur).
Voorwaarden en beperkingen

Aan ons besluit verbinden wij de volgende voorwaarden en beperkingen.
1. Van deze ontheffing kan gebruik worden gemaakt, indien gedurende de
avond- en nachtperiode en op de zaterdag, zondag en feestdagen het
bouwiawaai binnen de richtwaarden blijft voor het beoordelingsniveau
van het bouwiawaai zoals neergelegd in de interne "Beleidsnotitie
Bouwiawaai en werktijdontheffing".
2. Voor gevallen waarbij het bouwiawaai de richtwaarden als genoemd
onder 1 overschrijdt, mag per contractsgebied maximaal 24 keer van
deze ontheffing gebruik worden gemaakt.
3. De richtwaarden als genoemd onder 1 mogen met ten hoogste 10
dB(A) worden overschreden.
4. Bij doorlopende bouwwerkzaamheden waarbij de richtwaarden als
genoemd onder 1 worden overschreden, wordt 1 ontheffing gerekend
voor werkzaamheden die van de avond in de nacht overlopen. Voor
elke zaterdag, zondag en feestdag die vallen binnen de werkperiode,
wordt per dag 1 ontheffing gerekend. Voor werkzaamheden die-als
voorbeeld- van maandag 19.00 uur tot dinsdag 07.00 uur duren, wordt
derhalve 1 ontheffing gerekend.
5. Voor bouwwerkzaamheden waarbij het bouwiawaai de richtwaarden als
genoemd onder 1 met ten hoogste 5 dB(A) overschrijdt, dienen de
geluidsreducerende maatregelen te worden getroffen zoals neergelegd
in de "Beleidsnotitie Bouwiawaai en werktijdontheffing".
6. Voor bouwwerkzaamheden waarbij het bouwiawaai de richtwaarden als
genoemd onder 1 met meer dan 5dB(A) en ten hoogste 10 dB(A)
overschrijdt, dient aantoonbaar een verkeerstechnische of
bouwtechnische noodzaak te zijn en dienen de geluidsreducerende
maatregelen te worden getroffen zoals neergelegd in de "Beleidsnotitie
Bouwiawaai en werktijdontheffing".
7. In de gevallen waarbij het bouwiawaai de richtwaarden als genoemd
onder 1 met meer dan 5dB(A) en ten hoogste 10 dB(A) overschrijdt,
dient u in beginsel een onderbouwd geluidonderzoeksrapport op te
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maken. Indien er sprake is van vergelijkbare bouwactiviteiten in het
contractsgebied waarvoor reeds eerder een geluidonderzoeksrapport is
opgemaakt, kan worden volstaan met verwijzing naar het eerdere
rapport.
8. U dient voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden buiten
de reguliere werktijden, de omwonenden schriftelijk te informeren en
indien nodig te compenseren. Indien door onvoorziene
omstandigheden werkzaamheden buiten de reguliere werktijden
komen, waardoor tijdig voorafgaand informeren van omwonenden niet
mogelijk is, dient u de omwonenden achteraf schriftelijk te informeren
en indien nodig te compenseren.
9. U dient voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden buiten
de reguliere werktijden de daartoe aangewezen toezichthouder van de
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, de Korpschef van de Politie Amsterdam
en de daartoe aangewezen toezichthouder van het stadsdeel
waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd te informeren.
10. U dient aan te kunnen tonen hoe vaak van deze ontheffing gebruik is
gemaakt, om welke reden dit is gebeurd en op welke wijze aan de aan
de ontheffing verbonden voorwaarden is voldaan. Deze verslaglegging
dient op verzoek te worden overhandigd aan de daartoe aangewezen
toezichthouders van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.
11. Indien de toegelaten waarden (maximaal 10 dB(A) boven de
richtwaarden) niet door middel van redelijkerwijs uitvoerbare
maatregelen kunnen worden gehaald, kan geen gebruik worden
gemaakt van deze ontheffing. In deze gevallen dient een separaat
ontheffingsverzoek te worden ingediend.
12. Indien het bouwiawaai de richtwaarden als genoemd onder 1
overschrijdt en er geen aantoonbaar technische noodzaak is voor de
uitvoering van de bouwwerkzaamheden, kan geen gebruik worden
gemaakt van deze ontheffing. In deze gevallen dient een separaat
ontheffingsverzoek te worden ingediend.
13. Wijziging van de geldende regelgeving en beleid ten aanzien van
hinder door bouwiawaai, kan ertoe leiden dat deze ontheffing op basis
hiervan door ons wordt aangepast.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens dezen,
_^-—> .

O. Stapel
Hoofd inspecteur Noord/Zuidlijn
Rechtsbescherming
Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Directie Juridische Zaken, Postbus 202,
1000AE Amsterdam.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed
dit vereist kan hangende de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige
Voorzieningen, Postbus 75850,1070 AW Amsterdam.

