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Welke waarborgen zijn te geven dat er volledig toezicht wordt gehouden op de locatie van de 
busterminal? 

De terminal zal 24/7 toezicht kennen, in ieder geval met beheerders. Dit legt de gemeente 
Amsterdam contractueel vast met de toekomstige exploitant van de terminal. De verwachting is dat 
er ook camera’s komen op de terminal. 

Het is voor alle partijen (Ouder-Amstel, Amsterdam, NS en touringcarbedrijven) van belang dat er 
goed toezicht gehouden wordt en dat er sprake is van een goede sociaal veilige omgeving. Hiervoor 
zijn tal van maatregelen uitgezocht (zie de presentatie en het rapport over sociaalveilig ontwerp). 
Ouder-Amstel stelt deze maatregelen en goed toezicht  als voorwaarde voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning van de terminal. 

 

Wat voor deelgebied wordt in dit toezicht meegenomen? 

De gehele terminal inclusief aan- en afrijroutes, de verbinding tussen terminal en station. 

 

Welke opbrengsten zijn er voor onze gemeente voor deze terminal? 

Er zijn geen directe financiële baten in de vorm van verhuur of verkoop van grond. De grond is van de 
NS. 

De gemeente zal meerdere ander type opbrengsten zien. De sociale veiligheid neemt toe door 24 uur 
per dag surveillance en tevens meer personen op straat aan de westzijde van het spoor Duivendrecht 
– Bijlmer Arena. Een goed uitgevoerde terminal levert een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling 
waardoor makkelijker andere bedrijven zicht vestigen (gebied is in ontwikkeling en geen gronddepot 
meer). De gemeente Amsterdam zal de verbindingsroute en de omgeving van het station aanpakken 
en opknappen (betere en sociaal veiliger openbare ruimte). Ouder-Amstel levert een bijdrage aan 
een opgave van de Metropoolregio Amsterdam, daar waar zij ook opbrengsten ontvangt dankzij de 
regio. Het station Duivendrecht gaat beter functioneren (meer reizigers, meer draagvlak voor 
voorzieningen, meer ‘ogen op straat’). 

 

Hoe sterk zijn de vereiste voorwaarden voor milieu vriendelijkheid van de touringcars? 

Verreweg de meeste lange afstandsbussen zijn Euroklasse V of VI. Dit zijn de minst vervuilende 
bussen. Deze bussen zijn ook toegestaan in het centrum van Amsterdam in de milieuzone (zie ook 
presentatie). 

 



Welke garanties worden gegeven voor het niet dichtlopen van de infra structuur bij samenval van 
evenementen en voetbal? 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal bussen in vergelijking met het aantal auto’s op een normale dag al 
relatief laat is (15.000 auto’s vs 230 bussen). Ten tijde van evenementen zal deze verhouding nog 
groter zijn. De bussen komen verder relatief gespreid over de dag aan (dus niet allemaal tegelijk). 
Eurolines geeft aan op dit moment geen last te hebben van evenementen in het gebied. 

 

Wie en hoe is de handhaving binnen dit gebied gewaarborgd? 

De beheersorganisatie van de terminal is verantwoordelijk voor toezicht. Voor een schone, hele en 
veilige terminal en omgeving. Vanuit deze organisatie zijn korte lijnen met politie, handhaving, nood- 
en hulpdiensten, en ook met de NS als beheerder van het station. 

 

Hoe komt de verbinding tussen woonkern de Nieuwe Kern en Duivendrecht tot stand nu de 
terminal is verplaatst? 

Dat is iets wat in het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt gaat worden.  

 

Op welke manier gaat u het alcohol gebruik in de bus met de bus ondernemingen borgen? 

In de voorwaarden van bijvoorbeeld Flixbus staat het volgende: 

Chauffeurs en vervoersmedewerkers zijn gemachtigd personen uit te sluiten van vervoer indien zij 
zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dit geldt ook voor passagiers die de veiligheid van 
medepassagiers op andere manieren in gevaar brengen of hun welzijn aanzienlijk benadelen. Er kan 
geen aanspraak worden gemaakt op vervangend vervoer in deze gevallen. 
 


