
Eis nummer Prestatie-eis tekst 2021 Actualisatie 
opmerking 

Basis/Proj
ect

Categorie Advies Arcade verander-
ings 
voorstel 
over-
genome
n

prestatie 
eis beter 
geformu-
leerd

onder-
zoeken

verander-
ings 
voorstel 
niet 
overge-
nomen

Reactie Lieven de Key op 
advies Arcade

1.1        Woonomgeving
Gemeenschappelijke 
buitenruimte
01-01-B-b Het terrein dat bij het 

complex hoort  (niet 
openbare binnentuinen, 
aangrenzende tuinen) heeft 
een 
onderhoudsarme/kosteneffici
ente en veilige inrichting en 
erfafscheiding.

Tekstueel gewijzigd Basis Veiligheid Duurzaamheid en groen en 
planten/biodiversiteit vereisen 
meer dan onderhoudsarme en 
kostenefficiente criteria. Daar 
dient blijkbaar nog apart beleid 
over gevormd te moeten 
worden. X

Dit staand beleid. Ons 
uitgangspunt is om in de 
basis bij nieuwbouw de tuin 
op een onderhoudsefficiënt 
niveau te realiseren. 
Vervolgens als de woningen 
verhuurd zijn, kan in 
samenwerking met de 
huurders de tuininrichting 
naar een hoger 
kwaliteitsniveau worden 
gebracht.

01-05-B-o Als er sprake is van een 
kijktuin, dan is deze 
onderhoudsarm uitgevoerd.

Ongewijzigd Basis Beheer / 
exploitatie

zelfde als boven: 
groen/planten/bomen divers en 
qua niveau een hoger niveau 
en qua klimaat 
waterafvoerproof en voorzien 
van standaardsproeier om in te 
zetten bij droogte

X

De eis in het PvE Nieuwbouw 
is bij deze actualisatieronde 
niet gewijzigd. 

2
1.2        Woongebouw
Ontsluiting

Bijlage: Reactie op advies PvE Nieuwbouw van Arcade 



02-01-B-b Bij een wooncomplex (met 
min. 60 woningen) voor 
meerdere doelgroepen 
worden de woningen per 
doelgroep geclusterd. 
Menging op microniveau 
wordt  vermeden.

Ongewijzigd Basis Beheer / 
exploitatie

Zie opmerking in onze vragen, 
hier toevoegen, want niet 
beantwoord.

X

De eis in het PvE Nieuwbouw 
is bij deze actualisatieronde 
niet gewijzigd. Aan de hand 
van uw beschrijving denken 
we dat u deze eis anders 
interpreteert dan hier bedoeld. 
Het betreft de scheiding van 
huur en koop. We denken er 
aan om de tekst van deze eis 
alsvolgt te formuleren zodat 
deze op de juiste manier 
geïnterpreteerd wordt: Bij een 
wooncomplex (met minimaal 
60 woningen) voor meerdere 
doelgroepen (studenten, 
sociale huur, vrije sector huur, 
koop) wordt de ontsluiting van 
de woningen zo nodig 
geclusterd.  

02-03-B-b Grote woningen (5 of meer 
kamers) worden op de 
begane grond gesitueerd en 
hebben een eigen ontsluiting, 
zodat de overlast door  in- en 
uitloop  beperkt blijft.

Vervallen Bij nieuwbouw na sloop, zoals 
Johan Greiven complex, zullen 
grote woningen hard nodig 
blijven: terugkeermogelijkheid 
en beleid 
gemeente/prestatieafspraken. 
Grote woningen uit de 
nieuwbouw-eisen halen is 
vragen om toekomstige 
problemen bij nieuwbouw.

X

Dit is voor ons geen 
standaard eis, het PvE is 
gericht op de PMC's die in de 
portefeuillestrategie zijn 
opgenomen.

02-04-B-b Bij een wooncomplex met 
galerijen ontsluit 1 galerij 
maximaal 12 woningen, 
zodat de overlast door  in- en 
uitloop  beperkt blijft.

Ongewijzigd Basis Beheer / 
exploitatie

Prima

Voor beheer benodigde 
deuren (naar bijv. 
installatieruimten en 
werkkasten)
voorzien van 
pictogramaanduiding.

Toegevoegd Basis Beheer / 
exploitatie

Of/en qr-code

X

Een pictogram lijkt ons voor 
iedereen duidelijk en daarmee 
voldoende. Bij een QR code 
heb je een telefoon nodig, hier 
gaat onze voorkeur niet naar 
uit

3
Parkeren



03-21-P-b Er worden plaadplekken 
aangebracht voor het 
opladen van electrische 
auto's, scooters en fietsen 
conform Nota 
Parkeernormen Fiets en 
Scooter d.d.  19 maart 2018 
van de gemeente 
Amsterdam.

Inhoudelijk 
gewijzigd

Basis Comfort & 
Woongenot

Is die norm uit 2018 nog wel 
actueel genoeg? Wat zegt de 
gemeente over mogelijke 
bijstelling ervan? Arcade lijkt 
het verstandig om alvast zelf 
boven deze norm te gaan 
zitten. Zorg bovendien dat 
iedere oplaadplek gekoppeld is 
aan een persoonlijke meter van 
een bewoner.

X

We volgen in de basis de 
gemeentelijk normering hierin. 
Uw advies zien wij als een 
duurzaamheidsvraagstuk 
welke niet in het PvE 
Nieuwbouw behandeld wordt, 
maar ons inziens meer 
thuishoort bij het onderwerp 
energietransitie.

Deuren van afsluitbare 
algemene ruimten, 
techniekruimten en 
werkkasten zijn voorzien van 
een aanduidingsbordje.

Basis Beheer/exploit
atie

qr-code

X

Pictogram lijkt ons voor 
iedereen duidelijk en daarmee 
voldoende. Bij een QR code 
heb je een telefoon nodig, hier 
gaat onze voorkeur niet naar 
uit

Geen fysieke naambordjes 
toepassen. Namen in te 
voeren op bellentableau.

Toegevoegd Basis Beheer/exploit
atie

Betekent deze eis dat je van 
buitenaf niet meer kunt zien wie 
er woont: anonimisering van 
het wonen: hoe zit dat dan met 
postbezorging? Of worden hier 
digitaal in te voeren namen 
bedoeld die wel altijd zichtbaar 
zijn van buitenaf? Arcade is 
geen voorstander van anoniem 
wonen.

X

Nee dat betekent deze eis 
niet. Het zijn digitale 
naambordjes, in plaats van de 
gedrukte naambordjes. Een 
digitaal naambord is 
eenvoudig te programmeren 
en een bewoner kan (net als 
bij gedrukte naambordjes) zelf 
aangeven of de naam wel/niet 
zichtbaar mag zijn.  

04-05-B-gk Deuren van algemene 
toegangen tot het complex 
worden naar binnen draaiend 
uitgevoerd. Bij complexen 
van meer dan 100 woningen 
schuifdeuren toepassen.

Inhoudelijk 
gewijzigd

Basis Comfort & 
Woongenot

welke draairichting is het meest 
vandalisme bestendig? Deuren 
naar binnen toe lijken 
makkelijker te kunnen worden 
ingetrapt/geforceerd.

X X X

Hier zijn we het mee eens als 
het gaat om deuren die aan 
bergingsgangen grenzen. Dus 
toepassing hiervan is 
afhankelijk of de deur direct 
aan gemeentelijke grond 
grenst. Naar buiten 
opendraaien mag niet als dit 
direct grens aan 
gemeentelijke grond 
(bijvoorbeeld een 
bergingsdeur die aan de 
stoep grenst mag niet naar 
buiten opendraaien).  

04-08-B-tk Vluchtdeuren voorzien van 
paniekslot én 
zelfvergrendelend uitvoeren.

Ongewijzigd Basis Veiligheid 68 kan weg(herhaling van 67)
X

Akkoord
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04-10-B-b Bij een gemeenschappelijke 
entree voor complexen 
zonder lift en/of minder dan 
30 woningen minimaal een 
mechanische deurdranger 
toepassen op 
hoofdentreedeur.

Inhoudelijk 
gewijzigd

Basis Comfort & 
Woongenot

Mechanische drangers zijn erg 
lastig voor huurders met 
kinderen/(bak)fietsen/ouderen/
mensen met een handicap etc: 
advies, altijd electrische 
deurdrangers( met aanwijzing 
hoe te gebruiken bij verhuizing)

X

Standaard een elektrisch 
dranger is vanwege 
storingsgevoeligheid komen 
te vervallen

7
Brievenbus

8
Verkeersruimte

10
Trappenhuis

11
Liften
08-02-B-gk De liftkooi is voorzien van 

een leuning. Wanden 
uitvoeren in RVS. Geen 
stoeltje in de lift.

Inhoudelijk 
gewijzigd

Basis Comfort & 
Woongenot

Geen spiegel als eis vervallen. 
Betekent dat dat de spiegel wel 
weer als eis is opgenomen? 
Indien dit niet het geval is pleit 
Arcade voor spiegel: gevoel 
van veiligheid en 
ruimte(vermindert 
claustrofobische angsten)

X

Hier zijn wij het mee eens, we 
noemen de spiegel op in de 
eis

08-04-B-b Liftinstallatie energiezuinig 
uitvoeren.

Vervallen Deze eis komt terug in andere 
eisen/regelingen? Plus de 
vraag: hoe zit het met ventilatie-
eisen in liften; mede in verband 
met Corona. Arcade heeft hier 
regelmatig vragen over 
gekregen de afgelopen 2 jaar. 
Wij nemen aan Lieven de Key 
ook.

X

De ventilatie is ondergebracht 
in de (actualisatie) van het 
LiftPvE. We nemen geen 
aparte ventilatie eis in het PvE 
op dat gericht is op covid 19.

08-08-P-gk Daar waar liften toegepast 
worden, altijd minimaal 2 
liften plaatsen, i.v.m
het mogelijk buiten bedrijf 
stelling van één van de twee. 
Minstens 1 lift heeft een 
brancardafmeting.

Vervallen Project Comfort & 
Woongenot

Brancardafmeting van lift is hier 
vervallen. Is dat elders in beleid 
wel opgenomen? Zo niet, hier 
weer opnemen.

X

Brancardafmetingen 
aanhouden zijn verplicht 
wanneer een lift verplicht is in 
een pand en is om die reden 
niet apart nog genoemd in de 
eis. We bespreken intern of 
we dit apart nog 
onderbrengen in lift PvE

12
Wash & Go



Wandtegel Mosa 15x20, wit 
(indien alleen een 
wasfunctie). Indien de wash
& go ook een 
verblijf/ontmoetingsfunctie 
heeft dan zijn afwijkende 
formaten toegestaan in 
kleuren die langere tijd 
leverbaar zijn.

Toegevoegd Project Beheer / 
exploitatie

Studenten adviseren Arcade en 
dus Lieven de Key om nog 
eens goed naar de eisen aan 
Wash and go te kijken. Drogers 
voldoen vaak niet. 
Onveiligheidsgevoel in de 
ruimtes daarvoor? 
Luchtkwaliteit in de betreffende 
ruimtes? Studenten hebben de 
neiging om ondanks een W&G 
voorziening toch een eigen 
kleine wasmachine/droger  aan 
te schaffen. Welke kwaliteit 
dient dan een W&G ruimte te 
hebben om die keuze te 
voorkomen/minimaliseren(veilig
heid en milieu)

X X

Uw opmerkingen over de 
Wash & Go nemen we mee in 
de evaluatie. De eis zelf gaat 
over de keuze wandtegel en 
blijft onveranderd. Daarom 
een kruis bij zowel 
onderzoeken als 
veranderingsvoorstel niet 
overgenomen 

Installaties
13

Bergingen
10-05-B-tk Deuren naar bergingsgangen 

zijn voorzien van een 
stootplaat, en kozijnen 
voorzien van rvs 
hoekbeschermers enzijn 
afsluitbaar ( elektronisch 
sluitsysteem ) en voorzien 
van een dranger.

Inhoudelijk 
gewijzigd

Gewijzigd Beheer/exploit
atie

Stootplaat graag aan beide 
zijden Van de deuren 
aanbrengen. Deze eis ook 
opnemen in reparatie/mutatie-
eisen. X

Wij brengen een stootplaat 
aan op de kant van de deur 
die niet naar een wand 
toedraait. 

Bergingsdeuren draaien naar 
binnen

Toegevoegd Basis Comfort & 
Woongenot

wat is de reden achter deze 
eis? Een naar binnen 
draaiende bergingsdeur 
ontneemt veel bergingsruimte 
aan de berging. Naar buiten 
draaien levert juist veel extra 
ruimte op.

X X X

Hier zijn we het mee eens als 
het gaat om deuren die aan 
bergingsgangen grenzen. Dus 
toepassing hiervan is 
afhankelijk of de deur direct 
aan gemeentelijke grond 
grenst. Naar buiten 
opendraaien mag niet als dit 
direct grens aan 
gemeentelijke grond 
(bijvoorbeeld een 
bergingsdeur die aan de 
stoep grenst mag niet naar 
buiten opendraaien).  
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1.3       Casco
Casco Als gekozen wordt  voor flexibel bouwen in een project zijn de volgende eisen 



Als gekozen wordt  
voor flexibel bouwen in 
een project zijn de 
volgende eisen van 
belang:

Blijkbaar is dit geen eis bij elk 
nieuwbouw-project. 
Aanbeveling: wel opnemen in 
alle nieuwbouwprojecten: bv in 
elk nieuwbouwproject kijken 
wat een logische plek is in het 
project voor mogelijk grotere 
woningen/gezinnen. 3/4 
kamerwoningen.

De grootte van de woningen 
in de PMC’s liggen rond de 
<40 m2, dit is zo opgenomen 
in de portefeuillestrategie 
2016-2026 van Lieven de 
Key. Het PvE is gericht op de 
PMC's uit de 
portefeuillestrategie. Per 
project vindt er per ontwerp 
een oriëntatie plaats en een 
verbijzondering.

Dak
Bij detaillering van het dak 
aandacht besteden aan 
voorkomen regenwater dat 
langs de gevel naar beneden 
loopt.

Toegevoegd Beheer/exploit
atie

toevoeging: waterproof/water-
vasthouden plus afvoer naar bv 
waterbassins in buurt/wijk 
mogelijk maken. Anders 
gezegd: hoe zijn de daken 
voorbereid op te verwachten 
toekomstige eisen aan zinvolle 
waterafvoer?

X

Deze eis gaat over afwatering 
van regenwater zodanig 
regelen dat er geen 
watersporen zichtbaar zijn op 
de gevel. Het advies van 
Arcade is gericht op 
aanvullende eisen die 
mogelijk in de toekomst 
kunnen gaan gelden. Die 
worden in dit PvE niet 
behandeld. Wij hanteren de 
verordening die op dit 
moment geldt 
(Hemelwaterverordening 
Amsterdam d.d. 10-05-2021)
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Gevel
13-18-P-gk In het ontwerp 

vogelnestkasten opnemen.
Vervallen Graag weer opnemen in het 

kader van bevorderen 
biodiversiteit fauna en flora

X

We nemen deze eis niet als 
standaard op in het PvE 
Nieuwbouw. Vogelnestkasten 
moeten iets toevoegen en dat 
verschilt per gebied en 
project. We sluiten in de 
projecten aan op de eisen van 
het stadsdeel wanneer we 
met een ontwikkeling bezig 
zijn (het is vaak een eis in de 
vergunning).
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1.4     Woning algemeen
Entree



14-01-B-tk Gecertificeerd sluitsysteem 
toepassen van het merk BKS 
(systeem- kubussen De 
Key). Bij SSF Keyless i.c.m.  
ILOQ

Inhoudelijk 
gewijzigd

Basis Veiligheid Zie opmerkingen over digitale 
keylocks van studenten bij de 
Zuiderzeeweg: bij hen 
functioneert dit systeem niet 
naar behoren en veroorzaakt 
juist toegangsproblemen.

X

Keyless locks wordt 
geëvalueerd, de zaken die 
genoemd zijn door Arcade zijn 
bekend, geëvalueerd en 
opgelost. Het vastleggen van 
het gebruik van Keylocks in 
het PvE geldt alleen voor SSF 
woningen.

Buitenruimten
19

Berging
16-01-B-gk Bergingen hebben een 

maatvoering voor 1 fiets per 
slaapkamer, met een 
minimum van 2 fietsen per 
huishouden.

Vervallen Basis Waarom zijn deze 2 
bergingseisen vervallen? 
Elders al opgenomen? X

Bergingen voldoen aan de 
eisen in bouwbesluit. 
Collectieve fietsenstallingen 
op maaiveld zijn elders 
opgenomen.
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Installaties
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Ventilatie
18-04-B-gk Bij hoogbouw natuurlijke 

toevoer en mechanische 
afvoer toepassen, tenzij 
gebalanceerde ventilatie een 
vereiste is (bijvoorbeeld bij 
geluidsbelaste locaties).

Ongewijzigd Basis Gezondheid Zie onze opmerkingen over 
ventilatie en warmte wisseling 
en terugwinning in algemeen 
advies

X

De eis in het PvE Nieuwbouw 
is bij deze actualisatieronde 
niet gewijzigd. Het 
installatieconcept is 
projectspecifiek (afhankelijk 
van de warmteoplossing op 
de desbetreffende locatie en 
situering van het pand)

Afvoer via ventilatie in 
combinatie met recirculatie. 
Alleen bij elektrisch koken. 
Motorloos op ventilatie in 
lage stand. In hoge stand 
schakelt recirculatiemotor bij 
(samen 300  m 3 /uur).  Met 
geur- en fijnstoffilter

Toegevoegd Basis Gezondheid zie onze opmerkingen over 
ventilatie en warmte wisseling, 
mn over vervanging filters door 
wie en hoe? Hier herhalen?

X

Zie hierboven. Onderhoud en 
vervanging gaat over de 
beheerkant en daarover 
kunnen afspraken gemaakt 
worden met bewoners. 

22
Verwarming

23
Zonwering

Bliksembeveiliging


