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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 15 juli 2021 
Datum GS-besluit : 

Vragen nr. 78

Vragen van  mw. R. Alberts (SP) over De nieuwe locatie van het theater Meervaart in relatie tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN)  van de Sloterplas in de gemeente Amsterdam. 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 15 juli 2021 door het lid van Provinciale Staten,  mw. R. Alberts 
(SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Op 2 juli 2020 stemde de gemeenteraad van Amsterdam in met een voorkeurslocatie voor de 
nieuwe Meervaart aan de zuidwestoever, in het water van de Sloterplas. Intussen hebben er 
participatiebijeenkomsten voor bewoners en belanghebbenden plaatsgevonden. De participanten 
maken zich grote zorgen over de beoogde locatie. De deelnemers vinden het vooral belangrijk dat 
het nieuwe theatergebouw respect heeft voor groen en water in de omgeving. Ook moet het 
geliefde rondje Sloterplas blijven. Op 24 mei 2021 stuurde de Vereniging Vrienden van de 
Sloterplas een brief naar de provincie Noord-Holland waarin benadrukt wordt dat meerdere 
belanghebbenden rond de Sloterplas, inclusief bewoners geen aantasting van de Sloterplas willen 
door deze als bouwlocatie te gebruiken. Uit een enquête van de gemeente Amsterdam, uit een 
petitie die 2.550 maal ondertekend is en uit en vele

vraaggesprekken blijkt dat er weinig draagvlak is voor het theater op de beoogde locatie.   

VRAGEN

Vraag 1:
Uit de Quickscan ecologie van de Sloterplas en omgeving1 van juli 2015 blijkt dat het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) langs de oostoever van de Sloterplas loopt en met het Ruige Riet 
een belangrijke stapsteen binnen NNN heeft. Ligt de gehele Sloterplas inmiddels binnen NNN? Zo 
nee, waarom niet?

Vraag 2:
Uit de conclusie van de betreffende quickscan maken wij op dat de natuurwaarden van Sloterplas 
in 2015 matig tot slecht waren. Zijn de natuurwaarden van dit meer sedert 2015 verbeterd? Zo ja, 

1 https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0363.F1310BPSTD-OW01/b_NL.IMRO.0363.F1310BPSTD-
OW01_tb9.pdf
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wat zijn de oorzaken hiervan? Zo nee, waarom is er (te) weinig gedaan om de natuurwaarden van 
de plas te verbeteren? 

Vraag 3:
Zal het bouwen van een theater in de Sloterplas de natuurwaarden (nog meer) doen dalen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, hoe kan dit voorkomen worden? Zullen de te nemen maatregelen ook de 
gewenste gevolgen, namelijk verbetering van de natuurwaarden van de Sloterplas, ten gevolg 
hebben? 

Vraag 4: 
Het Sloterpark, dat min of meer rondom de Sloterplas ligt, had in 2015 een goede tot zeer goede 
natuurkwaliteit. Beschermde soorten, zoals gewone dwergvleermuis, boomvalk, sperwer, libellen, 
dagvlinders, tongvaren en rietorchis werden verspreid over het gehele park waargenomen. Is de 
natuurkwaliteit van het Sloterpark er sedert 2015 op vooruit gegaan? Zo ja, wat waren daarvan de 
oorzaken? Zo nee, waarom kon de goede natuurkwaliteit van het Sloterpark niet op hetzelfde 
niveau blijven?

Vraag 5: 
Heeft het bouwen van een theater (of een andere vorm van bebouwing) in de Sloterplas invloed op 
de natuurkwaliteit van het Sloterpark? Zo ja, heeft het theater een nadelige invloed? Kunt u deze 
omschrijven? Of heeft de bouw van het theater in de Sloterplas een voordelige invloed op de 
natuurkwaliteit van het Sloterpark? Kunt u deze omschrijven?

Vraag 6:
Is het feit dat er een hotel moet komen op de plek van het huidige theater de reden dat het theater 
gebouwd moet worden in de Sloterplas? Wat vindt u daarvan?  

Vraag 7: 
Het Sloterpark en de Sloterplas zijn onderdeel van de Natuurverbinding Groene As2 , een 51 
kilometer lang netwerk van bermen,waterlopen en aangrenzende oevers in het zuidwestelijk deel 
van Amsterdam. De natuurverbinding vormt een belangrijke drager voor natuur in de stad. De 
bouw van het theater in de Sloterplas is onderdeel van de beoogde groei van het stadsdeel Nieuw-
West van Amsterdam dat de komende jaren uit zal groeien  tot ruim 200.000 inwoners, het 
hoogste aantal van Amsterdam. Kunnen de natuurwaarden van het Sloterpark en de 
Natuurverbinding Groene As deze exponentiële bouw en bevolkingsgroei aan? Zo ja, welke 
maatregelen worden genomen voor zowel natuur als de bevolkingsgroei, zodat zowel de natuur als 
de mens qua kwaliteit van leven erop vooruit gaat?        

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen 
na binnenkomst, beantwoorden.

2 https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00020/b_NL.IMRO.8002.POVPNH-
VG01_554.pdf


