
      

Bundel van de Commissie Ruimte van 1 februari 2018

 

 

 

1 19:30 - Algemene punten
De aangegeven tijden zijn indicatief.

Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

1.a Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf
minuten voor de vergadering bij de griffier.

2 Beeldvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

2.a 19:45 - Intentieverklaring nieuwe A2-Entree (2018/09)
Voorgesteld besluit:
- Kennis te nemen van de intentieverklaring nieuwe A2-Entree;
- Geen wensen of bedenkingen te hebben als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet;

Dossier 784 voorblad

Raadsvoorstel 2018/09: Intentieverklaring nieuwe A2-Entree

Raadsbesluit 2018/09: Intentieverklaring nieuwe A2-Entree

Intentieverklaring nieuwe A2-entree

2.b 20:20 - Intentieverklaring Amstel-Arena (2018/10)
Voorgesteld besluit:
- kennis te nemen van de intentieverklaring Amstel-Arena;
- geen wensen of bedenkingen te hebben als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet.

Dossier 783 voorblad

Raadsvoorstel 2018/10: Intentieverklaring Amstel-Arena

Raadsbesluit 2018/10: Intentieverklaring Amstel-Arena

Intentieverklaring Amstel-Arena

2.c 20:40 - Touringcarterminal internationale lijndiensten bij station Duivendrecht (2018/03)
Dit betreft geen raadsvoorstel. Het is een memo ter bespreking in de commissie Ruimte. Aan de commissie
wordt advies gevraagd.

Dossier 780 voorblad

Memo 2018/03: Touringcarterminal internationale lijndiensten bij station Duivendrecht

Quickscan sociaal veilig ontwerp en beheer

Presentatie Touringcarterminal Duivendrecht

 Raadsvragen Touringcarterminal - Ouder-Amstel Anders

Eindrapportage Verkenning Touringcarterminal Duivendrecht

2.d 21:10 - Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof (2018/02)
Voorgesteld besluit:
De geactualiseerde grondexploitatie 2018 vast te stellen voor het project Dorpshart Duivendrecht,
deelgebied Zonnehof, met een budgettair neutraal resultaat conform besluit van de gemeenteraad van maart
2011.

Dossier 776 voorblad

Raadsvoorstel 2018/02: Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof

Raadsbesluit 2018/02: Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof

2.e 21:25 - SCHORSING 15 MINUTEN
3 Oordeelsvorming



 

Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
3.a 21:40 - Intentieverklaring nieuwe A2-Entree (2018/09)

Voorgesteld besluit:
- Kennis te nemen van de intentieverklaring nieuwe A2-Entree;
- Geen wensen of bedenkingen te hebben als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet;

3.b 21:55 - Intentieverklaring Amstel-Arena (2018/10)
Voorgesteld besluit:
- kennis te nemen van de intentieverklaring Amstel-Arena;
- geen wensen of bedenkingen te hebben als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet.

3.c 22:05 - Touringcarterminal internationale lijndiensten bij station Duivendrecht (2018/03)
Dit betreft geen raadsvoorstel. Het is een memo ter bespreking in de commissie Ruimte. Aan de commissie
wordt advies gevraagd.

3.d 22:25 - Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof (2018/02)
Voorgesteld besluit:
De geactualiseerde grondexploitatie 2018 vast te stellen voor het project Dorpshart Duivendrecht,
deelgebied Zonnehof, met een budgettair neutraal resultaat conform besluit van de gemeenteraad van maart
2011.

4 Overleg met het college
4.a 22:35 - Vragen aan het college
4.b 22:45 - Lange termijn agenda

Lange termijn agenda

4.c 22:50 - Regionale aangelegenheden
-	Amstelland- en Meerlandenoverleg
-	Groengebied Amstelland
-	Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

5 22:55 - Rondvraag
6 Sluiting
7 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

7.a Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid (2018/12)
Voorgesteld besluit:
De geactualiseerde grondexploitatie 2018 vast te stellen voor het project Ouderkerk Zuid.

Dossier 775 voorblad

NIEUW: Raadsvoorstel 2018/12:  Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid

Memo correctie saldo grex ouderkerk-zuid

OUD: Raadsvoorstel 2018/12:  Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid

Raadsbesluit 2018/12: Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid

7.b Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern (2018/11)
Voorgesteld besluit:
- Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende geografische
plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0004 een herziening van de bestemmingsplannen
“Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 (deels)” wordt voorbereid;
- Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie daarvan.

Dossier 773 voorblad

Raadsvoorstel 2018/11: Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern

Raadsbesluit 2018/11: Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern

Kaart: Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern



2.a Intentieverklaring nieuwe A2-Entree (2018/09)

1 Dossier 784 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 784 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 1 februari 2018 

Agendapunt 2.a 

Omschrijving Intentieverklaring nieuwe A2-Entree (2018/09) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 1 februari 2018 

 

Toelichting 

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel op 31 mei 

2017 is gekozen voor  het opstellen van twee intentieverklaringen: Amstel-Arena en nieuwe 

A2-Entree. Deze intentieverklaringen zijn opgesteld voor gemeentegrensoverschrijdende 

zaken waarover binnen de bestaande projecten nog geen afspraken zijn gemaakt. Het 

college van burgemeester & wethouders vindt de verklaring dermate belangrijk dat het de 

gemeenteraad in de gelegenheid wil stellen hier bedenkingen op te kunnen maken. 

 

In dit voorstel wordt ingegaan op de intentieverklaring A2-Entree. 
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RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/09  
 

 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

Onderwerp : Intentieverklaring nieuwe A2-Entree 

portefeuillehouder : Mw. C.C.M. Korrel 

datum raadsvoorstel : 09 januari 2018 

 

Samenvatting 
Tijdens het bestuurlijk overleg tussen de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel op 31 

mei 2017 is gekozen voor  het opstellen van twee intentieverklaringen: Amstel-Arena en 

nieuwe A2-Entree. Deze intentieverklaringen zijn opgesteld voor 

gemeentegrensoverschrijdende zaken waarover binnen de bestaande projecten nog geen 

afspraken zijn gemaakt. Het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) 

vindt de verklaring dermate belangrijk dat het de gemeenteraad in de gelegenheid wil 

stellen hier bedenkingen op te kunnen maken. 

 

In dit voorstel wordt ingegaan op de intentieverklaring A2-Entree. 

 

 

Wat is de juridische grondslag? 
Het is een bevoegdheid van het college om een privaatrechtelijke overeenkomst aan te 

gaan met partijen. Op basis van Gemeentewet artikel 169 lid 4 heeft het college een 

informatieplicht richting de gemeenteraad over ingrijpende privaatrechtelijke 

handelingen. Het college geeft de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de 

bevoegdheden, zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g, en h, indien de raad 

daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 

gemeente. 

Vanwege de omvang van het project nieuwe A2-Entree en eventuele gevolgen ervan voor 

de gemeente, wordt de intentieverklaring nieuwe A2-Entree als ingrijpend aangemerkt. 

Het college stelt de raad in de gelegenheid om haar wensen en bedenkingen ter kennis 

van het college te brengen. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In de Structuurvisie Amsterdam 2040 (vastgesteld in de gemeenteraad Amsterdam in 

2011) is de ambitie benoemd om de A2 tussen knooppunt Amstel en Utrechtsebrug af te 

waarderen en een doorgaande ‘stadsstraat’ Rijnstraat-Utrechtsebrug-Joan Muyskenweg 

aan te leggen met stedelijke woningbouw hieraan. De nieuwe A2-Entree is voor de 

gemeente Amsterdam een uitwerking van deze ambitie. Daarnaast ziet Rijkswaterstaat 

kansen voor een verdere optimalisatie van het snelwegennet in en rondom knooppunt 

Amstel. Omdat het project nieuwe A2-Entree zich voor een deel afspeelt op grondgebied 

van Ouder-Amstel en daarover moet besluiten, en omdat een eventuele nieuwe afslag 

ingepast moet gaan worden in het project DNK, is het van groot belang dat de gemeente 

Ouder-Amstel vanaf het begin af meedenkt over dit project. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Conform artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet legt het college de intentieverklaring voor 

aan de raad. Dit vanwege de omvang van het project nieuwe A2-Entree en  gevolgen 

ervan voor de gemeente. 
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Wat gaan we doen? 
Met het ondertekenen van de intentieverklaring zegt Ouder-Amstel samen met het Rijk, 

de Vervoerregio en de gemeente Amsterdam, haar medewerking toe aan een 

haalbaarheidsonderzoek naar het project nieuwe A2-Entree. Het haalbaarheidsonderzoek 

heeft tot doel om vast te stellen of en onder welke condities het project nieuwe A2-

Entree doorgang kan vinden en daarvoor een bestuursovereenkomst aangegaan kan 

worden. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
De intentieverklaring ziet vooralsnog op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 

naar de nieuwe A2-Entree. Dat betekent dat er nog beslist moeten worden over de 

verdere ontwikkeling en realisatie van het project op basis van de uitkomst van het 

haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek zelf heeft beperkt maatschappelijk 

effect maar de intentie tot het project nieuwe A2-Entree en uiteindelijke realisatie 

daarvan, heeft een groot maatschappelijk effect. Daarbij gaat het niet alleen om 

verandering van de infrastructuur en de verkeersafwikkeling maar ook om 

landschappelijke inpassing van een nieuwe aansluiting en de relatie met DNK en ABPZ. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het project nieuwe A2-Entree biedt in beginsel kansen voor nieuwe ontwikkelingen op 

grondgebied van de gemeente Amsterdam en voor het Rijk een verdere optimalisatie van 

het snelwegennet. Voor Ouder-Amstel biedt het project nieuwe A2-Entree mogelijkheden 

voor het verbeteren van de bereikbaarheid van De Nieuwe Kern en het Amstel Business 

Park Zuid. Daarnaast kan verder invulling worden gegeven aan het convenant 

Bereikbaarheid Arenapoort, omdat er samen met het doortrekken van de Joan 

Muyskenweg een nieuwe ontsluiting ontstaat voor evenementenverkeer. 

 

Voor het project nieuwe A2-Entree zijn ingrepen nodig op grondgebied van Ouder-

Amstel, waarvoor Ouder-Amstel beslissingsbevoegd is, tenzij het Rijk zou overgaan tot 

het nemen van een Tracebesluit. Indien dit achterwege blijft beslist de gemeente Ouder-

Amstel over deze ingrepen. Daarvoor is het wel nodig dat de gemeente Ouder-Amstel 

deelneemt in het haalbaarheidsonderzoek en daarover kan meebeslissen. Daarom is het 

van belang om de intentieverklaring te ondertekenen. Als er voor wordt gekozen om de 

intentieverklaring niet te ondertekenen, dan zal het project nieuwe A2-Entree naar 

verwachting doorgaan zonder Ouder-Amstel. De gevolgen ervan voor de ontwikkeling 

van DNK en ABPZ en het landschap van de Amstelscheg kunnen dan niet mee worden 

bepaald maar zullen worden opgelegd.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
In de intentieverklaring is vastgelegd dat het haalbaarheidsonderzoek wordt gefinancierd 

door de gemeente Amsterdam. Vanuit de ambtelijke organisatie van Ouder-Amstel zal 

capaciteit nodig zijn om overleg te kunnen bijwonen en een inhoudelijke bijdrage te 

kunnen leveren. Deze ambtelijke capaciteit zal in eerste instantie vanuit de projecten 

worden geleverd. Daarnaast zal vanuit zowel de moederorganisatie als DUO+ enige 

inhoudelijke capaciteit geleverd moeten worden. 

Om te kunnen voldoen aan de capaciteitsvraag zal uitbreiding nodig zijn. Zie daarvoor 

het raadsvoorstel aangaande de notitie “Gemeentelijke organisatie 2018”. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Bij het aangaan van de intentieverklaring zijn de gemeente Amsterdam, Vervoersregio, 

Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel betrokken. De direct belanghebbenden 

worden geïnformeerd over het aangaan van deze overeenkomst. Hieronder vallen ook de 

volkstuinders (Dijkzicht) omdat het plangebied van het project nieuwe A2-Entree 

gedeeltelijk over volkstuinpark Dijkzicht ligt. Dijkzicht is reeds op de hoogte gesteld van 

het voornemen en stelt zich coöperatief op in het verkennend overleg dat door 

initiatiefnemer Amsterdam al met hen is gevoerd. 
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Daarnaast zal via de gebruikelijke informatiekanalen melding worden gedaan van de 

intentieverklaring en het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek. De 

intentieverklaring is openbaar. 

 

Vanwege het maatschappelijk effect zal in het kader van het haalbaarheidsonderzoek ook 

een communicatietraject opgestart worden. 

 

Wat is het vervolg? 

Nadat de intentieverklaring is getekend wordt het haalbaarheidsonderzoek opgestart. 

Amsterdam is de trekker van het haalbaarheidsonderzoek. Ouder-Amstel is samen met 

de Vervoersregio, Rijkswaterstaat en Amsterdam vertegenwoordigd in de een  project- 

en stuurgroep.  

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zal de gemeenteraad  

nader besluiten over het aangaan van een bestuursovereenkomst. Daarom zal de 

gemeenteraad regelmatig op de hoogte gehouden worden van de voortgang en vindt 

inhoudelijk afstemming plaats net als bij de andere grote projecten. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  

de secretaris,    de burgemeester,  

 

 

 

 

 

 

 

L.J. Heijlman     J. Langenacker
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1 Raadsbesluit 2018/09: Intentieverklaring nieuwe A2-Entree 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2018, nummer 

2018/09, 

 

 

BESLUIT : 
 

- kennis te nemen van de intentieverklaring nieuwe A2-Entree; 

- geen wensen of bedenkingen te hebben als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de 

Gemeentewet; 

 

 

 

Ouder-Amstel, 15 februari 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Intentieverklaring nieuwe A2-entree  
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Intentieverklaring  

Nieuwe A2-Entree Amsterdam 
 
 

         -Definitief concept  21 december 2017 - 
 

 
 
 
In deze intentieverklaring tussen het Rijk, de Vervoerregio Amsterdam en de 
gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam wordt de ambitie uitgesproken om 

een nieuwe A2-stadsentree in het gebied van knooppunt Amstel tot de 
Utrechtsebrug te ontwikkelen en het hoofdwegennet in en rondom knooppunt 

Amstel verkeerskundig te optimaliseren.  
Tevens worden afspraken gemaakt over het vervolgproces.  
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Partijen 
 

Deze intentieovereenkomst wordt aangegaan door de volgende partijen: 

 

1. De Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door de wethouder 

Verkeer, Vervoer en Organisatie, de heer Pieter Litjens,  

hierna te noemen ‘de Gemeente Amsterdam’. 

 

2. De Gemeente Ouder-Amstel, gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel, vertegenwoordigd door 

de wethouder Verkeer en Vervoer, mevrouw Rineke Korrel, 

hierna te noemen ‘de Gemeente Ouderamstel’, 

 

3. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, vertegenwoordigd door de Hoofd-ingenieur directeur Rijkswaterstaat West-

Nederland Noord, de heer R.F. Demoet, hierna te noemen ‘het Rijk’, 

 

4. De Vervoerregio Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door de 

portefeuillehouder Verkeer , de heer Derk Reneman, 

hierna te noemen ‘de Vervoerregio’, 

 

Deze vier partijen gezamenlijk worden hierna genoemd: “Partijen”. 

 
Aanleiding 
De aanleidingen voor deze overeenkomst om te komen tot een nieuwe A2-stadsentree (hierna  

kortweg A2-Entree genoemd) zijn: 

 

1. In de Structuurvisie Amsterdam 2040 (vastgesteld in de gemeenteraad Amsterdam in 2011) 

is de ambitie benoemd om de A2 tussen knooppunt Amstel en Utrechtsebrug af te 

waarderen en een doorgaande ‘stadsstraat’ Rijnstraat-Utrechtsebrug-Joan Muyskenweg 

aan te leggen met stedelijke woningbouw hieraan. De nieuwe A2-Entree is een uitwerking 

van deze ambitie. 

 

2. In Koers 2025, Ruimte voor de Stad (vastgesteld door het College van B&W Amsterdam in 

2016),  een ontwikkelingsstrategie voor de bouw van 50.000 woningen in Amsterdam tot 

2025,  is het gebied ten noorden van knooppunt Amstel aangewezen als strategische 

ontwikkelruimte voor circa 1.500 woningen. De nieuwe A2-Entree is hiervoor een 

voorwaarde.  

 

3. Met het project Zuidasdok vindt de weguitbreiding en overkluizing van de A10-Zuid plaats 

en wordt ook knooppunt Amstel aangepast. Met de nieuwe A2-Entree is een verdere 

optimalisatie van het snelwegennet in en rondom knooppunt Amstel mogelijk. 

 

4.  Rijkswaterstaat ziet met een nieuwe A2-Entree kansen om de verkeersveiligheid, 

doorstroming en robuustheid van het snelwegennet rondom knooppunt Amstel te 

verbeteren. 
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5. De nieuwe A2-Entree draagt bij aan de ambities van de Vervoerregio Amsterdam inzake 

de regionale bereikbaarheid, zoals is vastgelegd in de Investeringsagenda’s Weg, Fiets, 

Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer. In het bijzonder spelen daarbij de ambitie om de 

verknoping tussen het hoofdwegennet en onderliggend wegennet te verbeteren en de 

ambitie om de regionale fietsverbindingen van Amsterdam Zuidoost naar zowel 

Amsterdam Zuid als Amsterdam centrum te verbeteren. 

 

6. Een nieuwe aansluiting op de A2 ten zuiden van knooppunt Amstel, een onderdeel van de 

nieuwe A2-Entree, draagt in de gemeente Ouder-Amstel bij aan de verbetering van de 

bereikbaarheid van De Nieuwe Kern en het Amstel Business Park Zuid. 

 

7. In 2019 wordt  de Amstelstroomlaan tussen de Joan Muyskenweg en de Spaklerweg  met 

een nieuwe brug over de Duivendrechtsevaart gerealiseerd. De Amstelstroomlaan komt 

uit  op de Joan Muyskenweg en de Nieuwe Utrechtseweg. Deze aansluiting is tijdelijk en 

verkeerskundig en ruimtelijk niet optimaalDe situatie vraagt om verbetering van de 

wegenstructuur ter plaatse op de middellange termijn.  

 

8. Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn in gesprek over een ‘Programma 

Aanpak Bereikbaarheid van, naar en in de MRA’. Het belangrijkste doel is het gezamenlijk 

oppakken van de bereikbaarheidsopgave in samenhang met de opgaves rondom wonen, 

werken en economie. De nieuwe A2-Entree pakt deze zelfde opgaven aan, namelijk: 

Verbetering van de veiligheid en bereikbaarheid van het wegennet en tegelijkertijd het 

mogelijk maken van stedelijke ontwikkeling en verbinding van delen stedelijk gebied  met 

elkaar. Amsterdam, Ouder-Amstel, Vervoerregio en Rijk laten via de onderhavige 

ntentieverklaring nieuwe A2-Entree Amsterdam zien dat door samenwerking meerdere 

opgaven in samenhang aangepakt kunnen worden.  

 

9. Het Bestuurlijk Overleg Amsterdam - Ouder-Amstel heeft op 31 mei 2017 opdracht 

gegeven voor de voorbereiding  van deze intentieverklaring. 
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Artikel 1 Onderzoeksscope 
 

Partijen ambiëren om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van de realisatie van een 

nieuwe A2-Entree. De onderzoeksscope van nieuwe A2-Entree bestaat uit de volgende 

onderdelen, zie tevens kaart 1:  

 

a. Het realiseren van een nieuwe halve aansluiting op de A2 ten zuiden van knooppunt Amstel 

met een nieuwe verbindingsweg tussen deze nieuwe A2-aansluiting en de bestaande kruising 

Van der Madeweg - Joan Muyskenweg, waarbij de bestaande fietsverbinding via de fietsbrug 

over de A2 tussen Amsterdam Zuidoost en -Zuid blijft gehandhaafd en mogelijk wordt 

verbeterd. Met de nieuwe ‘halve’ aansluiting wordt een nieuwe aansluiting bedoeld die alleen 

een op-en afrit kent vanuit en naar de richting Utrecht en die geen af- en oprit in of vanuit de 

noordelijke richting, in de richting van de A10-Zuid of A10-Oost, kent.  

 

b. Het verwijderen van de afrit (S110) tussen de A10-Oost en de A2 richting Utrechtsebrug. 

 

c. Het verwijderen van de beide hoofdrijbanen van de A2 vanaf de Utrechtsebrug tot aan de 

verbindingsbogen met respectievelijk de A10 Zuid en A10 Oost aan de zuidzijde van 

knooppunt Amstel. 

 

d. Het herprofileren en stroomlijnen van de bestaande Joan Muyskenweg vanaf de 

Utrechtsebrug tot en met de kruising met de Van der Madeweg, waarbij de Joan Muyskenweg 

een hoogwaardig stedelijk laanprofiel met bomenrijen en vrijliggende fiets- en voetpaden 

krijgt en de doorgaande fietsverbinding tussen Amsterdam Zuidoost en de 

Utrechtsebrug/Rivierenbuurt/Centrum wordt verbeterd. 

 

e. Het benutten van het nu al aanwezige asfalt als extra rijstrook in de verbindingsboog van de 

A10-Oost naar de A2(richting Utrecht) door deze met 2 rijstroken op de A2 richting Utrecht in 

te laten voegen, in plaats van met 1 rijstrook in de huidige situatie. 

 

f. Het verkennen van een geschikt alternatief voor  het huidige brandstofverkooppunt, gelegen 

aan de A2 / Nieuwe Utrechtseweg ten noorden van knooppunt Amstel.  

 

g. Een hoogwaardige landschappelijke inpassing van de nieuwe halve aansluiting op de A2 ten 

zuiden van knooppunt Amstel  in het cultuurhistorisch waardevolle Amstelland. 

 

h. De landschappelijke inrichting van de zone van de geamoveerde A2 dient aan te sluiten bij die 

van het Landschapsplan Zuidasdok (groeninrichting, bomen en water).  

 

i. De bestaande langzaamverkeerbrug over de A2 bij Volkstuinenpark Dijkzicht (‘kunstwerk 

Dijkzicht’) en het toekomstige beheer ervan zijn ook onderdeel van de scope; zowel behoud 

van de bestaande langzaamverkeerbrug als verwijdering en integratie in de nieuwe A2-

aansluiting zijn mogelijk.  

 

j. Het verkopen en aankopen van gronden in het kader van de nieuwe A2-Entree behoren tot de 

scope. 

 

k. Afspraken over het toekomstige beheer en onderhoud van de diverse onderdelen van de 

nieuwe A2-Entree behoren tot de scope.  
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Kaart 1: luchtfoto met de onderzoeksscope van de nieuwe A2-Entree met de verschillende onderdelen 

ervan 
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Artikel 2 Doelstellingen van Partijen 
Partijen streven met de  nieuwe A2-Entree de volgende doelstellingen na: 

 

a. Verminderen van de barrièrewerking (de onoversteekbaarheid voor voetgangers- en 

fietsers) van de A2-Nieuwe Utrechtseweg tussen de parkachtige oostelijke kop van de 

Amstelscheg en de nieuwe stadswijk ‘Groot Amstelkwartier’ en het geven van een 

recreatieve impuls aan de oostelijk deel van de kop van de Amstelscheg (omgeving Jan 

Vroegopsingel en Volkstuinenpark Amstelglorie) met betere langzaam 

verkeerverbindingen tussen de nieuwe stadswijk en de kop van de Amstelscheg. 

 

b. De fietsbereikbaarheid van het gebied Amstelkwartier-Overamstel-Amstel Business Park 

Zuid-Duivendrecht zelf en op een aantal regionale fietsroutes door het gebied wordt 

verbeterd en de fietsveiligheid wordt vergroot. De doorgaande hoofdfietsroute tussen de 

Rivierenbuurt/Rijnstraat via de Joan Muyskenweg naar Duivendrecht en Amsterdam 

Zuidoost wordt verbeterd.   

 

c. Verbeteren van de doorstroming, verkeersveiligheid en robuustheid van het 

rijkswegennet rondom knooppunt Amstel als gevolg van de te realiseren nieuweA2-

Entree: 

 Doorstroming en verkeersveiligheid A10 Oost naar A10 Zuid verbetert omdat er 
minder weefbewegingen zijn als de afrit S110 in knooppunt Amstel verdwijnt. De 
doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2 richting Amsterdam verbetert omdat 
er minder weefbewegingen (van met name vrachtverkeer) zal zijn, en; 

 De robuustheid bij irreguliere situaties op de verbindingsboog A10 Oost naar A2 
verbetert omdat de twee rijstroken invoegen in plaats van samenvoegen tot één. Dit 
betekent dat verkeer van de A10 Oost beter kan omrijden via de A9 als een ongeluk 
op de A10 Zuid heeft plaatsgevonden. 

 

d. Ruimte te maken  voor de ontwikkeling van een duurzame en hoogwaardige westelijke 

stedelijke rand van de wijk ‘Groot Amstelkwartier/Overamstel’, met minimaal 1.500 

nieuwe woningen. Dit sluit aan bij de gebiedsontwikkeling in het Amstelkwartier en de 

actuele transformatie van de strook tussen Joan Muyskenweg en de Duivendrechtsevaart. 

 

e. De afwikkeling van evenementenverkeer van het centrum- en uitgaansgebied ArenAPoort 

te verbeteren. 

 

f. Het doorgaande autoverkeer door de Rivierenbuurt te verminderen. 

 

g. De autobereikbaarheid van De Nieuwe Kern en het Amstel Business Park Zuid te 

verbeteren. 
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Artikel 3 Uitgangspunten  
 

Partijen hanteren bij het haalbaarheidsonderzoek (zie artikel 5) naar de mogelijkheden voor de 

realisatie van een nieuwe A2-Entree de volgende uitgangspunten: 

 

a. Het project/proces van de nieuwe A2-Entree mag de realisatie van het project Zuidasdok 

niet vertragen, danwel frustreren. 

 

b. De gemeente Amsterdam dient conform het aansluitingenbeleid aan te tonen dat een 

door de gemeente gewenste nieuwe aansluiting op de A2 de beste oplossing is in de 

bredere context van de regionale bereikbaarheid. Het Ministerie van IenW (RWS) zal 

hierna samen met de gemeente(s) komen tot een wegontwerp dat leidt tot een optimaal 

wegbeeld voor doorstroming en verkeersveiligheid dat zoveel mogelijk voldoet aan de 

daarvoor beschikbare kaders waaronder in ieder geval: NOA, ROA en Handboek 

Wegontwerp. 

 

c. Er zal  in het haalbaarheidsonderzoek gezocht worden naar een alternatieve locatie voor 

het benzineverkooppunt aan de A2 – Nieuwe Utrechtseweg. Hierbij is de cultuurhistorisch 

beschermde Amstelscheg uitgesloten als zoeklocatie. Indien in de verkenningsfase blijkt 

dat verplaatsing van het brandstofverkooppunt naar een locatie aan de A2 niet kan, zal 

verkend worden welke andere opties er zijn. Tevens is het eigendom van opstallen 

benzineverkooppunt van private partij een aandachtspunt. De huidige concessie van het 

brandstofverkooppunt loopt af in  2022. Een stilzwijgende verlenging is in dit stadium 

ongewenst. 

 

d. De landschappelijke inpassing van de nieuwe halve aansluiting op de A2 ten zuiden van 

knooppunt Amstel in het cultuurhistorisch waardevolle Amstelland dient van hoge 

kwaliteit te zijn. 

 

e. De nieuwe A2-Entree mag geen belemmering vormen voor de ambities van de gemeente 

Ouder-Amstel in het Amstel Business Park Zuid en De Nieuwe Kern (DNK) , zoals 

vastgelegd in de Visie Amstel Business park Zuid (2017) en de 

Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern fase 1 (2017).  

 

f. De nieuwe A2-Entree mag niet ten koste gaan van de robuustheid van het stedelijke 

wegennet in reguliere n irreguliere situaties. 

 

Artikel 4 Aandachtspunten 
 

a. De Joan Muyskenweg wordt in 2019 in het kader van het project De Nieuwe Kern in 

zuidoostelijke richting doorgetrokken naar de Spaklerweg-Holterbergwerg ter hoogte van 

de kruising met de Stationsweg bij station Duivendrecht. 
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b. De beoogde nieuwe A2-Entree vraagt om ingrepen op het grondgebied van het Rijk en de 

gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam, waarbij de nieuwe halve A2-aansluiting op de 

van der Madeweg-J.Muyskenweg op het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel 

ligt. 

 

Artikel 5 Haalbaarheidsonderzoek en tijdschema  

a. In 2018 wordt door de Partijen een haalbaarheidsonderzoek nieuwe A2-Entree gedaan, 

welke in het voorjaar van 2019 leidt tot een gezamenlijke eindconclusie over de 

haalbaarheid van de geambieerde nieuwe A2-Entree  
 

b. Het haalbaarheidsonderzoek kent de volgende onderdelen: 

i. Nader verkeerskundig onderzoek naar effecten op zowel het snelwegennet als 

het stedelijk wegennet, met bijzondere aandacht voor de A10-aansluitingen 

S109 RAI en Scheldestraat/Pres. Kennedylaan, S111 J. Blookerweg en S112 

Gooiseweg/Prins Bernardplein en de A2-aansluiting Burg. Stramanweg;  

ii. Voorstel voor aanvullende maatregelen, indien de nieuwe A2-entree leidt tot 

een verslechtering van het functioneren van het autonetwerk; 

iii. Een nader schetsontwerp van de nieuwe A2-Entree & toets aan eisen RWS 

iv. Een risicoanalyse ten aanzien van bodemgesteldheid, kabels en leidingen, etc.; 

v. Een actualisatie van de  kostenraming (MIRT-systematiek); 

vi. Een onderzoek naar geschikt alternatief voor het huidige brandstofverkooppunt 

aan A2/Nieuwe Utrechtseweg; 

vii. Een onderzoek naar de over te dragen (kopen/verkopen) gronden; 

viii. Een onderzoek naar toekomstig beheer en onderhoud; 

ix. Een planologisch-juridische verkenning/advies over de nog te kiezen 

planologisch-juridische procedure, waarschijnlijk bestaande uit herziening van 

vigerende bestemmingsplannen met een PlanMER en waarbij de verhouding tot 

het vastgestelde Tracébesluit Zuidasdok bijzondere aandacht krijgt ; 

x. Een PlanMER-beoordeling (is een PlanMER-beoordeling nodig?); 

Een participatiemoment met de omgeving. 

 
c. Indien de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat de nieuwe A2-Entree haalbaar 

is, dan kan worden als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek in 2019/2020 door de 

partijen een Bestuursovereenkomst, een projectvoorstel en proces voor de planvorming  

voorbereid. 

d. In het voorjaar van 2018 wordt eerst een Plan van Aanpak voor het 

haalbaarheidsonderzoek opgesteld door de gemeente Amsterdam samen met de andere 

partijen, waarin organisatie, proces, planning, werkzaamheden en werkwijze per 

betrokken partij verder zijn uitgewerkt.  
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Artikel 6 Rollen en verantwoordelijkheden 
 

a. De gemeente Amsterdam wordt trekker en penvoeder van het haalbaarheidsonderzoek 

nieuwe A2-Entree en het Plan van Aanpak. 

 

b. Het schetsontwerp van de nieuwe A2-Entree wordt gezamenlijk uitgewerkt door 

verkeersontwerpers van de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat en 

het Rijksvastgoedbedrijf verzorgen de benodigde juridische en financiële informatie voor 

het nader onderzoek inzake de toekomst van het benzineverkooppunt en de 

grondoverdracht. Daarnaast hebben Rijkswaterstaat, de Vervoersregio Amsterdam en de 

gemeente Ouder-Amstel vooral een adviserende en toetsende rol. 

 

c. Er worden een ambtelijke projectgroep en een ambtelijke stuurgroep opgericht met 

vertegenwoordigers van de Partijen. 

 

d. Het bestaande Bestuurlijk overleg  Amsterdam-Ouder-Amstel kan als bestuurlijk overleg  

worden benut en bij bespreking van het Haalbaarheidsonderzoek nieuwe A2-Entree 

worden uitgebreid met de bestuurder van de Vervoerregio Amsterdam en de 

vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat.  

 

e. De ambtelijke projectgroep komt 3- of 4-wekelijks bijeen, de ambtelijke stuurgroep komt  

bij besluitvormende momenten bijeen en in het Bestuurlijk Overleg wordt in de beginfase 

het Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek nieuwe A2-Entree besproken en wordt als 

het haalbaarheidsonderzoek klaar is de conclusie en een mogelijk vervolgvoorstel ter 

instemming besproken. 

 

Artikel 8  Financiën 
 

a. Partijen zorgen voor voldoende ambtelijke capaciteit en dekking van de proceskosten in 

2018 en 2019. 

 

b. Partijen verkennen in het haalbaarheidsonderzoek de financiering van de realisatie van de 

nieuwe A2-Entree , met als mogelijke financieringsbronnen: 

 Mobiliteitsfonds van de gemeente Amsterdam; 

 Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam; 

 Grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling zone A2-Joan Muyskenweg 

 BDU-gelden  van de Vervoerregio Amsterdam; 

 Rijksfinanciering via het BO-MIRT. 

 

Artikel 9 Duur van de overeenkomst 

a. Deze intentieovereenkomst eindigt na het besluit van Partijen in 2019 om gezamenlijk wel 

of niet een Bestuursovereenkomst te gaan opstellen, doch in ieder geval uiterlijk  op 31 

december 2019.  

 



10 
 

Artikel 10 Over deze verklaring 
 

a. Partijen zullen zich inspannen deze intentieverklaring na te komen.  

 

b. Partijen behouden bij de nakoming van deze overeenkomst en eventuele 

vervolgovereenkomsten volledig haar publiekrechtelijke bevoegdheden, taken en 

verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er van de zijde van Partijen geen sprake van 

toerekenbare tekortkoming zal zijn en Partijen tot geen enkele vergoeding van enige 

schade, kosten en rente aan elkaar zijn gehouden, indien het handelen naar deze 

verantwoordelijkheid naar het oordeel van Partijen eist, dat Partijen publiekrechtelijke 

en/of privaatrechtelijke (rechts-)handelingen verrichten of nalaten, die niet in het 

voordeel zijn van de aard of strekking van deze overeenkomst. 

 

c. Deze overeenkomst laat onverlet dat Partijen gehouden zijn om de (Europese) 

regelgeving op het gebied van aanbestedingsrecht, mededinging en staatssteun na te 

leven. Het naleven van deze verplichtingen levert op geen enkele wijze tekortkoming op 

in de nakoming van de verplichtingen van Partijen uit hoofde van deze overeenkomst of 

eventuele vervolgovereenkomsten en zal niet leiden tot gehoudenheid van Partijen tot 

vergoeding van schade, kosten en rente aan elkaar. 

 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht; geschillenregeling  
 

a. Op deze intentieovereenkomst en op alle overeenkomst welke daaruit vloeien c.q. welke 

daarmee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing 

 

b. Alle uit deze intentieovereenkomst, dan wel uit overeenkomsten welke daaruit 

voortvloeien c.q. welke daarmee samenhangen, voortvloeiende geschillen kunnen 

worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

  

 

Aldus opgemaakt en in viervoud ondertekend,  

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

De Staat der Nederlanden, 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

 

Namens deze, 

 

 

 

 

de heer R.F. Demoet, hoofd-ingenieur directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, 
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Plaats: 

 

Datum: 

 

De Vervoerregio Amsterdam,  

 

Namens deze, 

 

 

 

 

de heer D. Reneman, de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer 

  

 

 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

De Gemeente Ouder-Amstel,  

 

Namens deze, 

 

 

 

 

mevrouw C.C.M. Korrel, wethouder Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 

 

Plaats: 

Datum: 

 

 

De Gemeente Amsterdam 

 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

de heer P. Litjens, wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie 
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Bijlage A: 

 

 
Indicatieve impressie van de nieuwe A2-Entree en de geambieerde gebiedsontwikkeling  

in de zone A2 -Joan Muyskenweg ten noorden van knooppunt Amstel 
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2.b Intentieverklaring Amstel-Arena (2018/10)

1 Dossier 783 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 783 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 1 februari 2018 

Agendapunt 2.b 

Omschrijving Intentieverklaring Amstel-Arena (2018/10) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 1 februari 2018 

 

Toelichting 

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel op 31 mei 

2017 is gekozen voor  het opstellen van twee intentieverklaringen: Amstel-Arena en nieuwe 

A2-Entree. Deze intentieverklaringen zijn opgesteld voor gemeentegrensoverschrijdende 

zaken waarover binnen de bestaande projecten nog geen afspraken zijn gemaakt. Het 

college van burgemeester & wethouders vindt de verklaring dermate belangrijk dat het de 

gemeenteraad in de gelegenheid wil stellen hier bedenkingen op te kunnen maken. 

 

In dit voorstel wordt ingegaan op de intentieverklaring Amstel-Arena. 

 



1 Raadsvoorstel 2018/10: Intentieverklaring Amstel-Arena 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/10  
 

 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Intentieverklaring Amstel-Arena 

portefeuillehouder : Mw. M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 09 januari 2018 

 

Samenvatting 
Tijdens het bestuurlijk overleg tussen de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel op 31 

mei 2017 is gekozen voor  het opstellen van twee intentieverklaringen: Amstel-Arena en 

nieuwe A2-Entree. Deze intentieverklaringen zijn opgesteld voor 

gemeentegrensoverschrijdende zaken waarover binnen de bestaande projecten nog geen 

afspraken zijn gemaakt. Het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) 

vindt de verklaring dermate belangrijk dat het de gemeenteraad in de gelegenheid wil 

stellen hier bedenkingen op te kunnen maken. 

 

In dit voorstel wordt ingegaan op de intentieverklaring Amstel-Arena. 

 

 

Wat is de juridische grondslag? 
Het is een bevoegdheid van het college van B&W om een privaatrechtelijke 

overeenkomst aan te gaan met partijen. Op basis van Gemeentewet artikel 169 lid 4 

heeft het college een informatieplicht richting de gemeenteraad over ingrijpende 

privaatrechtelijke handelingen. Het college geeft de raad vooraf inlichtingen over de 

uitoefening van de bevoegdheden, zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g, 

en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan 

hebben voor de gemeente. 

Het betreft hier grens- en project overschrijdende afspraken die niet vastgelegd zijn of 

worden in overeenkomsten op projectniveau. Het college wil de raad in de gelegenheid 

stellen om haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Het gebied Amstel-ArenA ligt in de Zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam, grofweg 

tussen station Amstel en de ArenApoort en de A2 en de Weespertrekvaart, en is volop in 

ontwikkeling. Het gebied ligt op het grondgebied van de gemeenten Ouder-Amstel en 

Amsterdam. Naar verwachting biedt het gebied Amstel-ArenA tot 2040 ruimte aan 

20.000 tot 35.000 nieuwe woningen met bijbehorende voorzieningen en nieuwe 

werkfuncties. Hierin is de ontwikkeling van DNK en ABPZ meegeteld. Bij deze verwachte  

groei aan bewoners en arbeidsplaatsen in dit gebied horen ook maatschappelijke 

voorzieningen (onderwijs, zorg, sport & cultuur), infrastructuur en een goede en 

duurzame openbare ruimte. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden is 

afstemming nodig niet alleen op projectniveau maar ook op gemeentelijk niveau. Het 

college wil middels deze intentieverklaring afspraken die nog niet zijn opgenomen in 

eerdere afspraken vastleggen om te zorgen dat de afstemming op het juiste niveau 

plaats vindt. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Conform artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet legt het college de intentieverklaring voor 

aan de raad. Dit omdat het grens- en project overschrijdende afspraken betreft die nog 

niet vastgelegd zijn  in andere overeenkomsten. uitwerking van elke ambitie vindt plaats 

in nadere overeenkomsten of anderszins op projectniveau.  



RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Wat gaan we doen? 
Op projectniveau worden in verschillende overeenkomsten, voorbeeld hiervan is de 

samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern, afspraken gemaakt met o.a. de gemeente 

Amsterdam. Daarin zijn echter nog geen afspraken vastgelegd over afstemming met 

andere projecten, terwijl dat wel nodig is voor de samenhang van de ontwikkeling van 

het gebied Amstel-Arena. Daarom stelt het college voor om samen met het college van 

de gemeente Amsterdam nadere afspraken vast te leggen in de intentieverklaring 

Amstel-Arena over die onderwerpen die nog niet geregeld zijn maar dat wel moeten 

worden op het gebied van: 

- gemeentegrensoverschrijdende samenhang, en 

- gezamenlijke ambities op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en 

programma/functies. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Het aangaan van de intentieverklaring heeft geen direct maatschappelijk effect. Uit de 

intentieverklaring kunnen wel voorstellen voortvloeien voor aanpassingen in de openbare 

ruimte waarbij het maatschappelijk effect moet worden beoordeeld. Hierbij kan gedacht 

worden aan nieuwe fietsroutes, herinrichting (kade) Duivendrechtsevaart en aanpassing 

stationsomgeving (metro en trein). 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De intentieverklaring verplicht de gemeente om samen met de gemeente Amsterdam 

zich in te spannen voor en af te stemmen over de in de intentieverklaring opgenomen 

ambities. Doelstelling van de intentieverklaring is om deze ambities nader te 

onderzoeken en met voorstellen te komen die voorgelegd kunnen worden ter 

besluitvorming. Op dat moment wordt  een bestuurlijke afweging gemaakt over de 

invulling van de ambitie. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De intentieverklaring vraagt geen directe investering van de gemeente. Wel is ambtelijke 

capaciteit nodig om de in de verklaring vastgelegde afspraken te kunnen nakomen. Deze 

ambtelijke capaciteit zal in eerste instantie vanuit de projecten worden geleverd. Daarbij 

dient opgemerkt te worden dat de uren die nodig zijn om de afspraken te kunnen 

nakomen, niet verhaald kunnen worden op basis van de Wro. Het betreft standaard 

beleidsvoorbereiding. Als uit de intentieovereenkomsten voorstellen voortvloeien die een 

investering vragen vindt daarover aparte besluitvorming plaats. 

Om te kunnen voldoen aan de capaciteitsvraag zal uitbreiding nodig zijn. Zie daarvoor 

het raadsvoorstel aangaande de notitie “Gemeentelijke organisatie 2018”. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Bij het aangaan van de intentieverklaring zijn de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel 

betrokken. Vanwege het beperkt maatschappelijk belang zal niet uitgebreid worden 

gecommuniceerd over de intentieverklaring. Wel zal melding worden gedaan van het 

aangaan van de intentieverklaring via de gebruikelijke kanalen. De intentieverklaring is 

openbaar. Over de diverse individuele projecten zal vanzelfsprekend wel wordne 

gecommuniceerd, al naar gelang de voortgang van het project zelf. 

 

 

 
 

 



RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

 
Wat is het vervolg? 

Nadat de intentieverklaring is getekend, worden de daarin opgenomen afspraken 

opgepakt op projectniveau. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De gemeenteraad zal via het college op de hoogte gehouden worden over de voortgang 

van de gemaakte afspraken. Dit zal worden meegenomen in de afstemming met de 

gemeenteraad over de grote projecten. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  

de secretaris,    de burgemeester,  

 

 

 

 

 

 

 

L.J. Heijlman     J. Langenacker 
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1 Raadsbesluit 2018/10: Intentieverklaring Amstel-Arena 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2018, nummer 

2018/10, 

 

 

BESLUIT : 
 

- kennis te nemen van de intentieverklaring Amstel-Arena; 

- geen wensen of bedenkingen te hebben als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de 

Gemeentewet. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 15 februari 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Intentieverklaring Amstel-Arena 

       
 

 
Intentieverklaring Amstel - ArenA 

 
Definitief concept,  21 december  2017 

 
Met deze intentieverklaring wordt de samenwerking tussen de gemeente 

Amsterdam en de gemeente Ouder-Amstel bij de gebiedsontwikkeling van 
grofweg het gebied tussen station Amsterdam-Amstel en station 

Amsterdam Bijlmer-ArenA bekrachtigd en worden  
belangrijke project- en gemeentegrens overstijgende ambities en 

vervolgafspraken hierover vastgelegd.  
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De Partijen 

 

A. De Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, 

vertegenwoordigd door Dhr. E. van der Burg , wethouder Ruimtelijke Ordening, 

Grondzaken en Sport  van de gemeente Amsterdam, 

hierna te noemen ‘de Gemeente Amsterdam’. 

 

En 

 

B. De Gemeente Ouder-Amstel, gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel,  

vertegenwoordigd door  Mw. M.C. van der Weele, wethouder De Nieuwe Kern van de 

gemeente Ouder-Amstel, 

hierna te noemen ‘de Gemeente Ouder-Amstel’. 

 

Partijen A en B gezamenlijk hierna te noemen: “Partijen”. 

 

 

In aanmerking nemende: 

 

 Het Amstel-ArenA-gebied ligt in de Zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam, grofweg 

tussen station Amstel en de ArenApoort , de A2 en de Weespertrekvaart, en is volop in 

ontwikkeling. Naar verwachting biedt het Amstel-ArenA-gebied tot 2040 ruimte aan 20.000 

tot 35.000 woningen (ruim 40.000 à 70.000 nieuwe bewoners) met bijbehorende 

voorzieningen en nieuwe werkfuncties. Het Amstel-ArenA-gebied ligt op het grondgebied van 

zowel de gemeente Ouder-Amstel als de gemeente Amsterdam. 

 

 Partijen gaan deze intentieverklaring vanuit hun publiekrechtelijke rol aan.  

 

 Bij deze geambieerde groei aan bewoners en arbeidsplaatsen in dit gebied horen ook 

maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, zorg, sport & cultuur), infrastructuur en een 

goede en duurzame openbare ruimte. Dit vraagt intergemeentelijke afstemming en ambitie.  

 

 De OV-bereikbaarheid van het gebied is met 3 treinstations en 7 metrostations ronduit goed; 

deze kan door stedelijke verdichting beter benut worden. De  autobereikbaarheid is goed, 

maar verdient –mede gelet op de verdichtingsopgave- op onderdelen verbetering. Het aantal 

doorgaande fietsroutes in en door het gebied is echter beperkt. De wegenstructuur en met 

name de fiets- (en wandel-) padenstructuur vragen om verbetering.    

 

 Partijen vinden het wenselijk om nadere afspraken te maken over gemeentegrens-

overschrijdende samenhang en gezamenlijke ambities op het gebied van infrastructuur, 

openbare ruimte en programma/functies. Daarom heeft het Bestuurlijk Overleg Amsterdam - 

Ouder-Amstel op 31 mei 2017 opdracht gegeven voor de voorbereiding  van deze 

intentieverklaring. Deze intentieverklaring tussen de Partijen gaat over de project- en 

gemeentegrens overstijgende opgaves en ambities in het Amstel-ArenA-gebied.  

 

 De Structuurvisie Amsterdam 2040 (Amsterdam, 2011) en  Koers 2025, Ruimte voor de Stad 

(Amsterdam 2016) en Ruimte voor de Economie van Morgen, Ruimtelijke Economische Visie 

voor de groei van Amsterdam (2017) vormen de basis voor het ruimtelijk-economisch beleid in 

het Amstel-ArenA-gebied voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam. 
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  De Structuurvisie Ouder-Amstel (2007), de Visie 2020 (Ouder-Amstel, 2010), de Ruimtelijk-

economische Visie Amstel Business Park Zuid (Ouder-Amstel, 2017) en de 

Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern (Ouder-Amstel, 2017) vormen de basis voor 

het ruimtelijk-economisch beleid in het Amstel-ArenA-gebied voor het grondgebied van de 

gemeente Amsterdam.  

 

 Partijen werken aan de verschillende projecten (of deelgebieden) in het Amstel-ArenA-gebied. 

Het betreft de volgende projecten of deelgebieden in Amsterdam: Amstelstation Oostzijde, 

Amstelstation Amsteloever, Amstelkwartier (fase 1, 2 en 3), Weespertrekvaartkwartier (Kop, 

Midden en Zuid), A2-/Joan Muyskenwegzone, bedrijventerrein Overamstel en de ArenAPoort. 

En in de gemeente Ouder-Amstel gaat het om de volgende projecten of deelgebieden: Amstel 

Business Park Zuid,  De Nieuwe Kern en Entrada. Deze projecten kennen hun eigen 

planproces.  

 

 In afbeelding 1 is het gebied weergegeven waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 

Tevens zijn hierop de gemeentegrenzen en de diverse project-/deelgebieden aangegeven.  

 

 
Afbeelding 1:  kaart met de indicatieve grenzen van het ontwikkelgebied Amstel-ArenA,  

de gemeentegrenzen en de project-/deelgebieden  
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Verklaren het volgende overeen te komen: 

 

1.     Ambities Amstel-ArenA-gebied  2018-2025  

Partijen verklaren, ieder vanuit haar eigen publiekrechtelijke rol,  zich in te spannen om  de 

volgende hieronder genoemde gezamenlijke ruimtelijk-programmatische ambities voor de 

middellange termijn, de periode 2018 -2025, te realiseren (zie ook afbeelding 2): 

Infrastructuur 

 Verbeteren/nieuwe doorgaande fietsroutes (artikel 2) 

 Verbeteren van de A10-aansluiting S111, waaronder  het onderzoeken van de 

mogelijkheid van het doortrekken van de Johannes Blookerweg (artikel 3) 

 Verbeteren toegankelijkheid station Duivendrecht (artikel 4) 

Openbare ruimte 

 Impuls openbare ruimte (kades) Duivendrechtsevaart (artikel 5) 

 Nadere afspraken over beheer en onderhoud openbare ruimte ABPZ en DNK (artikel 6) 

Programma 

 Programmatische afstemming maatschappelijke voorzieningen, inclusief sport (artikel 7) 

Gebiedsontwikkeling 

 Afstemmen gebied Weespertrekvaart Zuid (artikel 8) 

 

 
Afbeelding 2: kaart met de ambities uit de intentieverklaring Amstel-ArenA   
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2. Verbetering doorgaande fietsroutes 

 
a. Partijen ambiëren de ontwikkeling van een nieuwe doorgaande Noord-Zuid-fietsroute van 

Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer naar Duivendrecht met de aanleg van een nieuwe 
fiets-/voetgangersbrug over de A10-Oost  ter hoogte bij de aansluiting S111 / J. 
Blookerweg. De gemeente Amsterdam verricht samen met de gemeente Ouder-Amstel 
en de Vervoersregio Amsterdam een nader verkeersonderzoek naar de noodzaak en 
mogelijke dekkingsbronnen voor deze brug. Het verbeteren van het doorgaande karakter 
en de veiligheid van de huidige route via het bestaande viaduct onder de A10-Oost ten 
noorden van de A10-aansluiting Blookerweg wordt als terugvaloptie meegenomen bij dit 
onderzoek. Tevens houdt de gemeente Ouder-Amstel bij de planvorming van de 
herontwikkeling van het Entrada-kantorencomplex aan de J. Blookerweg rekening met de 
mogelijke komst van deze nieuwe doorgaande fietsroute en fietsbrug over de A10-Oost. 

 
b. Partijen ambiëren de verbetering van de doorgaande fietsroutes ten oosten van het  

station Duivendrecht. Het betreft de Oost-West-route over de busbaan en de Noord-Zuid-
route Dolingadreef, de verbinding tussen de kern Duivendrecht en Venserpolder. De 
gemeente Ouder-Amstel verricht samen met de gemeente Amsterdam en de 
Vervoersregio Amsterdam een nader verkeersonderzoek naar  de mogelijkheden voor de 
verbetering van deze doorgaande routes ten oosten van station Duivendrecht en 
mogelijke dekkingsbronnen hiervoor. 

 
 

3. Verbeteren van de A10-aansluiting S111, waaronder  het onderzoeken van de  

          mogelijkheid van het doortrekken van de Johannes Blookerweg 
 
a. De gemeente Amsterdam en Vervoersregio Amsterdam hebben de wens uitgesproken 

om de wegenstructuur robuuster te willen maken. Het gaat  onder andere om het 
verbeteren van de aansluiting S111 op de A10. Een mogelijkheid is het doortrekken van de 
J. Blookerweg bij de A10-aansluiting S111  naar de  Van der Madeweg.  
 

b. Partijen spreken af dat de gemeente Amsterdam nader verkeerskundig onderzoek doet 
naar de verkeerskundige effecten van de doortrekking van de J. Blookerweg naar de Van 
der Madeweg en dat de gemeente Ouder-Amstel in de planvorming van Entrada 
onderzoekt  of het doortrekken van de J. Blookerweg stedenbouwkundig inpasbaar is.   

 

 

4. Verbeteren toegankelijkheid station Duivendrecht 

 
a. Partijen hebben als doelstelling een verbetering van de toegankelijkheid en de uitstraling 

van station Duivendrecht aan de westzijde, in aansluiting op de ontwikkeling van De 
Nieuwe Kern. De investering voor deze verbetering zal door derden gedaan moeten 
worden.  

b. Partijen spannen zich daarom gezamenlijk in om derden te bewegen om deze investering 
te financieren en de gewenste doelstelling te kunnen realiseren. 

 
 

5. Impuls openbare ruimte (kades) Duivendrechtsevaart 
 
a. Partijen ambiëren het meer openbaar toegankelijk en beleefbaar maken en attractiever 

maken  van de kades van de Duivendrechtsevaart. De Duivendrechtsevaart is dé centrale 
open en openbare ruimte in de hele zone van het Amstelkwartier tot en met het Amstel 
Business park Zuid.. Diverse projectgebieden en kavelinitiatieven liggen aan de kades 
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deze vaart, die nu nog maar beperkt openbaar is. Deze project-/deelgebied overstijgende 
ambitie vraagt om afstemming en een gezamenlijke inspanning en aanpak en afstemming 
tussen  de projecten Amstelkwartier fase 2 en 3, bedrijventerrein Overamstel, de Joan 
Muyskenwegzone en het ABPZ. 

 
b. De gemeente Ouder-Amstel heeft de ambitie om de openbare ruimte (kades) aan de 

Duivendrechtsevaart meer openbaar te maken en te ‘activeren’ met publieke of 
horecafuncties vastgelegd in de ruimtelijk-economische Visie ABPZ en neemt dit mee in 
de verdere planvorming in het ABPZ. Tevens gaat de gemeente Ouder-Amstel door met 
het ingezette traject om handhavend op te treden tegen illegale woonboten en 
kadegebruik, en mogelijk het verplaatsen van een aantal woonboten .   

 
 
6. Heldere afspraken over beheer en onderhoud openbare ruimte ABPZ en DNK 

 
a. Sinds eind jaren ‘50 is de gemeente Amsterdam belast met het beheer en onderhoud van 

de openbare ruimte van een aantal gebieden gelegen in de gemeente Ouder-Amstel. Het 
betreft de project-/deelgebieden ABPZ, Weespertrekvaart Zuid(deels) en De Nieuwe 
Kern. 

 
b. Gezien de op handen zijnde ontwikkelingen worden  er door de  projectteams ABPZ en 

De Nieuwe Kern nieuwe afspraken  voorbereid over het toekomstig beheer en onderhoud 
in deze gebieden. 

 

 

7. Programmatische afstemming extra maatschappelijke voorzieningen, (inclusief sport 

 
a. Bij de groei van het aantal woningen, kantoren, bedrijven en hotels in het Amstel-ArenA-

gebied horen ook voldoende maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, zorg, sport, 
cultuur en openbare ruimte/groen) voor een goed en duurzaam leefklimaat.  

 
b. In het kader van deze intentieverklaring  informeren Partijen elkaar en stemmen af over 

waar en welke maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd en op welk moment, 
zodat Partijen daarmee rekening kunnen houden in prognoses en planvorming. Het 
voorzieningenmodel van Amsterdam met normen voor de diverse maatschappelijke 
voorzieningen (middelbaar onderwijs, basisonderwijs, sporthal, sportvoorzieningen, 
speelplekken, kinderdagverblijven, zorgcentra, bibliotheken, et cetera.) wordt hierbij als 
uitgangspunt gebruikt.  

 
c. Partijen dragen er zorg voor dat er voldoende maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, 

zorg, sport, cultuur en openbare ruimte/groen) worden meegenomen in de planvorming 
van de projecten.  

 
 
8. Afstemmen gebied Weespertrekvaart Zuid 

 

a. Momenteel wordt in de gemeente Amsterdam een deel van het gebied tussen de 

Weespertrekvaart en de spoor- en metrolijn Amsterdam ontwikkeld van voormalig 

bedrijventerrein tot gemengd stedelijk woon-werkgebied. Het betreft de projecten Kop 

Weespertrekvaart en Weespertrekvaart Midden (inclusief Bijlmerbajes). Hierover voeren 

partijen reeds structureel overleg om projecten op elkaar af te stemmen.  
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b. Ook het gebied Weespertrekvaart Zuid, dat wordt begrenst door de Weespertrekvaart, de 

A10-Oost, de spoordijk en Weespertrekvaart Midden, gaat de komende jaren 

transformeren naar een gemengd stedelijk gebied. Een aantal grond- en 

vastgoedeigenaren in het gebied komen reeds met nieuwe ontwikkel-/transformatie-

initiatieven. 

 

c. Partijen onderzoeken de ontwikkel-/transformatiemogelijkheden van dit gebied en kijken 

in welke vorm richting gegeven kan worden aan de initiatieven vanuit de markt. Daarvoor 

dienen partijen het gebied Weespertrekvaart Zuid nader te definiëren, een plangebied 

vast te stellen en af te spreken welke delen van Weespertrekvaart Zuid prioriteit krijgen. 

 

d. Partijen voeren structureel overleg en stemmen af over de lopende ontwikkelingen en 

marktinitiatieven in het gebied Weespertrekvaart Zuid, zodat een eenduidige strategie 

gehanteerd kan worden naar partijen met initiatieven. Daarbij hoort ook afstemming en 

indien nodig het maken van afspraken over infrastructurele ingrepen (in beide 

gemeenten) voor een goede afwikkeling van het verkeer in de huidige en toekomstige 

situatie.  
 

 
Organisatiestructuur en capaciteit 
 

9. Bestuurlijk overleg, ambtelijke stuurgroep & afstemmingsoverleg Amsterdam Ouder-Amstel 

 

a. De overlegstructuur in het kader van de intentieovereenkomst Amstel-ArenA sluit aan bij 

de bestaande overlegstructuur zoals deze in het kader van de planvorming DNK en ABPZ 

reeds bestaat, dat wil zeggen met een: 

 Bestuurlijk overleg Amsterdam - Ouder-Amstel (4x per jaar) 

 Ambtelijke stuurgroep Amsterdam – Ouder-Amstel (6-wekelijks) 

 Inhoudelijk afstemmingsoverleg (per project/onderzoek) (4-wekelijks) 

Er wordt in het kader van deze intentieverklaring geen nieuwe overlegstructuur gestart. 

 

b. Jaarlijks wordt de voortgang van de ambities en afspraken uit deze intentieverklaring in de 

periode 2018 tot 2025 gemonitord en bewaakt en in het bestuurlijke overleg besproken. 

 

 

10. Voldoende ambtelijke capaciteit 

Partijen zorgen voor voldoende ambtelijke capaciteit en dekking voor de proceskosten om 

gedurende de looptijd van deze verklaring gezamenlijk uitvoering te geven aan de in deze 

verklaring genoemde ambities en werkzaamheden.  

 

 

Financiering 

 

11. Inspanningsverplichting voor financiële dekking  

Partijen spannen zich in op financiële dekking te vinden bij de ambities (artikelen 1 t/m 6) uit 

deze intentieverklaring. Mogelijke financieringsbronnen zijn: de grondexploitaties of 

potentiële opbrengsten van de diverse projecten, het Mobiliteitsfonds van de gemeente 

Amsterdam,  en de BDU-gelden van de Vervoersregio Amsterdam.    
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Aanvang en duur van de intentieverklaring 

 

12. Duur intentieverklaring: 2018 - 2025 

De intentieverklaring treedt in werking op de datum van ondertekening door alle Partijen en  

eindigt van rechtswege op 31 december 2025.  

 

 

Publiekrechtelijke positie partijen 

 

13. Partijen gaan deze intentieverklaring vanuit hun publiekrechtelijke rol aan.  
 

14. Partijen behouden na ondertekening en bij  nakoming van deze intentieverklaring  en 
eventueel aanvullende of opvolgende overeenkomsten volledig haar publiekrechtelijke 
bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er van de zijde van Partijen 
geen sprake van toerekenbare tekortkoming kan zijn en Partijen tot geen enkele vergoeding 
van enige schade, kosten en rente aan elkaar zijn gehouden, indien het handelen naar deze 
verantwoordelijkheid naar het oordeel van Partijen eist, dat Partijen publiekrechtelijke en/of 
privaatrechtelijke (rechts-)handelingen verrichten of nalaten, die niet in het voordeel zijn van 
de aard of strekking van deze overeenkomst.  

 
15. Deze overeenkomst laat onverlet dat Partijen gehouden zijn om de (Europese) regelgeving 

op het gebied van aanbestedingsrecht, mededinging en staatssteun na te leven. Het naleven 
van deze verplichtingen levert op geen enkele wijze tekortkoming op in de nakoming van de 
verplichtingen van Partijen uit hoofde van deze overeenkomst of eventuele 
vervolgovereenkomsten en zal niet leiden tot gehoudenheid van Partijen tot vergoeding van 
schade, kosten en rente aan elkaar. 

 

 

Toepasselijk recht; geschillenregeling 

 

16. Op deze intentieovereenkomst en op alle overeenkomst welke daaruit vloeien c.q. welke 

daarmee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing 

 

17. Alle uit deze intentieovereenkomst, dan wel uit overeenkomsten welke daaruit voortvloeien 

c.q. welke daarmee samenhangen, voortvloeiende geschillen kunnen worden voorgelegd aan 

de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam. 
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Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend, 

 

 

 

Plaats: Amsterdam / Ouderkerk aan de Amstel 

 

Datum: … februari / maart 2018 

 

Namens de gemeente Ouder-Amstel,  

 

 

 

 

 

 

Mw. M.C. van der Weele, wethouder De Nieuwe Kern van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

 

 

 

 

 

Plaats: Amsterdam / Ouderkerk aan de Amstel 

 

Datum: … februari / maart 2018 

 

Namens de gemeente Amsterdam, 

 

 

 

 

 

 

Dhr. E. van der Burg , wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Sport  van de gemeente 

Amsterdam 

 



2.c Touringcarterminal internationale lijndiensten bij station Duivendrecht (2018/03)

1 Dossier 780 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 780 

Vertrouwelijk Ja 

Vergaderdatum 1 februari 2018 

Agendapunt 2.c 

Omschrijving Touringcarterminal internationale lijndiensten bij 

station Duivendrecht (2018/03) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 1 februari 2018 

 

 



1 Memo 2018/03: Touringcarterminal internationale lijndiensten bij station Duivendrecht 

RAADSMEMO 
 
 
 
 

 

Nummer 2018/03  
 

 

datum commissie-

vergadering 

: 15 februari 2018 

onderwerp : Touringcarterminal internationale lijndiensten bij 

station Duivendrecht  

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum memo : 9 januari 2018 

 

Aanleiding en doel memo 
De Gemeente Amsterdam kwam begin 2016 met een verzoek mee te denken over een 

tijdelijke touringcarterminal bij station Duivendrecht. De zuidoost kant van de regio is het 

meest geschikt. Sinds de zomer 2016 denkt het College mee over het Verkenningen-

onderzoek (zie bijlage). 

Het initiatief heeft impact op de bredere omgeving, zowel in gebruik als voor de sociale 

veiligheid. Gezien de (maatschappelijke) betrokkenheid van de raad en de rol van de 

commissie als adviseur vraagt het College de commissie om advies over de 

onderzoeksopgave. Het gaat hier formeel om de bevoegdheid van het college om een 

tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan. 

Het College benut het advies vervolgens bij de beoordeling van de aanvraag van 

Amsterdam in de ruimtelijke procedure. Het College overhandigt het advies aan de 

gemeente Amsterdam, om haar aanvraag in de ruimtelijke procedure te optimaliseren. 

De gemeente maakt daarna ruimtelijk een tijdelijke touringcarterminal mogelijk voor 

maximaal 10 – 15 jaar, als er een goed ontwerp ligt van de terminal en haar omgeving. 

De gemeente Amsterdam verwacht na de zomer 2018 een aanvraag te doen voor een 

tijdelijke omgevingsvergunning. Haar verwachting is dat de bouw en opening plaats vindt 

in 2019. 

Zoals altijd bij tijdelijke vergunningen zal er tevens een privaatrechtelijke overeenkomst 

worden opgesteld. Hierin zal worden geborgd dat aan alle voorwaarden op de nu 

aangegeven wijze zal worden voldaan. 

Waarom deze locatie 
Uitgebreid locatieonderzoek sinds 2015 kwam uit bij station Duivendrecht. Het overgrote 

deel van de touringcars benut de A1, A2, en A4. Daarom is de zuidoost kant van de regio 

het meest geschikt. Er moet uitstekend openbaar vervoer zijn, omdat de reizigers 

hiermee doorreizen of lokaal aankomen voor vertrek. Station Duivendrecht heeft een 

goed treinnetwerk, in meerdere richtingen. Met de metro is de reiziger snel in diverse 

delen van de stad.  

Andere locaties zijn afgevallen. De meest onderzochte alternatieve locatie was 

metrostation Holendrecht. Deze bleek te klein vanwege sneller groeiende markt. Het 

noodzakelijk verleggen van grootschalige kabels en leidingen bleek te kostbaar. En de 

reistijd naar het centrum is vanaf Duivendrecht korter. 

De huidige tijdelijke locatie van Eurolines hindert de  ontwikkeling van de Nieuwe Kern en 

blokkeert de toekomstige overgang van woon-werkgebied, vanaf het station 

Duivendrecht. Eurolines gaat de terminal gebruiken zodat de huidige locatie vrij komt. 

Uiteindelijk is een locatie ten noorden van de Stationsweg als meest wenselijk en 

haalbaar uit het onderzoek gekomen. Voor deze locatie gelden de minste technische 

beperkingen, van bodem tot water. Het is niet nodig veel extra weginfrastructuur aan te 

leggen. De locatie kan relatief onafhankelijk van de planontwikkeling De Nieuwe Kern 

ontwikkeld worden. Met name voor de zon- en sneeuwreizen moet de locatie ook per 
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auto bereikbaar zijn om mensen af te zetten. Voor dit vervoer komt ook ruimte in het 

uiteindelijke ontwerp. 

Voorwaarden: sociale veiligheid, duurzaamheid en beheer 
Toen Amsterdam eind 2016 met het idee kwam voor de omgeving station Duivendrecht  

als locatie heeft het college vijf voorwaarden gesteld. Twee daarvan zijn niet langer 

relevant, vanwege de nieuwe locatie (verbinding met ArenA en meervoudig 

ruimtegebruik). Op verzoek van Ouder-Amstel is een extra onderzoek naar de sociale 

veiligheid uitgevoerd (zie bijlage). 

 

De eerste voorwaarde is sociale veiligheid. De gemeente Amsterdam zal de 

verbindingsroute met het station, het stationsplein en de Stationsweg sociaal veilig 

herinrichten. 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 toezichtcamera’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 ook het rapport over 

sociaalveilig ontwerp). 

   

De tweede voorwaarde is duurzaamheid, zoals het beperken van de luchtverontreiniging 

en geluidsoverlast. 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. De luchtkwaliteit neemt niet significant af, terwijl de 

huidige situatie ruim onder de norm ligt. Het gebouw wordt energiezuinig, herbruikbaar 

en maakt hernieuwbaar gebruik van grondstoffen mogelijk. Ook omdat het er voor 10 

jaar staat loont het maken van een herbruikbaar ontwerp. Het ontwerp voor de 

omgevingsvergunning zal het College extra beoordelen op duurzaamheid. 

 

De derde voorwaarde is aandacht voor beheer. Zoals genoemd bij sociale veiligheid is  

het continue beheer en toezicht geregeld en vastgelegd. De busbedrijven zullen de 

beheerder van de terminal aanspreken op goed beheer. Voor het stationsplein moet een 

overeenkomst komen tussen de diverse beherende partijen. Tenslotte, in een vroeg 

stadium zal de gemeente Amsterdam in overleg treden met Ouder-Amstel voor het 

beheer van de openbare ruimte rondom de terminal. Ouder-Amstel wordt 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de lokale 

infrastructuur van De Nieuwe Kern, waaronder de openbare ruimte buiten de terminal.  

 

De twee afgevallen voorwaarden zijn een goede langzaamverkeer verbinding van de 

terminal naar het ArenA gebied en meervoudig ruimtegebruik. De nu voorgestelde ligging  

levert geen conflict op met de langzaamverkeer verbinding met het ArenA gebied en valt  

daarom af als voorwaarde. Bij de eerder voorziene huidige Eurolines locatie was 

tegenstrijdigheid met de langzaamverkeer verbinding wel mogelijk geweest. De Eurolines 

locatie leek kansen te bevatten voor meervoudig ruimtegebruik met 

buitensportactiviteiten vanuit het ernaast voorziene parkgebied. Op de nu voorgestelde 

locatie in een toekomstig werkgebied zijn deze kansen er niet. De terminal blijkt 

bovendien frequent benut te worden door de touringcars op de gebruikelijke tijden voor 

sporters, wat meervoudig ruimtegebruik zo goed als onmogelijk maakt. 

 

Voordelen van de terminal bij station Duivendrecht 
Naast bovengenoemde argumenten bij de voorwaarden, ziet het College de overige 

voordelen voor de gemeente als volgt. Het station Duivendrecht krijgt een toename van 

het aantal reizigers, wat de legitimiteit van de intercity status in de toekomst kan 

onderstrepen. Het station Duivendrecht gaat beter functioneren door meer gebruik, 

gunstig voor de sociale veiligheid en de voorzieningen. De omgeving van het station 

wordt aangepakt en opgeknapt. 
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De regio krijgt een kwaliteitsvoorziening voor een groeiende groep reizigers. Ouder 

Amstel werkt met de terminal mee aan een regionale voorziening, daar waar zij voor 

andere projecten opbrengsten ontvangt van en dankzij de regio. Ouder-Amstel wordt nu 

beter bereikbaar per internationale bus en onze inwoners kunnen de terminal ook 

gebruiken. De ontwikkeling van de locatie draagt bij aan de eerste fase 

gebiedsontwikkeling van De Nieuwe Kern, waardoor het vestigingsklimaat verbetert. 

 

Samenwerking en communicatie 
Allereerst werken we goed samen met de gemeente Amsterdam, de initiatiefnemer, 

organisator en financier. Het afgelopen anderhalf jaar was het overleg effectief. 

Amsterdam en Ouder-Amstel verwachten dit zo voort te zetten. 

Ten tweede wil Ouder-Amstel weten wat de grondeigenaar van de beoogde locatie vindt, 

de NS. Amsterdam heeft van de NS haar medewerking gekregen per brief. Amsterdam 

en NS moeten tot een overeenkomst komen voor gebruik voor deze functie. 

Ten derde moet de ontwikkeling passen binnen die van de Nieuwe Kern. Het 

grondeigenarenoverleg, waaronder Amsterdam en NS, blijft hiervoor het overlegplatform.  

 

De communicatie zal vele doelgroepen kennen. Amsterdam heeft uitgebreid overlegd met 

de busmaatschappijen, de gebruikers van de terminal. Zij zijn positief over de locatie.  

De terminal kent straks in het gebied ook andere stakeholders. Het gaat dan onder 

andere om passanten, voornamelijk langzaam verkeer. De inwoners van Duivendrecht 

kunnen de terminal gaan ervaren, vooral als zij aan de westkant van het station komen. 

Amsterdam Old Course heeft als buurman in de eerste jaren recht op betrokkenheid. Ook 

de openbaarvervoerreizigers op het station willen we informeren. 

Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning communiceren we zoals gebruikelijk. 

Tijdens de bouw en daarna bij het gebruik zal de gemeente Amsterdam de stakeholders 

betrekken en informeren, in samenwerking met de NS, het GVB en Ouder-Amstel. 
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1 Inleiding en procesbeschrijving 

 

 

Aanleiding 

 

In deze vroege fase van het project lijkt een QuickScan sociale veiligheid de projectleiding vanuit 

Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR ) van de gemeente Amsterdam een waardevolle toevoeging om 

de eindrapportage ‘Verkenning touringcarterminal Duivendrecht’ compleet te maken. Niet alleen 

voor de gemeente Amsterdam is een sociaal veilige omgeving belangrijk voor het uiteindelijk (goed) 

functioneren van de terminal, ook voor de NS als grondeigenaar (en beheerder ProRail) en de 

gemeente Ouder-Amstel, het bevoegd gezag, is dit een zeer belangrijk punt.  

 

In dit rapport wordt de definitie van sociale veiligheid gehanteerd zoals die door Rijkswaterstaat 

wordt gedefinieerd: ‘Onder sociale veiligheid wordt verstaan de mate waarin mensen beschermd zijn 

en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door criminaliteit, overtredingen en overlast door 

andere mensen.’ 

 

Er zijn bepaalde verwachtingen die van invloed zouden kunnen zijn op sociale veiligheid, zoals de 

toename van het aantal reizigers en het ongewenst mengen met de bewoners uit het dorp 

Duivendrecht en het daar overlast kunnen veroorzaken.  

 

In deze Quickscan zijn een onafhankelijke risicoanalyse van de bestaande situatie en een analyse 

van de voorliggende studies van V&OR en Zwarts & Jansma Architecten (ZJA) opgenomen. Deze 

analyses hebben geresulteerd in tekeningen die in de bijlage van het rapport zijn opgenomen 

(risico’s en sterke punten, en aanbevelingen ter verbetering). Naast ontwerpaanbevelingen zijn ook 

beherende en organisatorische maatregelen aangereikt om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en de 

sociale veiligheid te borgen.  

 
 

Het proces van de Quickscan sociale veiligheid 

 

Quickscan is opgesteld door Tobias Woldendorp, senior adviseur sociaal veilig ontwerp en beheer, 

bij WoldendorpWildervank. De bevindingen zijn voorgelegd aan een werkgroep.  Deze werkgroep 

bestond uit: 

 Peter Heida, projectleider touringcarterminal, RVE V & OR, gemeente Amsterdam 

 Rosanne Bijl, junior projectleider van de touringcarterminal, RVE V & OR, gemeente Amsterdam 

 Ewout van der Weij, projectleider vanuit de gemeente Ouder-Amstel 

 Hans van der Made, stedenbouwkundige bij de RVE R & D, gemeente Amsterdam. 

 

De manager NS-stations voor Station Duivendrecht, Peter Hagen, was verhinderd, maar heeft 

schriftelijk een aantal vragen beantwoord die in het rapport zijn meegewogen.  
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De volgende aspecten zijn doorlopen: 

 Schouwen huidige situatie (12.10.17), zowel de dag- als de avondsituatie (bijlage 4). 

 Bestudeerd zijn:  

 verkenning Touringcarterminal Duivendrecht, eindrapportage (concept 14.08.2017), V&OR 

gemeente Amsterdam; 

 oplegnotitie Toelichting technische haalbaarheid Touringcarterminal, gemeente Amsterdam 

07.07.17; 

 touringcarterminal Duivendrecht ZJA, Amsterdam (locatiestudie) d.d. 25.07.17; 

 notitie over de gebruiker van touringcars, zoals Flixbus, Eurolines en de zogenaamde zon- en 

sneeuwreizen; 

 3D-tekeningen van De Nieuwe Kern (DNK). 

 Workshop: presentatie en discussie over: 

 sterke punten en risico’s huidige situatie in een bredere context aan de hand van PowerPoint 

schouwverslag en overzichtstekening; 

 sterke punten en risico’s van de voorkeursvariant; 

 aanbevelingen.  

 Opstellen conceptrapport met analyses en aanbevelingen. 

 Bevindingen en opmerkingen zijn in de Concept Quickscan opgetekend en voorgelegd aan 

betrokkenen van de werkgroep.  

 De opmerkingen op het conceptrappor zijn met de opdrachtgever doorgenomen en zijn in deze 

definitieve versie verwerkt.  

 

 

Leeswijzer 

In deze Quickscan wordt in hoofdstuk 2 het theoretisch kader van sociaal veilig ontwerp en 

Beheer/CPTED uiteengezet. In hoofdstuk 3 heb ik de sterke punten en de risicoanalyse van de 

bestaande situatie opgetekend en in hoofdstuk 4 staan de risico’s en sterke punten van de plannen 

zoals die voorliggen (de voorkeursvariant). Bij de risico’s staan telkens aanbevelingen.  

In hoofdstuk 5 is een slotwoord opgenomen, met daarin enkele aanbevelingen die ik als 

onafhankelijk adviseur geef. In de bijlagen zijn, behalve een beeldverslag van de schouw, 

tekeningen opgenomen die gebruikt zijn tijdens de workshops.  
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2 Beschrijving toetsingskader Sociaal Veilig Ontwerp en 
Beheer 

 

 

In de beroepspraktijk wordt bij het toetsen naar sociale veiligheid voornamelijk verwezen naar drie 

bronnen: de CPTED-methode, het Handboek Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) en het 

Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen CROW publicatie 237.  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat betreft de CPTED-methode en het Handboek Sociaal Veilig Ontwerp en beheer gaat het in 

wezen om dezelfde methodiek. CPTED is de internationale benaming voor wat in Nederland Sociaal 

Veilig Ontwerp en Beheer heet.  

Of een situatie sociaal veilig is, kan door allerlei factoren worden bepaald. WoldendorpWildervank 

hanteert vier vuistregels1 die deze factoren samenvatten: 

 Zichtbaarheid 

 Eenduidigheid/markering 

 Toegankelijkheid 

 Aantrekkelijkheid 

                                                           
Noot 

1
 Tobias Woldendorp is een van de auteurs van betreffend Handboek Veilig Ontwerp en Beheer (Thoth 2008). 
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Deze vuistregels (samengevat ZETA) zijn omschreven en uitgewerkt in het Handboek Veilig 

Ontwerp en Beheer. De kennis en ervaring die zijn opgeslagen in het handboek vormen daarmee 

het kader voor de veiligheidstoets die ik heb uitgevoerd. In bijlage 4, het schouwverslag, wordt in 

beeld en tekst stilgestaan bij de vuistregels).  

De zes criteria in het diagram van de CPTED-methodiek komen allen in de Nederlandse SVOB-

methodiek terug. Zo is ‘Territoriality’ in het Handboek SVOB ‘eenduidigheid/markering’. En bij 

Surveillance gaat het in de SVOB-methodiek behalve om de mogelijkheid voor politiesurveillance 

ook om zichtbaarheid en toegankelijkheid van een gebied - een aspect dat ook bij Acces Control 

aan de orde is. Elk onderdeel in het diagram komt in de door WoldendorpWildervank gehanteerde 

vuistregels terug.  

 

Veiligheidsthema’s 

Bij sociale veiligheid gaat het om zogenoemde dagelijkse criminaliteit - bedreiging, beroving, 

geweldpleging, overval, inbraak, diefstal, vernieling, etc. - en de veiligheid zoals die door gebruikers 

van een gebied ervaren wordt. Het gaat dus zowel om objectieve veiligheid (feiten) als om 

subjectieve veiligheid (beleving). Hieraan wordt overlast toegevoegd, een veiligheidsaspect dat 

overwegend een persoonlijk karakter heeft. Denk bijvoorbeeld aan rondhangende personen, 

geluidsoverlast, onplezierige bejegening, etc. Uit onderzoek blijkt dat overlast een direct effect op de 

sociale veiligheidsbeleving heeft.  

Het gaat niet om (langzaam) verkeerdeelnemers die elkaar in de weg zitten. Verkeersveiligheid valt 

niet onder de definitie van sociale veiligheid. We bekijken dit punt in bijzondere situaties wel, maar 

alleen als dit op gespannen voet staat met de sociale veiligheid.  

In deze Quickscan gaat het dus om de sociale veiligheid van passanten, langzaam 

verkeerdeelnemers. 
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3 Sterke punten en risico’s bestaande situatie  
 

 

Voor gekeken wordt naar de voorliggende plannen wordt gekeken naar sterke punten en de risico’s 

bestaande situatie. Sterke punten moeten geborgd worden bij de ontwikkeling. Risico’s dienen 

meegenomen en getackeld te worden bij verdere ontwikkeling van de locatie aan de Stationsweg 

(beide aspecten zijn opgetekend in bijlage 1). 

 

 

Sterke punten bestaande situatie 

 

Bij het toetsen van de situatie in het veld is een schouw gehouden op 12 oktober. Daarbij zijn het 

plangebied en de wijdere omgeving (een ronde Duivendrecht) bezocht. De schouw begon aan het 

einde van de middag in het late licht (17.30) en eindigde nadat de duisternis had ingezet (19.30). 

Van de schouw is een beeldverslag gemaakt dat als bijlage in deze Quickscan is opgenomen.  

De bevindingen zijn opgetekend en voorgelegd in een workshop met drie vertegenwoordigers van 

de gemeente Amsterdam en de projectleider van de gemeente Ouder-Amstel (zie bijlage 2). 

De bevindingen zijn geordend volgens de criteria Zichtbaarheid, Eenduidigheid, Toegankelijkheid en 

Aantrekkelijkheid, aspecten zoals in hoofdstuk 2 neergezet. 

 

Zichtbaarheid 

 Er is een goede oriëntatie vanaf het stationsplein op de vervolgroute naar de standplaats van 

Eurolines. 

 Er zijn sociale ogen die informele controle leveren op maaiveld, zegge het Stationsplein, en ook 

vanaf de perrons op de boog Amersfoort-Schiphol (niveau 1+). 

 De minder gebruikte route binnendoor naar de Arena wordt niet geaccentueerd, waardoor er 

geen schijnveiligheid wordt gewekt. 

 De verlichting langs de voormalige trambaan (busbaan met fietsroute) tussen Stationsweg en de 

Rijksstraatweg staat eenzijdig in de boog; dat is gunstig voor rust en oriëntatie (NB. In 

driehoeksverband levert dat een onrustig beeld op). 

 Gelijkmatigheid van verlichting bij eerder genoemde oude trambaan en de route van Station 

Duivendrecht naar Venserpolder (ook Stationsweg genaamd). 

 

Eenduidigheid 

 Het gronddepot, de locatie van de beoogde terminal, is grotendeels omgeven door een sloot met 

hekwerk. Dat voorkomt ongewenst gebruik. 

 

Toegankelijkheid 

 Electronic Ticketing/Beheerste Toegang Stations met tourniquets voorkomt dat mensen illegaal 

gebruik maken van het station als passage en maakt het ook onaannemelijk dat deze route als 

uitzwermroute gebruikt wordt (of zal worden).  
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 Surveillance van politie is goed. Politieauto’s kunnen vanaf meerdere kanten aanrijden en ook 

onverwacht aanrijden. Dat maakt het handhaven in de openbare ruimte mogelijk. 

 De voormalige trambaan, nu busbaan met fietspaden, is een aantrekkelijk dagrecreatieve route. 

Een ommetje tot het viaduct langs de Groote Duivendrechtse Polder is een geliefd uitje voor de 

dorpsbewoners. De route wordt ook veel gebruikt door groepjes hardlopers. 

 

Aantrekkelijkheid 

 De Stationsweg ziet er op mesoniveau goed beheerd uit. Een potentieel kwetsbaar object als de 

abri oogt verzorgd en is goed verlicht. Er ligt geen of nauwelijks zwerfvuil langs de drukgebruikte 

voet- en fietspaden.  

 Her en der duiken fraaie voorbeelden van placemaking op, zoals de grote groep ouderen die in 

de schemer bij het sportveld op de grens Diemen/Ouder-Amstel aan het jeu-de-boulen is (met 

waxinelichtjes in jampotjes). 

 

Bij nadere uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte dienen de sterke punten in het 

ontwerp gekoesterd te worden. 

 

 

Risico’s en verbeterpunten bestaande situatie 

 

Zichtbaarheid 

 Er is sprake van een gebrek aan sociale ogen aan de westzijde van het station, onder de 

spoorboog. Datzelfde geldt voor de andere zijde van het station. Vanaf het Stationsplein (einde 

Rijksstraatweg) naar de oostzijde (busbaan) is een naargeestige route (ook Rijksstraatweg 

geheten, richting Meidoornpad).  

Aanbeveling Tweezijdig: gebruik routes niet stimuleren in de avond, of juist heel erg stimuleren en anticiperen 

op de toename van passanten; die levendigheid kan zorgen voor een positieve bijdrage aan de 

beleving. 

Langs de busbaan (naamloze voormalige trambaan2) staan de armaturen soms ongeveer op de 

zelfde plek als de bomen: hierdoor neemt de lichtopbrengst duidelijk af. 

Aanbeveling  

Quick win valt te behalen door de takken die in de kruinen steken te snoeien en de armaturen vrij 

te maken. Op de middellange termijn is het deugdelijker om enkele huidige lichtarmaturen tussen 

de bomen te plaatsen. 

 In het plangebied en breder studiegebied is geen onderlinge afstemming tussen de vele 

lichtnetbeheerders (gemeenten, GVB, ProRail). Desgevraagd zegt de stationsmanager van de 

NS station Duivendrecht dat daar voorlopig ook geen behoefte aan is. Voor sociale veiligheid is 

dit ongunstig. Het opvallendste is dat de verlichting van het fietspad langs de Stationsweg om 

19.30 uur nog steeds niet aan is, terwijl de lichtarmaturen voor auto’s en verder in de omgeving 

om 18.50 uur al anticiperen op de invallende duisternis.  

                                                           
Noot 

2
 Wellicht een idee om deze naamloze weg een naam te geven. Voor nood- en hulpdiensten altijd een belangrijk gegeven om een 

adres te hebben bij calamitieiten.  
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Aanbeveling Zorg voor gelijkmatigheid van verlichting in plangebied en wijdere omgeving. Neem aspecten op 

in een convenant, ook met toekomstige beheerder touringcarterminal (naar model 

Voorpleinconvenant stations). Dat is een verklaring voor een goed beheermodel, ondertekend 

door burgemeester, directie NS en Officier van Justitie, aangevuld met directies van Flixbus en 

Eurolines).  

 De bewegwijzering naar  de bussen is onder de maat. In een nis van de stationsahal hangt op 

plus –niveau op een meter hoogte een verwijzing naar de opstapplek van Eurolines. 

Desgevraagdvzit het niet in het programma van Wayfinding van NS-stations.   

Aanbeveling        Onderzoek in samenspraak met NS-stations of het mogelijk is voor de nieuwe situatie in 

aansluiting  met de adequaat vormegegeven andere functies een permanente bewijzwijzering 

voor de touringcars op te nemen.     

 
Eenduidigheid 

 Bij het gronddepot van de gemeente Amsterdam aan de Stationsweg maakt het hek een knik, 

waardoor een nis ontstaat. In combinatie met de hoog opgeschoten landschappelijke beplanting 

is dit een potentiële verstopplek. Tijdens de schouw werd hier in het donker een auto geparkeerd. 

Dat gaf een onprettig gevoel bij passanten en schouwer. Uitwijken naar de overzijde was geen 

optie, omdat daar de verlichting van het tweerichtingenfietspad nog steeds niet aan was. 

Aanbeveling Zet het hek van het depot in een lijn door. Voorkom nisvorming. 

 

Toegankelijkheid 

 De Stationsweg heeft op microniveau problemen met beheer. Het betreft dan vooral plasvorming 

op het fietspad, waardoor fietsers op de rijweg gaan rijden. Dat levert verkeersonveilige situaties 

op, zeker in combinatie met gebrekkige verlichting. 

Aanbeveling Investeer in deugdelijk onderhoud van het fietspad. 

De entree voor fietsers ter hoogte van de bussluis oogt fietsonvriendelijk (hoek Stationsweg). 

Aanbeveling Investeer in een meer geleidelijke overgang van fietspad Holterbergweg naar de busbaan annex 

fietspad.  

 

Aantrekkelijkheid 

 De combinatie van zwerfvuil, graffiti tekenende hangjongeren en een viaduct in een bocht van de 

weg waar armaturen in de boomkruinen steken, kan sociale onveiligheid in de hand werken. 

Overdag is het niet zo’n punt, maar in de schemer bleek dit zeker het geval. Dit dient zich aan bij 

de busbaan annex voormalige trambaan, maar ook ten oosten van de P & R (veel zwerfvuil van 

voetbalsupporters, kapot getrapte vuilnisbakken). Een kwestie van het beheersen van grote 

groepen (supporters) en het  afstemmen op beheer van de openbare ruimte. 

Aanbeveling Zorg voor een adequaat nat- en droog beheer van kwetsbare routes, zoals de voormalige 

trambaan. De tweede ook weer naar model van het eerder genoemde voorpleinconvenant. 

 
Noot: station Duivendrecht ligt op een knooppunt van drie gemeenten. Bij het schouwen was niet altijd duidelijk wie beheerder/eigenaar 

van het gebied was en dus wie je aan kunt spreken op beheersachterstand. Eenduidigheid in beheer en afstemming op elkaars 

ambitieniveaus is een opmaat naar een duurzame openbare ruimte.   
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4 Sterke punten, risico’s en aanbevelingen Voorkeursvariant 
touringcarterminal (bijlage 3 en 4) 

 

 

Vooraf 

 

Bij de studie naar de touringcarterminal zijn we uitgegaan van de situatie van een tijdelijke (tien tot 

vijftien jaar)) terminal die eenvoudig op en af te breken is. Een permanente terminal behoort tot de 

mogelijkheden, maar is in dit stadium niet in de Quickscan opgenomen. Wel anticipeer ik met 

aanbevelingen op een duurzame oplossing.  

 

 

Sterke punten 

 

Zichtbaarheid   

 De beoogde locatie van de terminal is op 1 plus-niveau vanaf meerdere aanrijdrichtingen goed te 

zien. Deze vroegtijdige oriëntatie bespoedigt de vindbaarheid op maaiveld. 

 Er is in de nabije toekomst, net als in de huidige situatie, potentieel zicht op plus-niveau vanaf de 

perrons aan de boog Amersfoort-Schiphol op de aanlooproute naar de terminal. 

Aanbeveling Zorg wel voor een goed nat beheer van de overhuiving van de (plexi) glazen boog. Opname in 

een convenant.  

 Bij de gebouwde voorziening van de terminal is zowel buiten (terras in zomer) als in de 

wachtruimte 16/24 uur informele controle op passanten, zowel op de openbare weg als op de 

perrons van de touringcarterminal. 

 Op de verdieping is een logiesruimte voor chauffeurs die in de vroege ochtend vertrekken. Dat is 

gunstig voor de tijdstippen waarop de terminal niet meer in bedrijf is (rond 22.00 en 07.00). Dat 

levert sociale ogen op kwetsbare tijdstippen. 

 In de plint van de bebouwing, deel uitmakend van De Nieuwe Kern, zijn kansen voor 

levendigheid.  

Aanbeveling Stimuleer bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants op de plekken die wat verder van de gebouwde 

voorziening af liggen, waardoor er ook informele controle op het noordelijke deel van de 

touringcarterminal mogelijk wordt gemaakt.  

  

  

Eenduidigheid 

 De watergang van de huidige situatie wordt overgenomen en vormt een prettige markering 

tussen openbare ruimte en het terrein van de touringcarterminal.  

Aanbeveling Er valt nog meer winst te behalen door de watergang aan de noordzijde door te trekken, 

waardoor het busstation nagenoeg een eiland wordt. 
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Toegankelijkheid 

 De uitrit van de touringcar met aantakking op de Stationsweg is ruim bemeten. De fietsers 

maken gebruik van het vrij liggende fietspad (twee richtingen), waardoor naast sociale veiligheid 

ook verkeersveiligheid wordt nageleefd. 

 

Aantrekkelijkheid 

 Door de komst van de touringcarterminal wordt de levendigheid van het gebied vergroot. Vooral 

op kwetsbare plekken in de avonduren zal meer 16/24-uurs informele controle zijn, terwijl er 

tijdens de overige uren ook nachtrust zal zijn. 

 Er zijn potentiële zonnige plekken, geschikt voor terrassen op het zuiden en westen (avondzon). 

Dat vergroot levendigheid en aantrekkelijkheid, ook voor passanten. 

 

 

Risico’s en aanbevelingen 

 

Zichtbaarheid 

 Was de oriëntatie op plusniveau uitstekend, op maaiveld pakt dat minder goed uit. Eenmaal door 

de tourniquets van het station is oriëntatie op de beoogde terminal, anders dan in de huidige 

situatie, niet eenvoudig. Blinde muren en een langgerekt zijplein met veel obstakels zorgen dat 

de route naar de locatie niet vindbaar is. 

Aanbeveling Onderzoek of het mogelijk is om de ingang vanaf plusniveau in het station aan de westzijde te 

realiseren. Een spiegeling van 90 graden.  

 Vanaf plusniveau wordt het zicht op de Stationsweg en de route naar de touringcarterminal 

gefrustreerd door een rij laanbomen. Hier ligt tevens het risico op de loer dat (bestaande) 

armaturen en kruinen van bomen te dicht bij elkaar komen. 

Aanbeveling Laat deze rij vervallen en op de Stationsweg ter hoogte van de uitrit van de terminal beginnen. 

 Bij de ontwikkeling van De Nieuwe Kern (DNK) is het denkbaar dat functies in de plint komen die 

geen of nauwelijks een bijdrage leveren aan informele controle op de perrons van de terminal.  

Aanbeveling Bewaken bij verdere uitwerking. Te denken valt aan een ondersteunende horecafunctie in de plint 

ter hoogte van de opstapplaats van zon- en sneeuwreizen. 

 Een tweede risico in deze vormt de breedte van de rijweg van de terminal. Deze is dermate breed 

dat er in noodgevallen bufferende bussen kunnen gaan staan. Dat is ongunstig voor de gewenste 

interactie tussen plint DNK en perrons. 

Aanbeveling Herijken breedte rijweg busterminal. 

 

Eenduidigheid 

 Men is bang dat reizigers die lang moeten wachten gaan rondzwerven. Daar biedt de noordzijde 

van de terminal gelegenheid toe.  

Aanbeveling Streef naar een vervolmaking van de eilandgedachte en trek de watergang voor de plint van DNK 

door. Mogelijk dat dit met een slagboom of een meer permanente vorm van afsluitbaarheid 

gepaard gaat. 
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Toegankelijkheid 

 Op het Stationsplein zijn veel obstakels in de openbare ruimte die een vlotte doorstroming en 

een oriëntatie op de route in de weg zitten. Dat varieert van fietsaanbindgelegenheid, gestalde 

scooters en lage banken tot een kiss & ride annex taxistandplaats haaks op de looplijn.  

Aanbeveling In aansluiting op een nieuwe entree is het wenselijk een goed functionerend, obstakelvrij 

voorplein te realiseren met een bredere oversteek over de watergang. 

 

 Internationale busreizigers zijn kwetsbaar voor zakkenrollerij en diefstal van bagage. Hoe kun je 

kwaadwillenden bij de terminal in de wielen rijden? 

 Tijdens de workshop zijn twee alternatieven voor ontsluiting van de touringcarterminal de revue 

gepasseerd: entree via een overzichtelijke, goed beheerde Stationsweg en een alternatief 

waarbij gedacht wordt aan de volgende ingrepen: 

a) Vanaf het voorplein wordt het voetpad langs het water doorgetrokken. Daar waar het water 

versmalt, komt een voetgangersbrug. 

b) Het fietspad wordt ook doorgetrokken en loopt parallel aan de terminal naar de busbaan met 

fietspad (voormalige trambaan). 

c) De gebouwde voorziening van de terminal schuift op naar het oosten en de reizigers komen 

via een tourniquet gecontroleerd het gebouw binnen. 

d) De gehele terminal wordt gecontroleerd gebied: dat betekent een fraai ontworpen hekwerk 

met een afsluitbaar systeem bij het plein met terras bij de uitrit vanaf de Stationsweg.  

e) Deze afsluitbaarheid wordt ook verkregen bij de noordelijkste hoek, de entree. 

 

Aantrekkelijkheid 

 DNK laat hoge torens zien op de hoeken van twee kwadranten. Daarmee ben je beoogde zon op 

zuiden en westen (het terras) grotendeels kwijt. 

Aanbeveling Verplaats de torens naar een locatie met minder slagschaduw in de openbare ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5 Slotwoord 
 

 

Uit de schouw kwam naar voren dat het in de bestaande situatie schort aan adequaat beheer van de 

openbare ruimte en dat de verlichting in de directe omgeving van de beoogde terminal niet op elkaar 

is afgestemd. 

Vooruitlopend op de ontwikkeling van de touringcarterminal op deze plek is het raadzaam om hierop 

te anticiperen en allerlei aspecten van beheer op orde te brengen. Daarmee valt een quick win te 

behalen wat betreft de sociale veiligheid van de gebruikers in de huidige situatie. Daarnaast is het 

belangrijk om een soort voorpleinconvenant op te stellen voor de directe omgeving van het station: 

een beheerconvenant waarbij de betrokken twee gemeenten, NS-stations (en ProRail) samen met 

de directies van de touringcaroperators een intentieverklaring tekenen om gezamenlijk problemen te 

tackelen en zij middelen beschikbaar stellen om het dagelijks beheer op orde te hebben. Dat zorgt 

er ook voor dat er geen dubbele aanpak van beheer komt, terwijl anderzijds gaten vallen in het 

beheer. 

De angst die er is dat groepen buspassagiers gaan uitzwermen blijkt in deze Quickscan ongegrond: 

het station met het vele toezicht en de tourniquets die in de nachtelijke uren niet open kunnen, 

leiden niet tot een toestroom, terwijl de andere routes, zegge de Pablo de Nerudalaan 

(Venserpolder) en over de busbaan (de voormalige trambaan), niet voor de hand liggen.  

In het rapport doe ik voorstellen om de kans op uitzwermen nog verder te verkleinen en een eiland 

na te streven en de touringcarterminal als gebouw, als gesloten eenheid te benaderen. 
  
 



Bijlage 1 Sterke punten en risico’s bestaande situatie 
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Bijlage 2 Sterke punten en risico’s Voorkeursvariant 
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Bijlage 3 Maatregelen en alternatieven 
 

 

 



Bijlage 4 Schouw 12 oktober 2017 
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Locatieverkenning Tijdelijke Terminal

• Amsterdam zoekt een locatie voor het goed faciliteren van Europese 
lijndiensten. Het gaat hier niet over touristenbussen met bestemming 
Amsterdam centrum. Op dit moment versnipperd over de stad zonder 
goed voorzieningen;

• NS station Duivendrecht zeer gunstig: goed bereikbaar voor reizigers met 
OV en goed aangesloten op de snelwegen;

• Collegebesluit 9 november 2016: Ouder-Amstel werkt mee aan onderzoek 
en geeft een aantal voorwaarden mee;

• NS is positief: extra draagvlak voor station en stationsomgeving;

• Onderzoek gedaan in de eerste helft van 2017 in nauwe samenwerking 
tussen Ouder-Amstel, NS en Amsterdam.



Locatiekeuze

• Voldoende ruimte en goed bereikbaar per openbaar vervoer (90% van de 
reizigers komt en gaat per OV) en snelweg (aan- en afrijroutes);

• Sloterdijk, Zeeburg, Diemen, Amsterdam Noord, Duivendrecht en Holendrecht 
zijn met elkaar vergeleken;

• Meeste locaties niet geschikt vanwege inpasbaarheid en/of bereikbaarheid;

• Meeste lijndiensten gebruiken A2. Daarnaast gaat de A10 zuid in verband met 
de verbouwing van Zuidas en Station Zuid-WTC de komende 10 jaar flink op de 
schop. Locatie aan de zuidoostkant van de stad verdient daarom sterk de
voorkeur;

• In Zuidoost is ook Holendrecht verder onderzocht. Lastige combinatie met
busstation, afstand tot centrum, gebrek aan ruimte en hoofdtracé kabels en 
leidingen maken deze locatie zeer complex en kostbaar;

• Locatie bij NS station Duivendrecht gunstig: veel beter bereikbaar met openbaar 
vervoer (metroverbinding en spoor in vier richtingen), goede aansluiting op A2, 
aanwezigheid P&R, inpasbaar in planontwikkeling De Nieuwe Kern (tijdelijke 
variant)



Station Duivendrecht en omgeving

In eerste instantie P+R locatie onderzocht. Op verzoek van NS en Ouder-Amstel 
later verschoven naar Gronddepot locatie. P&R locatie is toekomstige entree naar 
woongebied, gronddepot locatie is beoogd werk/kantorengebied. Ternminal is 
daar beter inpasbaar

Gronddepot P&R



Huidige situatie P&R / Eurolines. Weinig kwaliteit openbare ruimte, matig beheer 
en geen voorzieningen. Ambitieniveau nieuwe terminal ligt nadrukkelijk hoger. 
Eurolines gaat onderdeel maken van de nieuwe terminal, huidige situatie 
verdwijnt.



Wat kan het betekenen voor het gebied?

Een goed uitgevoerde terminal draagt bij aan:
• Een beter gebruik van station Duivendrecht;
• Een verbetering van de sociale veiligheid;
• Openbare ruimte rondom het station wordt verbeterd;
• Placemaking: De Nieuwe Kern op de kaart, het eerste begin wordt gemaakt;
• Bijdrage aan duurzaamheid in het gebied;
• Bijdrage aan Metropool Regio Amsterdam.

Maar ook terechte vragen:
• Wat voor reizigers komen er op af? En wat voor effect heeft dat op de 

sociale veiligheid?
• Hoe zit het met luchtkwaliteit en de afwikkeling van verkeer?
• Past het wel in de plannen voor De Nieuwe Kern?
• .......



Achtergrondinformatie



Wat houdt het in?

• Doelgroep: internationale lijndiensten naar Europese steden. Dus niet: reguliere 
toeristenbussen t.b.v. Amsterdam centrum;

• Bedrijven zoals Eurolines, Flixbus, Ouibus en zon- en sneeuwreizen;

• Kwaliteit bieden aan reizigers, touringcaroperators en omgeving;

• Perrons / horeca / droge wachtruimte / toiletvoorzieningen / ticketdesks / 
reizigersinformatiesysteem / terminal beheerorganisatie

Touringcarterminal Hamburg Touringcarterminal Hannover



Aantallen en tijden
• 10 perrons voor internationale lijndiensten, 3 flexibele plekken voor zon- en 

sneeuwreizen;

• Tussen 07:00 uur en 23:00 uur ’s operationeel, beperkte piekmomenten;

• Circa 130 tot 160 bussen per dag (circa 8 tot 10 bussen per uur, vergelijkbaar 
met lijn 41);

• 2640 tot 3260 passagiers per dag. (ter vergelijking: nu 14.447 reizigers per dag 
via Station Duivendrecht);

• Het aantal zon- en sneeuwreizen is sterk seizoensgebonden.



Randvoorwaarden en aandachtspunten



Belangrijke randvoorwaarden Ouder-Amstel

Voorwaarden gemeente Ouder-Amstel (collegebesluit 9 november 2016):
• Goede langzaam verkeer verbinding van de terminal naar het Arenagebied;
• Duurzaamheid als integraal onderdeel van het project;
• Meervoudig ruimtegebruik;
• Sociale Veiligheid en beheer openbare ruimte.

Extra vragen:
• Invloed op luchtkwaliteit?
• Verkeer aantrekkende werking?
• Overig….?

Deze randvoorwaarden en aandachtspunten zijn meegenomen in de verkenning 



1. Langzaam verkeer verbinding Arena

• Was gekoppeld aan eerdere beoogde locatie P&R;

• Investering nu gericht op langzaam verkeer verbinding tussen terminal en 
station Duivendrecht;

• Een goede verbinding tussen terminallocatie en het station is essentieel 
onderdeel van dit plan.



• Overkapping biedt uitstekende mogelijkheden voor plaatsen van zonnecellen;

• Tijdelijke terminal leent zich goed voor circulair en/of modulair ontwikkelen;

• Terminal biedt op verschillend manieren ruimte voor waterberging

• Duurzaamheid breed opvatten: betekent ook sociale veiligheid, kwaliteit van 
openbare ruimte en een gebouw met hoogwaardige uitstraling.

2. Duurzaamheid



3. Meervoudig ruimtegebruik

▪ Op de terminal zelf geen mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik;

▪ Na de tijdelijke periode is de locatie geschikt om te ontwikkelen als werk- of 
kantoorlocatie, al dan niet met een inpandige touringcarterminal.

definitief

tijdelijk



3. Meervoudig ruimtegebruik

▪ Op de terminal zelf geen mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik;

▪ Na de tijdelijke periode is de locatie geschikt om te ontwikkelen als werk- of 
kantoorlocatie, al dan niet met een inpandige touringcarterminal.

tijdelijk

definitief



4. Sociale veiligheid en beheer

Van belang voor Ouder-Amstel + NS + Amsterdam + operators

Samenstelling reizigers
• Duidelijke marktontwikkeling naar comfort en kwaliteit;
• Concurrent voor internationaal reizen met de trein;
• Type reizigers:

- Nadruk op studenten en jonge werkenden;
- Individueel of in kleine groepen, weinig grote groepen; 
- In toenemende mate toeristen;

• NS, Eurolines en Flixbus geven aan dat er zich geen incidenten voordoen. 

Advies veiligheidsexpert: huidige situatie heeft veel ‘onveilige’ kenmerken
• Verlichting van de stationsweg functioneert zeer matig;
• Slechte afwatering fietspaden;
• Veel onoverzichtelijke plekken rondom gronddepot;
• Lage kwaliteit van de openbare ruimte en routes.

+ zeer onwaarschijnlijk dat reizigers in de oude kern van Duivendrecht terecht komen 







Aanbevelingen veiligheidsexpert

De terminal én de omgeving is goed ‘sociaal veilig’ te maken. De terminal kan 
bijdragen aan een verbetering van de huidige situatie.

Noodzakelijke maatregelen:
1. Stel een ‘voorpleinconvenant’ op met alle eigenaren;

2. Trek de watergang rondom de terminal door, dit zorgt voor duidelijk in- en 
uitgangen en een goed beheersbaar gebied;

3. Herinrichting van de route naar het stations en het Stationsplein:
- openheid en zicht;
- verlichting op de juiste manier geregeld;
- eenheid en kwaliteit van materiaalgebruik

4. Terminalbeheer:
- 24 uur aanwezigheid van beheerders;
- beheerders zorgen voor schoon, heel en veilig;
- werkgebied van beheerders is de terminal én omgeving;
- beheerders zijn het eerste aanspreekpunt en schakelen indien nodig hulpdiensten in; 
- cameratoezicht.



Wat is het effect op de bereikbaarheid? 

• Nu circa 15.000 auto’s per dag op de Holtenbergerweg (per uur 625);

• Gelijkmatig over de dag verdeeld, 130 tot 160 bussen per dag (per uur 8 á 10);

• Verkeerskundige analyse van 2016: niet of nauwelijks invloed op de 
bereikbaarheid gezien het relatief lage aantal ten opzichte van het totaal en 
het ontbreken van een ‘spits’;

• Eurolines: bedrijfsvoering wordt niet beïnvloed door evenementenverkeer.



Wat betekent het voor de luchtkwaliteit?

• Lange afstandsbussen zijn bijna altijd Euroklasse V of VI. Deze bussen 
mogen gewoon de milieuzone van Amsterdam binnenrijden;

• De milieuzone leidt niet tot verplaatsing van oude, vervuilende bussen 
naar de rand van de stad;

• Een milieu eis stellen voor het gebruik van de terminal kan een goed 
middel zijn om te garanderen dat de operators schone bussen inzetten.

• Huidige concentratie stikstofdioxide in het gebied bedraagt minder dan 35 
μg/m³ (bron: Nationale Monitoringstool);

• Het aantal bussen en de mate van uitstoot leidt niet tot significante 
verslechtering van de luchtkwaliteit in het gebied;



Cijfers luchtkwaliteit – analyse 

• Onderzoek TNO invloed van bussen op specifieke locaties
• Prins Hendrikkade: per dag 3300 bussen Euro V
• Leidt per dag tot een verhoging van de NO2-concentratie van ongeveer 

+3,1 µg/m3 op de Prins Hendrikade

Doorberekening naar Touringcarterminal Duivendrecht
• Bijdrage 160 bussen Euro V: ongeveer +0,15 µg/m3

• Bijdrage 160 bussen Euro VI: ongeveer +0,03 µg/ m3

• Europese norm NO2: 40 µg/m3 

• Exacte waardes op de Stationsweg niet bekend maar zitten ruim onder de 
norm (tussen schatting rond de 30 µg/m3)

• 160 bussen 0.075% van de maximaal toegestane NO2-concentratie.



https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-
vervoer/vliegen-of-ander-vakantievervoer/

Reizen per touringcar minst 
belastende vorm van reizen



Het locatieonderzoek



Het gebied

Gronddepot P&R

Station
Duivendrecht



Uitwerking op de voorkeurslocatie

Verkeerscirculatie voor bussen met de minste impact op gebied. Geen extra
infrastructuur nodig. Inrijden via busbaan, uitrijden via Stationsweg. Daardoor 
geen kruisende bussen.



Uitwerking op de voorkeurslocatie

Insteekperrons verdienen de voorkeur met het oog op veiligheid. Inladen op 
perrons aan de zijkant van de bus. Reizigers wachten in wachtruimte en/of bij 
horecapunt. Geen kruisende bewegingen reizigers / bussen. Watergang rondom 
Terminal zorgt voor waterberging en beheersbaarheid bezoekers (noordelijke 
watergang is bestaand).



Huidige situatie voorkeurslocatie



Hoe kan het er uit zien?

Exacte architectuur is pas aan de 
orde bij de uitwerking. Voorbeeld 
is een eerste idee



Hoe kan het er uit zien?





1  Raadsvragen Touringcarterminal - Ouder-Amstel Anders 

Touringcarterminal - beantwoording raadsvragen Ouder-Amstel Anders 

Ewout van der Weij, 15 december 2017 

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. 
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1 Inleiding 

1.1 Kwaliteit bieden voor de stad én voor internationale lijndiensten 

Amsterdam groeit op vele vlakken. Op economisch gebied gaat de groei snel, het aantal inwoners 

neemt toe evenals het aantal bezoekers. De komende jaren zal de groei aanhouden. De druk op de 

(openbare) ruimte in de stad neemt toe. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit Amsterdam (UAM) 

zijn diverse maatregelen opgenomen om de stad leefbaar te houden. Zo wordt er in het centrum 

meer ruimte gegeven aan voetgangers en fietsers. Een van de maatregelen die daar een bijdrage 

aan gaat leveren is het opvangen van touringcars aan de rand van de (binnen)stad. Touringcars 

hoeven niet onnodig ver de stad in te rijden. Voor touringcars met bestemming binnenstad 

worden locaties aan de rand van de binnenstad ontwikkelt waar het in- en uitstappen op een 

goede manier geregeld kan worden. Voor internationale lijndiensten wordt een locatie gezocht 

aan de rand van de stad, nabij een goed overstappunt op openbaar vervoer.  

 

Op dit moment zijn er  weinig goede voorzieningen voor 

touringcarmaatschappijen en haar reizigers. Het afzetten 

en ophalen van reizigers gebeurt op dit moment vaak op 

plekken die daar niet geschikt voor zijn ingericht. Dit zorgt 

voor overlast en verkeersonveilige situaties. Het realiseren 

van goede voorzieningen voor deze groeiende manier van 

reizen is nodig. Het levert een bijdrage aan een kwalitatief 

betere ontvangst van reizigers. 

 

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen half jaar 

met de gemeente Ouder-Amstel en de NS onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het 

ontwikkelen van een goede terminalvoorziening voor internationale lijndiensten nabij station 

Duivendrecht.  

 

Dit rapport omvat de weergave van dat onderzoek. 

1.2 Locatieonderzoeken vanaf 2015 

Holendrecht 

In 2015 is een verkenning uitgevoerd naar geschikte locaties voor een touringcarterminal aan de 

rand van de stad. Een kavel nabij station Holendrecht leek uit dat onderzoek de meest geschikte 

locatie op dat moment. In 2016 is deze locatie uitgewerkt op schetsniveau (schetsontwerp en 

kostenraming). Deze locatie bleek uiteindelijk kostbaar vanwege benodigde ophogingen, 

verleggen van een grootschalig kabels en leidingen tracé en de samenloop met het bestaande 

busstation voor openbaar vervoer. Tijdens het onderzoek naar Holendrecht kwam ook 

Duivendrecht ter sprake. Deze locatie was niet meegenomen in het stedelijk onderzoek uit 2015 

omdat de locatie op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ligt. 

 

 

Waarom een touringcarterminal? 
- Nu te weinig voorzieningen & 

kwaliteit voor touringcars en 
reizigers; 

- Groeiende touringcarbranche 
vraagt meer capaciteit; 

- Meer ruimte creëren in de stad. 
Touringcars opvangen aan de 
rand van de stad, in plaats van 
onnodig ver in de stad. 
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P+R locatie Duivendrecht 

De locatie Duivendrecht biedt vanuit ligging goede mogelijkheden. Door de aanwezigheid van 

twee verschillende spoorverbindingen en de ligging dichter bij het centrum van Amsterdam is 

Duivendrecht vanuit vervoerkundig oogpunt feitelijk beter dan Holendrecht. Medio september 

2016 zijn gesprekken gestart met de NS en met de gemeente Ouder-Amstel over de voorkeur voor 

de locatie nabij NS station Duivendrecht. NS is grondeigenaar van het gebied rondom het station 

en de gemeente Ouder-Amstel is het bevoegd gezag. De NS zag de meerwaarde in een mogelijke 

terminal vanwege versterking van de positie van het station (meer reizigers, draagvlak voor 

stations voorzieningen) en vanwege de positionering van het te ontwikkelen gebied De Nieuwe 

Kern (DNK). Ouder-Amstel zag ook de mogelijke meerwaarde maar gaf daarbij duidelijk aan dat 

beheer en sociale veiligheid hele belangrijke aandachtspunten zijn, net als duurzaamheid en 

meervoudig ruimtegebruik. Beide partijen gaven aan dat een eventuele terminal in goede 

samenhang met de planvorming van DNK ontwikkelt moet worden. Het mag die ontwikkeling in 

ieder geval niet in de weg staan. 

 

Vervolgens is in de tweede helft van 2016 een verkennend onderzoek uitgevoerd voor een 

tijdelijke terminal op de bestaande P+R locatie. De tijdelijke invalshoek kwam voort uit de wens 

om de planvorming van DNK niet in de weg te staan. Op dat moment was nog te weinig concreet 

over de invulling van dit deel van DNK. Een tijdelijke terminal kan voor grofweg 10 jaar 

functioneren en daarna verplaatst worden om plaats te maken voor de definitieve plannen. 

 

Er is een globaal schetsontwerp gemaakt voor de P+R locatie waarbij een deel van de P+R functie 

behouden blijft. Er zijn drie concepten van de terminal gevisualiseerd. Een tijdelijke terminal in de 

vorm van hergebruikte bestaande kassen, een houten balkenrooster en een luchttube. 

 

  

In november 2016 heeft het college van Ouder-Amstel (kabinet) ingestemd met  het verder 

verkennen van de mogelijkheden voor een touringcarterminal. Daarbij heeft de gemeente Ouder-

Amstel voorwaarden gesteld aan een goede sociale veiligheid, duurzaamheid, het meenemen van 

de verbinding Duivendrecht-Arena, aandacht voor beheer en het mogelijk toepassen van 

meervoudig ruimtegebruik. Ook moet de terminal passen in de toekomstige stedenbouwkundige 

ontwikkeling van De Nieuwe Kern, of, het op zijn minst niet in de weg staan, bijvoorbeeld door een 

tijdelijke oplossing. 

 

Figuur 1: Drie concepten voor een tijdelijke touringcarterminal op de P&R locatie 
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Noordwestkwadrant Duivendrecht 

Begin 2017 werd in het planproces DNK meer duidelijk over de invulling van het gebied rondom 

station Duivendrecht. Binnen DNK werden functionele stedenbouwkundige indelingen gemaakt 

van de verschillende deelgebieden. Dit had te maken met de  samenwerkingsovereenkomst die de 

gezamenlijke grondeigenaren voorbereidden. Hiervoor was een goede onderlegger nodig om 

financiële afspraken over te maken en een globale uitvoeringsplanning vast te leggen. Voor de 

omgeving van station Duivendrecht betekende dit dat een aantal zaken: 

 Het gebied komt eerder dan in de oorspronkelijke plannen stond tot uitvoering; 

 Het gebied ter hoogte van de P+R is de link naar een te ontwikkelen woongebied in het  

zuidwestkwadrant; 

 Rondom het station zou een pleinachtige omgeving moeten komen; 

 Het Noordwestkwadrant wordt een gemengde kantoor- en bedrijvenwijk; 

 De Stationsweg blijft op zijn huidige positie liggen. 

 

Op basis van deze nieuwe informatie kwam de gemeente Ouder-Amstel met het voorstel om te 

onderzoeken of in het Noordwestkwadrant (zie figuur 2, pagina 13) een beter geschikte locatie 

voor de touringcarterminal mogelijk zou zijn. in het voorjaar van 2017 spraken de gemeente 

Amsterdam, de NS en de gemeente Ouder-Amstel af om deze extra locatie te verkennen. De 

partijen waren het er over eens dat een terminal eigenlijk heel goed in het gewenste kantoor- en 

bedrijvenbedrijvenmilieu van het Noordwestkwadrant zou passen en daarmee ook beter in het 

plan voor DNK. In tegenstelling tot de P+R locatie waar de terminal een obstakel zou vormen voor 

het beoogede plein en de toegang tot het woongebied in het zuidwestkwadrant. 

 

Deze rapportage omvat de studie naar de haalbaarheid van de terminal in de Noordwestkwadrant. 

Deze studie is in samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel en NS uitgevoerd en omvat een 

programma van eisen, ruimtelijke verkenning, technische quick scan en een schetsontwerp. Het 

ontwerpboekje is als bijlage bijgevoegd. 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport start met een inleiding waarin de voorgeschiedenis wordt toegelicht. In hoofdstuk 3 

volgt het Programma van Eisen voor de toekomstige terminal. Hoofdstuk 3 gaat in op 

ontwikkelingen in de markt en op het aantal verwachtte bussen, reizigers en benodigde perrons. In 

hoofdstuk 4 wordt het schetsontwerp aan de hand van een aantal aspecten  toegelicht. Tot slot 

volgt in hoofdstuk 5 de conclusie. Hierin zijn de 5 voorwaarden van de gemeente Ouder-Amstel 

opgenomen.   
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Doel van het project:   

“een kwalitatief goede, duurzame en centrale voorziening bieden voor passagiers en voor 

maatschappijen die internationale lijndiensten per touringcar verzorgen”. 

 

2 Programma van Eisen 

2.1 Doel van het project 

De gemeente Amsterdam wil een voorziening realiseren waar touringcarpassagiers op een 

prettige en kwalitatief goede manier hun reis kunnen uitvoeren. Dit betekent een prettige 

omgeving, goede verbinding en aansluiting op andere vervoermiddelen zoals metro, trein, taxi en 

P&R en aanwezigheid van voorzieningen zoals een wachtruimte, horeca en informatievoorziening. 

Ook beheer en toezicht op de locatie is een belangrijk element in het kader van sociale veiligheid. 

Daarnaast is het belangrijk dat ook de vervoerbedrijven die van de terminal gebruik maken hun 

dienstverlening goed kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat er voldoende perrons beschikbaar 

moeten zijn, reizigersinformatie voorradig is, dat de locatie goed bereikbaar is en dat er ruimte is 

voor bijvoorbeeld kantoorunits/ticketverkooppunten. 

 

Door het realiseren van een dergelijke centrale voorziening wordt de dienstverlening aan reizigers 

sterk verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. 

2.2 Programma van eisen als kader voor de verkenning 

Anders dan bij modaliteiten als trein, tram, stadbussen, auto 

of fiets zijn er nog weinig beleidskaders voor 

touringcarvervoer. Daarom zijn ontwerpeisen die ten 

grondslag moeten liggen aan een verkenning het afgelopen 

jaardoor de projectgroep verzameld. Dit is gebeurd op basis 

van gesprekken met de branche (touringcarmaatschappijen, 

chauffeurs), eigen ervaring, inschatting en  vergelijking van 

bestaande internationale terminals. Op basis hiervan is een 

Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin zo nauwkeurig 

mogelijk de eisen staan waar een touringcarterminal voor 

lijndiensten en reizigers aan moet voldoen. 

 

Belangrijke onderdelen uit dit programma hebben betrekking 

op het ambitieniveau, het aantal perrons, de bereikbaarheid van de terminal voor verschillende 

modaliteiten, de benodigde voorzieningen en de wijze van halteren. Ook zaken als 

terminalmanagement, beheer en exploitatie zijn onderdeel van het PvE. Daarnaast zijn de 

voorwaarden van de gemeente Ouder-Amstel opgenomen.  

 

 

 

Internationale voorbeelden 
In vele Europese landen (vooral 
Duitsland, Frankrijk, Spanje en 
Engeland) is het touringcarvervoer 
voor lange afstanden al jarenlang en 
een volwaardig onderdeel van het 
transportsysteem. Er zijn 
aansprekende voorbeelden te vinden 
van touringcarterminals die goed 
functioneren en kwaliteit bieden voor 
de omgeving. Goede voorbeelden zijn 
de terminals van Hamburg, Berlijn, 
Frankfurt en Parijs. 
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 Programma van Eisen Touringcarterminal Duivendrecht 

1. Locatiekeuze terminal 

 Goed bereikbaar vanaf A2/A1/A4 

 Dichtbij of ‘op’ een stedelijke OV knoop 

2. Infrastructuur 

 Zo veel mogelijk gescheiden vervoersstromen op de terminal en naar het station toe 

 Goede verbinding tussen OV knoop en terminal (kort, veilig en duidelijk) 

 Capaciteit van de bestaande toegangsroutes  sluit aan op de bestaande en toekomstige behoefte 

 Het aankomende verkeer wordt zo min mogelijk belemmerd 

3. Sociale veiligheid en comfort 

 De terminal en de route naar het station is sociaal veilig (voorwaarde Ouder-Amstel) 

 Er is direct zicht op aankomende en vertrekkende bussen 

 Schoon, heel en veilig (voorwaarde NS) 

 Er is toezicht gedurende de operationele uren van de terminal 

 De voorzieningen zijn gecentreerd en overdekt. 

 De reizigers zo veel mogelijk geconcentreerd bij de wachtvoorzieningen spreiding voorkomen 

 Beheer & onderhoud is bij aanvang goed geregeld (voorwaarde Ouder-Amstel) 

4. Functies en voorzieningen 

 Basisvoorzieningen: overdekte wachtruimtes , terminalmanagement, verkooppunten, toiletten 

 OV kaartenautomaat voor overstap op lokaal OV 

 Voldoende afvalbakken - afvalvoorzieningen aanwezig en leegpunten voor chemisch toilet 

 (horeca) voorzieningen ten behoeve van wachtende passagiers die niet concurreren de voorzieningen in het station 

 Kantoorunits touringcarbedrijven / ticketdesks 

 mogelijk extra voorzieningen zoals douche, slaapgelegenheid chauffeurs, lockers  

5. Kwaliteit en uitstraling 

 Kwalitatief hoogwaardige uitstraling 

 Terminal is eyecatcher, voegt iets toe aan kwaliteit van het gebied en zet DNK op de kaart 

 Overkapping van de bussen, minimaal over het instapgedeelte  

6. Capaciteit 

 Capaciteit gebaseerd bij piekdrukte en bij regulier/gemiddeld 

 Voldoende taxistandplaatsen 

 Bufferruimte voor wachtende bussen tot 2 uur 

 Voldoende Kiss en Ride 

 Sneeuw- en zonreizen, evenementenbussen en internationale lijndiensten idealiter van elkaar gescheiden 

 Aanwezigheid van een P+R (long term parking) 

7. Duurzaamheid 

 De terminal en de omgeving heeft een duurzaam karakter (voorwaarde Ouder-Amstel). Verschillende 

componenten zoals herbruikbaar, herplaatsbaar, Energie, Klimaatadaptief, afbreekbaar (materiaal) 

8. Technische uitwerking 

 Lengte bus regulier: 15m 

 Lengte bus met aanhanger incl. trekhaak =18,75 meter 

 Breedte haltegoot: 3,0 meter  

 Breedte perron: 2,5m minimaal 

 V=15km/uur (in enkele gevallen 5km/uur) 

 In en uitstuurtijd (5s/4s)m 

 minimale boogstraal: 12m 

 Over de hele lengte van de bus een recht perron 
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 Minimale doorgang voor bussen is 4.60 meter. 

9. Overig 

 Kosten neutraal exploiteren 

 Tijdelijke variant functioneert tot 10 jaar 

 Aansluiting en versterking van de langzaam verkeersroute richting Arena (voorwaarde Ouder-Amstel) 

 Meervoudig ruimtegebruik (voorwaarde Ouder-Amstel). Bijvoorbeeld door amusement tijdens het wachten. 

Sportvoorziening (tafeltennis, basketbal), een hip horeca café etc. (zachte eis) 

 

2.3 Tijdelijk of definitief? 

In deze verkenning in het Noordwestkwadrant is zowel gekeken naar een tijdelijke als een meer 

definitieve variant. Dit laatste is gedaan omdat een terminal makkelijker in het beoogde 

programma voor het Noordwestkwadrant (werklocatie met bedrijven en kantoren) ingepast kan 

worden in vergelijking met de P+R locatie. Daar was alleen tijdelijkheid aan de orde. Daarbij speelt 

ook mee dat bij de P+R locatie geen grondverbetering nodig is en in het Noordwestkwadrant wel. 

Een puur tijdelijke variant is daarmee voor het Noordwestkwadrant een stuk kostbaarder. Een 

langere exploitatietermijn van een terminal is daarom voor dit gebied wenselijk waarbij tevens 

meer geïnvesteerd kan worden in kwaliteit. 

 

Uiteindelijk gaat de discussie over tijdelijk of definitief vooral over de keuze voor het aantal jaar, 

de periode waarvoor de terminal gebouwd wordt. Bij een puur tijdelijke, demontabele terminal 

voor een periode van 5 tot 10 jaar zal de investering lager zijn en daarmee de ambitie lager liggen 

dan bij een terminal die er voor langere tijd staat. Een terminal voor een langere periode, 

bijvoorbeeld voor 15 jaar kan met een hogere ambitie gerealiseerd worden. Een dergelijke 

terminal kan opgevat worden als een ‘strategische reservering’: de locatie kan na die periode 

plaats maken voor andere functies zoals vastgoedontwikkeling, passend bij de rest van het gebied. 

Een definitieve terminal kan dan op zijn beurt weer onderdeel uit gaan maken van die 

vastgoedontwikkeling als dat gewenst is. Daarmee kan een terminal voor 15 jaar ook opgevat 

worden als een tijdelijke voorziening.  

 

In deze studie zijn beide varianten opgenomen. Er is geanalyseerd hoe een terminal voor 15 jaar 

ingepast kan worden zonder dat het de overige ontwikkeling van het Noordwestkwadrant of de 

omgeving van het station in de weg staat. 

 

 

Tijdelijk P+R locatie Semitijdelijk Noordwestkwadrant 

Levensduur terminal tot 10 jaar Levensduur terminal tot 15 jaar 

Beperkte halteercapaciteit Halteercapaciteit volledig 

Bouwrijpe grond aanwezig Grondverbetering nodig 

Kleine voorinvestering Grote voorinvestering 

Midden in de ontwikkeling DNK Aan de rand van ontwikkeling DNK, inpasbaar 

Ambitie lager vanwege korte levensduur Hogere  ambitie mogelijk 

Tabel 1: Het verschil tussen een tijdelijke terminal en een semi-tijdelijke terminal 
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3 De markt, aantallen en benodigde capaciteit 

3.1 De touringcarmarkt voor (inter)nationale lijndiensten 

Reguliere lijndiensten 

De toekomstige terminal richt zich primair op (inter)nationale lijndiensten. De grootste 

vervoerders in deze markt zijn Ouibus, Flixbus en Eurolines. Momenteel halteren deze 

maatschappijen al in Amsterdam. Ouibus en Flixbus op station Sloterdijk, Eurolines tijdelijk op 

station Duivendrecht1. De maatschappijen bieden tegen concurrerende tarieven reizen aan naar 

Europese bestemmingen. Deze maatschappijen rijden volgens een vaste dienstregeling waarbij 

verspreid over de dag bussen vertrekken naar steden in het buitenland. 

 

In 2013 is de markt voor lange afstandsreizen per touringcar in Frankrijk en Duitsland 

geliberaliseerd. Dit heeft geleid tot een forse groei van het aantal aangeboden verbindingen en 

bestemmingen.  In deze landen concurreren lange afstandsbussen met het treinverkeer. De 

touringcars concurreren niet alleen op prijs met trein, auto en vliegtuig, ook bieden ze gratis wifi, 

stopcontacten voor mobieltjes en laptops, extra beenruimte en verzekerde zitplaatsen. Ze spreken 

hiermee en bredere doelgroep aan dan voorheen. In het verleden was lange afstandsvervoer via 

touringcars vooral een markt voor vakantiereizen en backpackers. Sinds 2013 is het aantal partijen 

dat in de touringcarbranche  opereert sterk toegenomen. Aangenomen wordt dat de markt qua 

volume niet veel verder zal groeien en dat er door fusies een paar grotere grote partijen 

overblijven. 

 

De laatste jaren worden in beperkte mate ook binnenlandse lijndiensten opgezet door de 

maatschappijen. Het effect hiervan is vooralsnog beperkt omdat het spoornetwerk in Nederland 

zeer fijnmazig is in tegenstelling tot andere Europese landen. 

 

Een andere ontwikkeling is geweest dat de Europese Unie een richtlijn heeft opgesteld dat grote 

steden verplicht zijn om een touringcarlocatie aan te wijzen waar goede voorzieningen zijn voor 

reizigers. 

 

Amsterdam is voor de touringcarbranche een van de meest noordelijke bestemmingen. Hierdoor 

fungeert Amsterdam vaak als eindpunt, in plaats als tussenhalte. De populairste bestemmingen 

vanuit Amsterdam zijn Brussel, Londen en Parijs voor Eurolines. Onder Flixbus zijn dit de 

bestemmingen Brussel, Parijs, Berlijn.  

 

Zon- en sneeuwreizen 

Naast de internationale lijndiensten biedt de toekomstige terminal plek aan touringcars gericht op 

zon- en sneeuwreizen. Maatschappijen zoals Sundiogroup en Interbus verzorgen onder 

verschillende merklabels in de maanden juni, juli en augustus reizen naar Zuid-Europa en 

winterreizen in de maanden december tot en met begin mei naar de Alpen. Over het algemeen is 

de markt voor sneeuwreizen nog goed te noemen. De busreizen met zonbestemming nemen de 

                                                                    
1
 Eurolines halteerde vroeger op Amstelstation. Vanwege de grootschalige gebiedsontwikkeling is Eurolines naar 

Duivendrecht verhuist. Eurolines heeft een vergunning tot 2019 om vanaf Duivendrecht touringcarreizen te 
verzorgen. 
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laatste jaren af in verband met concurrerende vliegtickets naar goed bereikbare luchthavens in 

Zuid-Europa. 

 

Een belangrijk kenmerk van de zon- en sneeuwreizen is dat ze maar in bepaalde periodes van het 

jaar uitgevoerd worden en dat ze in Amsterdam (opstapplek, geen tussenhalte) qua aantallen 

relatief laag zijn met een paar specifieke pieken rondom de verschillende vakantieperiodes. Dit 

varieert van 0 tot 4 bussen per dag in een dalperiode tot 32 busreizen in een piekperiode.  

 

Met de toekomstige terminal ontstaat voor maatschappijen, reizigers en de omgeving een goed 

functionerend vervoersknooppunt voor (inter)nationale lijndiensten en zon- en sneeuwreizen. 

Hiermee vervallen de ongeschikte halteerlocaties op andere plekken in de stad zoals bij Station 

Sloterdijk, de Europaboulevard en diverse ad hoc locaties.  

3.2 Aantallen bussen 

Voor het bepalen van het aantal benodigde perrons is het van belang om te weten met hoeveel 

busbewegingen rekening gehouden moet worden. Er is geen kant en klaar marktonderzoek 

beschikbaar waaruit deze cijfers zijn te destilleren.  Het projectteam heeft daarom gegevens 

opgevraagd bij de diverse maatschappijen (Sundiogroup, Interbus, Flixbus, Eurolines en Ouibus) 

en deze vergeleken met de online raadpleegbare dienstregelingen, de marktscan uit 2016 (in 

opdracht van de gemeente Amsterdam) en met de cijfers van het Ministerie van IenM (registratie 

vergunningen touringcarlijndiensten). Door het bundelen en vergelijken van deze gegevens is een 

totaal overzicht ontstaan van het aantal vertrekkende  en aankomende bussen per week. Omdat 

de dienstregelingen door het jaar heen niet continue zijn (dalperiodes en piekperiodes) is gewerkt 

met een minimaal en maximale capaciteit. 

 

(Inter)nationale lijndiensten van en 

naar Amsterdam 

MINIMAAL 

Vertrek en aankomst 

MAXIMAAL 

Vertrek en aankomst 

Eurolines per dag 29 41 

Flixbus per dag 87 98 

Ouibus per dag 16 24 

Totaal per dag 132 163 

Gemiddeld aantal bussen per uur2 8,5 10,1 

Totaal bussen per week 924 1141 

Tabel 2: Overzicht van het minimaal en maximaal aantal (inter)nationale lijndiensten van en naar Amsterdam  

 

Uit de analyse blijkt dat de internationale lijndiensten gespreid over de week aankomen en 

vertrekken en dat er maar beperkt verschil bestaat tussen het aantal aankomende en 

vertrekkende bussen omdat Amsterdam geen meestal geen tussenhalte is maar een begin- en 

eindpunt. De meeste aankomsten/vertrekken zijn tussen 9-12uur en tussen 19.30 en 22 uur. Totaal 

per dag vertrekken er tussen de 132 en 163 bussen vanuit Amsterdam. Bussen vertrekken niet 

gedurende de nacht, uitgezonderd calamiteiten. Hiermee is de netto tijd dat de terminal 

operationeel moet zijn niet 24 maar 16 uur per dag , maar tussen 07:00 uur ’s ochtends en 23:00 

uur ’s avonds. Dit betekent gemiddeld 8,5 en 10,1 aankomende en vertrekkende bussen per uur. 

 

                                                                    
2
 Gebaseerd op de netto tijd dat de terminal operationeel is 
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Voor het aantal zon- en sneeuwreizen liggen de aantallen een stuk lager maar zit er meer verschil 

in de pieken en dalen. Reden van deze verschillen is dat de aantallen rond de schoolvakanties een 

stuk hoger liggen. In de zomer rijden de bussen op maandag, woensdag, vrijdag en zondag,  hierin 

zijn zowel de aankomsten als vertrekken samengevoegd. In totaal rijden minimaal 10 bussen per 

week en maximaal 51 bussen (een paar keer per jaar rondom vakanties). In de winter rijden de 

bussen dagelijks. In totaal vertrekken er minimaal 11 bussen en maximaal 74 bussen per week. 

Zon- en sneeuwbussen rijden samen 36 weken van de 52 weken in het jaar. Ongeveer een derde 

van de bussen in de winter rijdt met een aanhanger. Hiermee is een touringcar  (15 meter) met 

aanhanger 19 meter lang. Deze voorwaarde is meegenomen in het Programma van Eisen. 

 

ZOMER (juni/juli/augustus) 
Zonreizen van en naar Amsterdam 

Maandag Woensdag Vrijdag Zondag 

Minimaal vertrek+aankomst 2 3 3 2 

Maximaal vertrek+aankomst3 13 16 16 6 

Tabel 3: Aantal zonreizen per week, operationeel in de maanden juni, juli en augustus (12 weken) 

 

WINTER (nov t/m april) 
Winterreizen van en 
naar Amsterdam 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag  

Minimaal  
vertrek+aankomst 

1 1 1 1 3 1 3 

Maximaal4 
vertrek+aankomst 

6 6 6 6 22 6 22 

Tabel 4: Aantal winterreizen per week, operationeel in de maanden november tot mei (24 weken) 

3.3 Aantallen reizigers 

Om het aantal en de omvang van voorzieningen te kunnen bepalen is het nodig om een beeld te 

hebben van het aantal reizigers dat gebruik maakt van de terminal. Dit aantal kan ingeschat 

worden via de gemiddelde bezettingsgraad per bus. Touringcarmaatschappijen Flixbus, Eurolines 

en Ouibus spreken zich hier liever niet expliciet over uit vanwege concurrentiegevoeligheid. Een 

snelle rekenslag leert dat bij een bezettingsgraad van gemiddeld 20 passagiers per busrit minimaal 

963.600 reizigers en maximaal 1.189.9005 reizigers per jaar van de terminal gebruik maken. Dat is 

teruggerekend tussen de 2.640 en 3.260 reizigers verspreid over de dag uitgaande van een 

gemiddelde bezetting van 20 personen. Voor de zon- en sneeuwreizen is het aantal reizigers 

lastiger te bepalen grofweg schommelt het tussen 40.000 en 60.000 op jaarbasis samen. 

 

Deze cijfers komen overeen met de omvang van het aantal reizigers waar Flixbus zich in een eigen 

persbericht over uitspreekt: in 2017 rond de 1 miljoen reizigers per jaar van en naar Amsterdam 

 

Het aantal reizigers betekent een substantieel aantal nieuwe gebruikers van station Duivendrecht. 

Dit kan een goede boost betekenen voor de functies op station Duivendrecht die door het 

aanleggen van de Schipholboog van Arena naar Zuid, een belangrijk deel van de klandizie hebben 

verloren. Tevens betekent het een verlevendiging van het gebied doordat er meer mensen 

                                                                    
3
 Een paar keer per jaar rondom vakanties 

4
 Een paar keer per jaar rondom vakanties 

5
 Bezetting x aantal bussen per dag x 365 dagen 
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aanwezig zijn in het gebied. Dit kan een bijdrage leveren aan het beperken van het gevoel van 

onveiligheid. 

3.4 Hoeveelheid benodigde perrons en indeling 

Naast het aantal aankomende en vertrekkende bussen is het voor het bepalen van de capaciteit 

belangrijk om te weten hoeveel  tijd bussen nodig hebben om op een fatsoenlijke manier te 

halteren.  

 

Een vertrekkende bus met instappende passagiers neemt meer tijd in beslag dan een aankomende 

bus met uitstappende passagiers. Bij het vertrek moet de bus altijd eerder aanwezig zijn op de 

halte, moeten kaartjes en paspoorten gecontroleerd worden en bagage gelabeld. Uit een analyse 

van de feitelijke situatie op Sloterdijk en op basis van gesprekken met maatschappijen moet voor 

een vertrekkende bus maximaal 30 minuten gerekend worden.  Voor kleinere bussen of in dal 

periodes kan dit uiteraard korter. Een aankomende bus heeft in principe voldoende aan maximaal 

15 min halteertijd omdat er alleen mensen uitstappen en de bagage moet worden uitgeladen.  

 

Ook de gekozen perronindeling is van belang. Daarbij kan gekozen worden om zaken te 

combineren of juist te scheiden. Zo kan er een scheiding gemaakt worden tussen aankomende en 

vertrekkende bussen en tussen lijndiensten en zon- en sneeuwreizen.  

 Het combineren van aankomende en vertrekkende bussen levert vooral voordelen op: 

flexibel gebruik van de perrons en het voorkomt onnodige extra rijbewegingen doordat 

een bus voor zowel aankomst als vertrek dezelfde halte kan gebruiken. Het scheiden van 

aankomende en vertrekkende bussen levert nauwelijks voordelen op. 

 Het scheiden van lijndiensten en zon- en sneeuwreizen heeft wel voordelen. Reden 

hiervoor is dat internationale lijndiensten meer aan vertrektijden vastzitten dan zon- en 

sneeuwdiensten. Daarnaast hebben zon- en sneeuwreizen ook een andere ontwerpeis: 

het perron dient geschikt te zijn voor 19 meter lange touringcars met aanhanger. Idealiter 

wordt daarom een aparte deel op de terminal aangewezen voor zon- en sneeuwreizen. 

 

Vertaling naar het aantal benodigde perrons 

Bij een halteertijd van maximaal 15 minuten voor aankomende bussen kunnen per perron 

minimaal vier bussen halteren. Bij een halteertijd van maximaal 30 minuten voor vertrekkende 

bussen kunnen minimaal twee bussen per perron halteren. Uitgaande van 82 vertrekkende en 82 

aankomende bussen (de helft van totaal 164 bussen)(zie ook tabel 2) per uur zijn minimaal 5 

perrons nodig. 

 

Tabel 5: Berekening van het minimaal aantal perrons  

 

Hiermee is rekening gehouden met het maximaal aantal internationale lijndiensten per dag. Er is 

geen rekening gehouden met een marge, groeimogelijkheden, piekdrukte per dag of calamiteiten. 

In de praktijk moet daarom ruime marge ingebouwd worden om ongewenste situaties op de 

terminal te voorkomen. Op basis van ervaring in het buitenland is een aantal van 8 tot 10 perrons 

bij deze aantallen sterk te adviseren. 

Halteertijd Bussen per uur per perron Minimaal aantal benodigde perrons 

30 minuten (vertrek) 2 2 

15 minuten (aankomst) 4 3 

Totaal  5 
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Hierboven is beschreven waarom wordt gekozen voor aparte perrons voor zon- en sneeuwreizen. 

Er halteren maximaal 2 zon- of sneeuwbussen tegelijk. Indien Interbus ook gelijktijdig zou stoppen 

is behoefte aan 3 perrons. Deze perrons voor zon- en sneeuwreizen kunnen flexibel worden 

ingezet, waardoor een overloop van internationale lijndiensten ook van deze halten gebruik kan 

maken. 

 

Chauffeurs hebben een ruimte nodig om de bus tijdelijk te parkeren, dit wordt ook wel de 

bufferlocatie genoemd. De bufferlocatie wordt gebruikt als de chauffeur de tijd tussen aankomst 

en vertrek moet overbruggen. De bus is tijdens het bufferen leeg. Bij vertrek is sprake van een 

nieuwe rit. Bufferen kan voor korte duur (tot 2 uur). Chauffeurs die langer moeten wachten rijden 

meestal naar een hotel. Veel Nederlandse bedrijven rijden voor een langere wachttijd terug naar 

de locatie van hun eigen bedrijf. Een korte bufferlocatie dient zich te bevinden op de terminal. Een 

snelle rekensom wijst uit 6 tot 8 bufferplekken voldoende moet zijn. 
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Figuur 2: Ligging Noordwestkwadrant 

4 Ruimtelijke verkenning Noordwestkwadrant 

4.1 Locatieonderzoek Noordwestkwadrant 

Tussen begin mei en eind juli 2017 is de 

verkenningsstudie uitgevoerd naar de 

mogelijke varianten in het 

Noordwestkwadrant van station 

Duivendrecht (zie figuur 2) en is in 

overleg met de gemeente Ouder-Amstel 

en de NS het concept van de terminal 

verder uitgewerkt. In de 

verkenningsstudie die is uitgevoerd door 

ZJA architecten (zie bijlage 1) is de 

ruimtelijke inpasbaarheid beoordeeld 

voor een zestal mogelijke locaties (zie 

figuur 3). De locaties zijn beoordeeld op 

de verbinding tussen station en terminal 

de ontsluiting naar de 

hoofdinfrastructuur, de inpasbaarheid in 

het toekomstige plan voor DNK, de 

beschikbare ruimte en technische 

aspecten van de locaties. 

 

In het zoekgebied komt locatie 3 duidelijk als voorkeur boven drijven. De locatie heeft een groot 

aantal voordelen ten opzichte van andere locaties in het gebied. Locatie 3: 

 ligt dicht tegen het spoor aan, een locatie die niet ideaal is voor andere functies; 

 verbruikt ten opzichte van andere locaties effectief minder ruimte;  

 heeft minimale extra infrastructuur 

nodig door aansluiting op bestaande 

infrastructuur; 

 zorgt niet voor extra verkeer direct 

op of rond het Stationsplein; 

 maakt een kruisingsvrije route voor 

voetganger van naar het stations 

mogelijk; 

 is technisch (o.a. ondergrond, water) 

goed uitvoerbaar; 

 kan aanleiding geven tot benutten 

van de kwaliteit van het groene 

spoortalud door een fietsroute aan 

te leggen of wachtvoorzieningen 

aan te brengen in het groen; 

 is flexibel ten opzichte van het DNK 

plan en programma. 
Figuur 3: De zes onderzochte locaties 
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De andere locaties hebben allemaal overduidelijke nadelen ten opzichte van locatie 3. Deze 

nadelen variëren van veel verkeer voor het station langs, technische complexiteit (bodem/water) 

tot een te groot grondbeslag in de plannen voor DNK. 

4.2 Ruimtelijke functies en inpasbaarheid locatie 3 

De voorkeursvariant (locatie 3) is na de keuze verder uitgewerkt met de capaciteitsberekening, de 

technische quickscan (zie bijlage 2) en het Programma van Eisen als input. Het betreft nadrukkelijk 

een schetsontwerp en geen definitief ontwerp. Een schetsontwerp is bedoeld is om vat te krijgen 

op zaken als oppervlaktes, omvang, rijbewegingen, looproutes, aansluiting bij de omgeving, 

verdeling van functies etc. Het schetsontwerp mag niet exact beoordeeld worden. In een 

mogelijke vervolgfase zal het schetsontwerp uitgewerkt worden en zullen veel zaken nog wijzigen 

en aangevuld worden.    

 

 
Figuur 4: Schetsontwerp Touringcarterminal voorkeurslocatie 

4.2.1 Verkeersstructuur touringcars 

Touringcars benaderen de terminal vanaf de 

Holterbergweg. De beoogde toegangsroute 

gaat in één richting via de bestaande busbaan in 

de richting van de oude kern van Duivendrecht. 

Voor de spooronderdoorgang slaan de bussen af 

naar rechts, richting de terminal. Na het in- en/of 

uitstappen op de terminal kan de touringcar via 

een andere uitgang richting de Stationsweg om 

zo het gebied weer te verlaten. Dit heeft 

verschillende voordelen:  

 Maakt maximaal gebruik van bestaande 

infrastructuur dus nauwelijks nieuwe 

infrastructuur nodig; 

 Touringcars rijden niet in twee richtingen 

over hetzelfde traject; 

 Touringcars komen qua richting goed uit bij 

de terminal waardoor ongewenste 

draaibewegingen voorkomen worden. 

 

Figuur 5: Rijrichting i.r.t. bereikbaarheid 
Touringcarterminal 
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Ouder-Amstel heeft ten aanzien van de bestaande fietsstroken langs de busbaan aangegeven dat 

er voor het deel waar extra touringcars gaan rijden veilige fietsvoorzieningen moeten komen, 

bijvoorbeeld in de vorm van een vrij liggend fietspad. 

 

Het kruispunt Holterbergweg/Stationsweg wordt in het kader van de verlenging van de Joan 

Muyskenweg gereconstrueerd waardoor de capaciteit wordt vergroot. Ten behoeve van het 

collegebesluit van Ouder-Amstel in november 2016 is aanvullende informatie aangeleverd waarin 

de mogelijke effecten van touringcars op het huidige en het toekomstige verkeerssysteem van 

DNK zijn beschreven. De hoofdconclusie was dat de hoeveelheid touringcars en het feit dat ze 

gespreid over de dag aankwamen geen significante invloed had op het verkeerssysteem. In zowel 

de huidige als de toekomstige situatie zullen door de toevoeging van touringcars geen nadelige 

effecten ontstaan wat betreft congestie en vertragingen. 

4.2.2 Plattegrond terminal 

De busterminal wordt idealiter ingericht als kammodel waarbij bussen vooruitsteken, zodat de 

koppen van de bussen met de bestemmingsinformatie goed zichtbaar zijn voor wachtende 

reizigers. Dit model wordt in buitenlandse voorbeelden veel toegepast en gaat efficiënter met 

ruimte om dan een model waarbij bussen vooruit door kunnen rijden. Omdat de halteertijd bij 

touringcars veel langer en minder dynamisch is, en bovendien aan tijd gebonden zijn in 

vergelijking tot regulier OV, is dit goed organiseren. Voorwaarde is wel dat de ruimte achter de 

bussen zo georganiseerd is dat er geen of nauwelijks mensen lopen. Dit is voor een belangrijk deel 

te sturen door middel van een goede lay-out en ontwerp van loopstromen. In het schetsontwerp is 

een variant opgenomen waarin een extra watergang wordt toegevoegd aan de westzijde van de 

terminal. Dit zou een goede buffer kunnen vormen met de omgeving. Daarnaast zou de 

watergang extra kwaliteit kunnen toevoegen aan het gebied en zorgen voor de benodigde 

waterberging. 

 

Een ander belangrijk voordeel van het kammodel is dat de reizigers zich op duidelijk aangegeven 

plekken tussen de bussen (de perrons) kunnen begeven. Oversteekbewegingen zijn in dit model 

niet nodig en mensen gaan niet rondom de bussen lopen. Tot slot zorgt dit model er voor dat 

reizigers zich op het gemeenschappelijke plein voor de bussen op een overzichtelijke manier 

kunnen verzamelen. 

 

Op de terminal zijn drie zones te benoemen voor drie doelgroepen touringcars: lijndiensten (10 

halteerplekken), 3 flexibele halteerplekken voor zon- en sneeuwreizen en 6 bufferplekken (kort 

parkeren). Hiertussen is uitwisseling mogelijk wat de terminal flexibel maakt. 

4.2.3 Voorzieningengebouw 

Het centrale voorzieningen gebouw is zo dicht mogelijk richting station Duivendrecht gesitueerd. 

Hierdoor ontstaat visueel de link tussen station en terminal. Het gebouw is voorlopig geschat op 

twee lagen van ieder 500m² BVO. Op de begane grond is ruimte voor een horecapunt, ticketdesks, 

wachtruimte, lockers, OV kaartautomaat (voor aankomende reizigers die de trein of metro als 

natransport gebruiken) en toiletten en/of douches. Op de eerste verdieping kunnen ruimtes 

gemaakt worden voor het terminalmanagement en wellicht overnachtingsruimtes voor 

chauffeurs. 
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Omdat het terminalgebouw niet rechtstreeks aan Station Duivendrecht is gekoppeld is het nodig 

dat de terminal zelf de genoemde voorzieningen heeft. Het is niet functioneel om bijvoorbeeld 

ticketcounters in de hal van het Station Duivendrecht te plaatsen en het wachten en verblijven van 

touringcarpassagiers vanuit de stationshal plaats te laten vinden. Direct zicht op (vertrekkende) 

bussen is een belangrijke randvoorwaarde. Hetzelfde geldt voor een beperkte horecavoorziening. 

Los daarvan zullen de stationsvoorzieningen zoals horeca, kiosk en AH to GO sowieso profiteren 

van het flink toegenomen aantal reizigers per dag. 

4.2.4 Voetgangersroute van en naar het station 

Een duidelijke en sociaal veilige route van en naar het station is een belangrijk  uitgangspunt voor 

het ontwerp. In het ontwerp is daarom rekening gehouden met een terminal die dichtbij het 

station ligt. Idealiter zou de terminal nog dichter op het station gesitueerd worden. Om een aantal 

redenen is hiervoor niet gekozen:  

 De waterpartij ten noorden van de terminal en tussen terminal en station moet behouden 

worden omdat het een primaire watergang betreft die onder het station doorloopt. Het 

opheffen van deze waterpartij is nagenoeg onmogelijk, ook omdat  de waterpartij vlakbij 

het spoortalud ligt. In het zettingsgevoelige gebied (zie de problemen met station 

Duivendrecht) ligt het opheffen van een watergang naast een spoortalud zeer gevoelig bij 

partijen als Prorail; 

 Op verzoek van Ouder-Amstel is de terminal wat verder van het station geplaatst om de 

bussen niet ‘’vol in het zicht’’ te hebben; 

 In het plan voor DNK wordt ingezet op een open ruimte onder de sporen. Wanneer de 

terminal hier te dicht op komt te staan zal dit deze wens verstoren; 

 De waterpartij wordt nu juist als gebiedskwaliteit gebruikt. De terminal, de 

horecavoorziening en de toegangsroute liggen aan een, opnieuw, zichtbaar gemaakte 

waterpartij. 

 

Toch is het mogelijk om de looproute tussen station en terminal beperkt te houden en is een open 

en heldere zichtlijn tussen de twee functies gewaarborgd.  Zichtlijnen, goede verlichting, de 

aanwezigheid van veel mensen, een horecavoorziening met terras en een hoogwaardige inrichting 

zijn allemaal zaken die bijdragen aan een sociaal veilige route. Bij een uitwerking zal deze route 

goed ontworpen moeten worden. Mogelijkheden om bijvoorbeeld met een mooie loopbrug over 

het water te gaan kunnen daarin meegenomen worden. 

4.2.5 Kwaliteit en uitstraling architectuur 

Zowel Amsterdam, Ouder-Amstel en de 

NS hechten waarde aan een goede 

verschijningsvorm van de terminal en een 

goed voorzieningenniveau. Een karige 

terminal waar alleen minimale 

voorzieningen geboden worden en van 

de goedkoopste materialen gebruik 

gemaakt worden is niet wenselijk. De 

terminal moet meerwaarde toevoegen 

Figuur 6: 3D impressie van de terminal, zicht vanaf station Duivendrecht 



18 
 

aan het gebied, herkenbaar zijn en een architectonisch aansprekende stijl hebben. In de 3D 

impressies is uitgegaan van een overkapping van het perron en bussen. Eventueel kan ook een 

deel van de terminal worden overkapt waardoor alleen de wachtende reiziger droog en beschut 

staat. Het voorzieningengebouw is los gesitueerd onder de kap. Zowel de kap als het gebouw 

kunnen nog in verschillende vormen en materiaalgebruik worden uitgewerkt. 

 
Figuur 7: Voorbeelden van een dakconstructie met transparant glas(links) en/of PV panelen 

4.2.6 Duurzaamheid 

Een duurzame terminal is een van de wensen van alle betrokken partijen. In de eerdere fases van 

het project zijn hier al verschillende ideeën over verzameld. Omdat veel van de 

duurzaamheidsopties in het gebouw en de terminal zelf zitten zullen die in de uitwerkingsfase van 

het plan verder geconcretiseerd moeten worden. De belangrijkste zaken waar op dit moment 

goede mogelijkheden voor worden gezien zijn het gebruik van hout als primair materiaal voor het 

gebouw en de overkapping. Het gebruik van het grote dak leent zich goed voor toepassing van 

zoncellen. Verder kan het gebouw zodanig geconstrueerd worden dat na afloop van de 

gebruiksperiode de losse onderdelen gerecycled worden of dat het gebouw in zijn geheel wordt 

gedemonteerd en elders (voor wellicht andere doeleinden) weer wordt opgebouwd. Voor de 

grondverbetering kan gebruik gemaakt worden van betongranulaat van gesloopte gebouwen. Tot 

slot behoort ook waterbuffering en/of infiltratie tot de mogelijkheden.  

4.2.7 Andere kansen als gevolg van de terminalontwikkeling 

Bij de ontwikkeling van een terminal ontstaan 

ook kansen voor het stationsgebied. Het station 

Duivendrecht is in 1993 geopend en functioneert 

op dit moment matig. Door het wegvallen van 

een deel van de overstapfunctie (door aanleg 

van de Schipholboog waardoor treinen vanuit 

Utrecht rechtstreeks naar Schiphol kunnen 

rijden) is het aantal reizigers dat gebruik maakt 

van Duivendrecht gedaald. Het voorzieningen 

niveau en het gevoel van sociale veiligheid op en 

rondom het station staat daardoor onder druk. 

Doordat ruim 90% van de reizigers voor de 

touringcarterminal gebruik maakt van het OV 

Figuur 8:  Een mogelijke  doorsteek van de stationshal 
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als voor- en natransport kan een positieve impuls aan het station gegeven worden.  

De toegang van en naar het station is niet logisch. Uit de verkenning komt naar voren dat een 

doorsteek van de stationshal gemaakt kan worden waardoor er een logische entree ontstaat. Dit is 

niet alleen vanuit de touringcarterminal wenselijk maar ook vanuit de totale ontwikkeling van De 

Nieuwe Kern. Dit is een kans om het station beter in de omgeving te verankeren en te laten 

functioneren en om door te groeien naar een aantrekkelijk openbaar vervoersknooppunt.  

 

Daarnaast ontstaat, door de situering van de terminal conform het schetsontwerp, de kans om het 

fietspad parallel aan het spoor door te trekken. Deze zone kan daarmee kwalitatief sterk verbeterd 

worden door gebruik te maken van de groene structuur. Ook kan hierdoor de fietsafstand vanaf de 

oude kern van Duivendrecht naar het station en omliggend gebied verkort en verbeterd worden. 

Deze fietsroute sluit aan op het grotere netwerk waarbij de route langs het spoor een belangrijke 

rol speelt. 

 
Figuur 9: Optie voor het doortrekken van de groenzone (groen) en fiets- voetgangersroute (oranje) 

 

Tot slot kan de terminal en de aanwezige horeca met terras een goede stapsteen zijn naar de rest 

van het te ontwikkelen gebied. 

4.2.8 Aansluiting bij de bestaande situatie en nieuwe ontwikkelingen in DNK 

Bij het opstellen van het schetsontwerp is zowel rekening gehouden met de huidige situatie als de 

nieuwe ontwikkelingen in het kader van DNK. Met de huidige situatie is rekening gehouden 

doordat grotendeels is aangesloten bij bestaande wegen en routes. De Stationsweg en busbaan 

zijn bestaand en blijven in de toekomst behouden. Door daar gebruik van te maken hoeft geen 

dure infrastructuur aangelegd te worden die misschien bij de verdere planontwikkeling van DNK 

op de verkeerde plek liggen. Ook de locatie ligt relatief autonoom. Daarmee wordt bedoeld dat 

door de keuze van deze locatie geen barrière wordt opgericht voor toekomstige ontwikkelingen. 

Looproutes, busroutes, autoroutes, fietsroutes en het beoogde programma voor dit deelgebied 

van DNK kan rondom de terminal nog steeds conform plan gerealiseerd worden. 

In het schetsontwerp is de waterpartij tussen terminal en station behouden en juist benadrukt als 

gebiedskwaliteit. Vanuit de rol als primaire watergang dient deze behouden te worden. In de 

uitwerking van het plan kan de waterpartij wel verkleind worden om bijvoorbeeld de route naar 

het station nog korter te maken of om programma te realiseren. Dit water moet wel elders in het 

gebied gecompenseerd worden. 

 

Uit de ruimtelijke analyse van ZJA blijkt dat het goed mogelijk is om een footprint te kiezen die 

toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. Ten westen en zuiden van de terminallocatie 

kunnen DNK ontwikkelingen conform plan doorgaan. Op termijn (nader te bepalen) kan de locatie 

van de terminal herontwikkeld worden. Dit kan op verschillende manieren. De studie van ZJA laat 

zien dat de locatie qua omvang en breedte zich prima leent voor een aanvullende 
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vastgoedontwikkeling. Deze kan solitair gerealiseerd worden (de terminal verdwijnt dan van de 

locatie). Maar het is ook denkbaar dat, naar voorbeeld van enkele buitenlandse steden, de 

touringcarterminal als programma onderdeel wordt opgenomen in de vastgoedontwikkeling.  

 

Op deze manier is in feite sprake van een semi-tijdelijke terminal en betreft het een strategische 

grondreservering die op termijn doorontwikkeld kan worden op het moment dat de omliggende 

locaties zijn volgebouwd en de druk vanuit de markt groot genoeg is om een meervoudige 

gebiedsontwikkeling op de locatie te starten met meerdere functie verenigd in een gebouw. 

 

Figuur 10: De drie scenario’s van het ruimtegebruik (van boven naar onder): semi-tijdelijke terminal, 

meervoudig ruimtegebruik met terminal en enkelvoudig ruimtegebruik zonder terminal. 

4.2.9 Sociale veiligheid en beheer 

De huidige kwaliteit van de openbare ruimte rondom station Duivendrecht is matig en de 

omgeving van het station oogt niet uitnodigend. Doordat er amper levendige functies zijn is het 

vaak een stille afgelegen plek. Indien de terminal gerealiseerd wordt is het een van de eerste 

grotere functies in het gebied. Het is in het belang van alle partijen om een goede, sociaal veilige 

omgeving te creëren. Dit geldt voor zowel Ouder-Amstel, de NS, de gemeente Amsterdam als de 

Touringcaroperators. In paragraaf 4.2.2. zijn verschillende maatregelen beschreven die bijdragen 

aan een prettige en sociaal veilige terminal. Vanwege de importantie van dit onderwerp is een 

extra aanvullend extern onderzoek uitgezet naar de sociale veiligheid. Hierin is de huidige situatie 

geanalyseerd, is het plan beoordeeld en zijn aanbevelingen gedaan. 

 

Er is gekeken naar de samenstelling van de reizigers: uit wat voor soort publiek bestaat de 

doelgroep? Uit de analyse komt naar voren dat er in de internationale lijndiensten per touringcar 

een duidelijke marktontwikkeling gaande is naar meer comfort en kwaliteit. De operators willen 

zich hier op onderscheiden en zijn daarmee een concurrent voor internationaal reizen met de trein. 

Vooral op trajecten waar geen goede treinverbinding is. Het type reizigers bestaat voor het 
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grootste deel uit studenten en jonge werkenden en de reizen zijn meestal individueel of in kleine 

groepen. Grote groepen komen niet of nauwelijks voor. In toenemende mate is sprake van 

toeristen. Niet alleen om van of naar Amsterdam te komen maar bijvoorbeeld ook als dagtrip 

tussen Nederlandse steden. Voor buitenlandse toeristen is het reizen per touringcar 

laagdrempeliger dan met de trein. Navraag bij de NS, Eurolines en Flixbus geven aan dat er zich 

geen incidenten voordoen. 

 

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de huidige situatie heeft veel ‘onveilige’ kenmerken 

heeft. Zo functioneert de verlichting van de Stationsweg zeer matig, is er sprake van slechte 

afwatering van fietspaden en zijn er veel onoverzichtelijke plekken, vooral rondom het 

gronddepot. Ook is er sprake van een lage kwaliteit van de openbare ruimte en routes. 

 
Figuur 11  Sterke en zwakke punten sociale veiligheid 

De expert sociale veiligheid concludeert dat het zeer onwaarschijnlijk is dat reizigers die gebruik 

maken van de terminal in de oude kern van Duivendrecht terecht komen. Via het NS Station is dat 

een zeer onlogische route en via de busbaan is dat niet aannemelijk vanwege de lange 

loopafstanden.  

 

Het is verder goed mogelijk om de terminal én de omgeving goed ‘sociaal veilig’ te maken. De 

terminal kan zelfs bijdragen aan een verbetering van de huidige, onprettige, situatie. De 

aanwezigheid van meer mensen en het inrichten van een hoogwaardige omgeving leidt op zich al 

tot een prettiger gevoel en meer sociale controle. Maar er is wel een aantal aanvullende 

maatregelen nodig om het echt voor elkaar te krijgen. Zo moet er een ‘voorpleinconvenant’ 

opgesteld worden met alle eigenaren en beheerders, moet de watergang rondom de terminal 

doorgetrokken worden (dit zorgt voor duidelijk in- en uitgangen en een goed beheersbaar gebied) 

en zal de route naar het stations en het Stationsplein heringericht moeten worden. Belangrijke 

elementen daarbij zijn: openheid en zicht, verlichting op de juiste manier geregeld en eenheid en 

kwaliteit van materiaalgebruik. Ook speelt het terminalbeheer een belangrijke rol. Het is van 

belang dat beheerders 24/7 aanwezigheid zijn, dat er cameratoezicht is, dat de beheerders zorgen 

voor schoon, heel en veilig, dat het terminalbeheer ook de omgeving onder haar hoede neemt en 

niet alleen de terminal en dat de beheerders het eerste aanspreekpunt ter plekke zijn en indien 

nodig hulpdiensten kunnen inschakelen. 
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4.2.10 Verkeer en luchtkwaliteit 

Om te bepalen wat de invloed op de verkeersstructuur van het gebied en op de luchtkwaliteit is 

onderzocht hoe de aantallen bussen zich verhouden tot de huidige en de toekomstige 

hoeveelheden verkeer in het gebied. 

 

Uit verkeerstellingen en uit de modelberekeningen voor het gebied blijkt dat er in de huidige 

situatie circa 15.000 voertuigen per dag op de Holtenbergerweg rijden. Omgerekend zijn dat 

gemiddeld circa 625 per uur. Het aantal touringcars dat de terminal bezoekt is relatief gelijkmatig 

over de dag verdeeld. Er is geen sprake van grote concentraties of spitsbewegingen. Het gaat om 

circa  130 tot 160 bussen per dag. Omgerekend zijn dat circa 8 á 10 bussen per uur. In 2016 is op 

verzoek van de grondeigenaren van De Nieuwe Kern een analyse gemaakt van de verkeerskundige 

impact van de terminal op de toekomstige gebiedsontwikkeling. Daar uit kwam naar voren dat de 

terminal niet of nauwelijks van invloed op de bereikbaarheid van het gebied gezien het relatief 

lage aantal ten opzichte van het totaal en het ontbreken van een ‘spits’. Daarnaast gaf de reeds in 

het gebied aanwezige touringcaroperator Eurolines aan dat hun bedrijfsvoering niet wordt 

beïnvloed door het evenementenverkeer in het gebied. 

 

Een ander belangrijk aandachtspunt betreft de invloed van een terminal voor internationale 

lijndiensten op de luchtkwaliteit. De bussen die op deze lijndiensten worden ingezet zijn bijna 

altijd Euroklasse V of VI (Europese classificering uitstoot bussen en vrachtwagens). Dat zijn de 

meest zuinige bussen met de minste uitstoot. De redenen daarvoor zijn dat het voor 

touringcaroperators bedrijfseconomische voordelen heeft (minder brandstofkosten) om deze 

bussen in te zetten op lange afstandsreizen. Daarnaast is het in steeds meer Europese steden 

gebruikelijk om milieuzones in te stellen. Operators worden daardoor gedwongen om moderne 

bussen in te zetten. Bussen uit deze categorieën zijn toegestaan binnen de milieuzone van 

Amsterdam. De milieuzone leidt niet tot verplaatsing van oude, meer vervuilende bussen naar de 

rand van de stad: de terminal is alleen bedoeld voor lange afstandsbussen. Operators van bussen 

die in de stad moeten zijn zullen eveneens schonere bussen inzetten. Op de terminal zijn alleen 

bussen toegestaan die categorie V of hoger zijn 

 

Uit de Nationale Monitoringstool Luchtkwaliteit komt naar voren dat de huidige concentratie 

stikstofdioxide (NO2)) in het gebied minder dan 35 μg/m³ bedraagt. De exacte waardes op de 

Stationsweg is niet bekend maar zit ruim onder de norm ( schatting rond de 30 µg/m3).  

 

Als gekeken wordt naar de aantallen ten opzichte van het totaal aantal voertuigen in het gebied is 

het niet aannemelijk dat de terminal leidt tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit 

in het gebied. Met TNO is een analyse gemaakt van de specifieke invloed. Deze analyse is gedaan 

op basis van eerder onderzoek naar de impact van bussen op luchtkwaliteit op specifieke locaties. 

Zo rijden op de Prins Hendrikkade per etmaal circa 3300 bussen, gemiddeld met Euro V klasse. Dat 

leidt per dag tot een verhoging van de NO2-concentratie van ongeveer +3,1 µg/m3 op de Prins 

Hendrikade.  

 

Wanneer dat doorberekend wordt naar de Touringcarterminal Duivendrecht betekent dat de 

bijdrage van 160 bussen Euro V ongeveer +0,15 µg/m3 is. Voor 160 bussen Euro VI komt dat neer 

op ongeveer +0,03 µg/ m3 . Afgezet tegen de Europese norm van NO2: 40 µg/m3 onderschrijft dat 

de conclusie wat betreft geen significante invloed. De 160 bussen bepalen 0.075% van de 

maximaal toegestane NO2-concentratie. 
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Op hoger schaalniveau is onderzocht wat de impact is van internationaal reizen op CO2 uitstoot. 

Daaruit blijkt dat internationale reizen per touringcar de minste uitstoot oplevert per reiziger. 

Touringcarvervoer is daarmee niet alleen minder milieubelastend dan vliegen of reizen per auto 

maar zorgt ook voor minder CO2 uitstoot dan reizen per trein. 

 

 
Figuur 12: CO2 uitstoot internationaal reizen per modaliteit (bron: milieucentraal.nl) 
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5 Conclusies 

5.1 Hoofdconclusie 

Op basis van de technische quickscan, de ruimtelijke verkenning en de gesprekken die gevoerd zijn 

met de projectgroep met daarin de gemeente Ouder-Amstel en de NS kan geconcludeerd worden 

dat de voorkeurslocatie in het Noordwestkwadrant zeer geschikt is voor de ontwikkeling van een 

touringcarterminal. De locatie is gelegen op korte afstand van het station, er wordt gebruik 

gemaakt van bestaande infrastructuur en de voorziening kan flexibel ingepast worden zonder de 

ontwikkeling van DNK in de weg te staan. De aanwezigheid van de terminal zorgt voor een 

herkenbaar punt en draagt bij aan het ontstaan van identiteit in het gebied. De gebruikers van de 

terminal zullen voor een zeer groot deel gebruik maken van het OV via station Duivendrecht. Dit 

zorgt voor meer reizigers in trein en metro en een beter draagvlak voor de voorzieningen in het 

station. De toename van bezoekers aan het gebied leidt tot een beter gevoel van sociale 

veiligheid. 

 

Het nadeel van de locatie ten opzichte van de eerdere P+R locatie is dat de afstand tot het station 

iets langer is, de terminal niet rechtstreeks in het zicht ligt vanuit het station en dat de locatie eerst 

bouwrijp gemaakt moet worden. Ook zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over de 

strategie om de terminal te beschouwen als semi-tijdelijk en een strategische reservering die in de 

toekomst omgebouwd kan worden met meer programma, al dan niet met inbegrip van een 

touringcarterminal. 

5.2 De vijf voorwaarden van Ouder-Amstel 

In november 2016 heeft de gemeente Ouder-Amstel een besluit genomen om medewerking te 

verlenen aan een verkenning naar een touringcarterminal bij station Duivendrecht. De gemeente 

heeft daarbij vijf voorwaarden gesteld: 

 

1. Een goede bijdrage aan de langzaam verkeer verbinding van de terminal naar het 

Arenagebied; 

2. Meervoudig ruimtegebruik; 

3. Duurzaamheid als integraal onderdeel; 

4. Sociale veiligheid; 

5. Beheer openbare ruimte. 

 

In de verkenning en bij het opstellen van het schetsontwerp is zo veel mogelijk rekening gehouden 

met deze aspecten. 

 

1. Bijdrage aan een goede langzaam verkeer verbinding van de terminal naar Arenagebied 

Deze voorwaarde is gebaseerd op de voormalige P+R locatie. De terminal in het 

Noordwestkwadrant, ligt niet aan de langzaam verkeersroute naar het Arenagebied. Wel is in 

het schetsontwerp rekening  gehouden met een goed vormgegeven looproute tussen het 

station en de terminal. Tevens ontstaan er mogelijkheden om de fietsverbinding vanaf het 
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Arenagebied door te trekken parallel aan het spoor van zuid naar noord. Eventueel in 

combinatie met versterking van de landschappelijke structuur. Deze route zorgt voor een 

betere fietsontsluiting vanaf de oude kern van Duivendrecht en geeft tevens extra reuring 

nabij de terminal. Dit versterkt het gevoel van sociale veiligheid. 

 

2. Meervoudig ruimtegebruik 

Meervoudig ruimtegebruik, in de zin dat de terminal zelf voor andere functies te gebruiken 

zou zijn, is op de perrons zelf niet mogelijk. De perrons zijn het grootste deel van de dag in 

gebruik. Wel wordt  meervoudig ruimtegebruik ingezet door de terminal demontabel te 

maken en daardoor de toekomstige mogelijkheden op de locatie open en flexibel te houden. 

Hierdoor kan in een later stadium, op het moment dat de omgeving zich heeft ontwikkeld, 

bepaald worden wat er met de kavel definitief gedaan wordt. Dat kan een solitaire 

vastgoedontwikkeling zijn maar ook een vastgoedontwikkeling waar een definitieve terminal 

onderdeel van uitmaakt (zie ook paragraaf 4.2.8). 

 

 

  

Figuur 12: een 3D impressie van het bovenaanzicht van de terminal met een terras (links) en plattegrond met daarin 

enkelvoudig of meervoudig ruimtegebruik 
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3. Duurzaamheid als integraal onderdeel 

De aanleiding voor een duurzame, circulaire terminal begon bij de P+R locatie. De terminal 

kreeg een tijdelijk karakter vanwege de ontwikkelingen van De Nieuwe Kern. Het concept was 

demontabel, tijdelijk voor 5 tot 10 jaar en gebruik van duurzame materialen (houtskelet, 

kassen, tube). Maar niet alleen een tijdelijke terminal kan duurzaam worden ‘’uitgevoerd’’, ook 

een semi-tijdelijke of permanente terminal biedt voldoende mogelijkheden voor 

duurzaamheid. In paragraaf 4.2.5 wordt een beschrijving van de mogelijkheden gegeven. In de 

volgende fase zal het ontwerp verder worden uitgewerkt en worden bovenstaande 

mogelijkheden verder verkent en uitgewerkt. 

 

4. Sociale veiligheid 

Het vergroten van de sociale veiligheid op een locatie kan op meerdere manieren worden 

verwezenlijkt. Allereerst door het toevoegen van functies, waarbij er meer gebruikers in het 

gebied komen. Met de komst van een terminal bij station Duivendrecht worden verdeeld over 

het jaar ongeveer 1 miljoen extra bezoekers verwacht. Daarnaast wordt de sociale veiligheid 

vergroot wanneer er op meerdere momenten van de dag van het gebied gebruik wordt 

gemaakt: een combinatie tussen verblijfsruimten en gebruiksfuncties. Hiermee verhoog je het 

informele toezicht door passanten en gebruikers (sociale ogen). De meeste bussen zullen 

vertrekken tussen 7 uur ’s ochtends en 23 uur ’s avonds (gebruiksfunctie). Het toevoegen van 

een terras / voorzieningen en straatmeubilair  vergroot de verblijfskwaliteit. Verder draagt de 

fysieke aanwezigheid van terminalmanagement bij aan de sociale veiligheid doordat in de 

daluren (tussen 23.00 en 7.00 uur ‘s ochtends) permanent toezicht is. Tot slot is in het 

schetsontwerp rekening gehouden met een breed trottoir met een lange zichtlijn vanaf 

station Duivendrecht naar de terminal en het voorzieningengebouw. Het ‘’zien’’ en ‘’gezien’’ 

worden speelt hierin een rol. Bij de uitwerking van het ontwerp zal rekening worden gehouden 

met een verlichtingsplan. Een verdere uitgebreide beschrijving van de sociale veiligeheids 

aandachtspunten is te vinden in paragraaf 4.2.9. 

 

5. Beheer openbare ruimte 

Er wordt ingezet op een mooi vormgegeven terminal, die identiteit en herkenbaarheid geeft 

aan de locatie. Daarbij is het belangrijk om tijdens de voorbereiding van de realisatie al goed 

na te denken over beheer. Niet alleen door te kiezen voor robuuste materialen met 

bijbehorende detaillering maar ook door rekening te houden met de aanpak en organisatie 

van beheer. In de exploitatieberekeningen wordt rekening gehouden met een organisatie die 

zorg draagt voor het terminalmanagement. Daaronder valt naast het toewijzen van perrons 

aan vertrekkende of aankomende bussen ook het schoonhouden en onderhoud van de 

terminal en omgeving. Tevens zorgt het terminalmanagement voor toezicht op en rond de 

locatie. Een verdere uitgebreide beschrijving van beheers aandachtspunten is te vinden in 

paragraaf 4.2.9. 
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6 Bijlagen 

6.1 Verkenningsrapport Zwarts & Jansma 

6.2 Technische quickscan Ingenieursbureau 

6.3 Rapportage analyse sociale veiligheid 
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RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/02  
 

 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Vaststellen grondexploitatie Dorpshart 

Duivendrecht, deelgebied Zonnehof 

portefeuillehouder : J.J. de Maa 

datum raadsvoorstel : 9 januari 2018 

 

Samenvatting 
Middels een raadsbesluit van 6 juni 2017 is project Zonnehof (onderdeel van Dorpshart 

Duivendrecht) aangemerkt als een bouwgrond in exploitatie (BIE). Dit om te voldoen aan 

de aangescherpte regelgeving van BBV. Onderdeel hiervan is dat jaarlijks een 

grondexploitatie (GREX) wordt vastgesteld.  

De GREX die op 6 juni 2017 is vastgesteld is geactualiseerd. Vanwege juridische 

procedures rond de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen en de 

omgevingsvergunning voor het kappen van bomen heeft het project vertraging opgelopen. 

Hierdoor zijn werkzaamheden doorgeschoven naar 2018 wat effect heeft op de GREX. 

De geactualiseerde GREX laat zien dat er een positief saldo is per 1 januari 2018. Hiermee 

wordt aan de doelstelling,een budgettair neutrale ontwikkeling van de Zonnehof, voldaan. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
De aangescherpte regelgeving van BBV maakt het noodzakelijk dat het project Zonnehof 

aangemerkt wordt als “een BIE”. Dat is middels een raadsbesluit van d.d. 6 juni 2017 

gebeurd. De juridische grondslag ligt derhalve in het BBV. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Voor de bouw van 129 (zorg)woningen in de Zonnehof wordt de gemeentelijke grond, na 

sloop van de scholen, verkocht als bouwrijpe grond (fiscaal gezien). De gemeente richt 

na de bouw van de (zorg)woningen de openbare ruimte in. De gemaakte kosten zijn voor 

een deel plan- en voorbereidingskosten voor het opstellen van de ruimtelijke kaders: het 

stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteit plan, het inrichtingsplan, de uitwerking van 

het bestemmingsplan en daarbij behorende planologische procedures. Het overige deel 

van gemaakte kosten en nog te maken kosten betreffen de voorbereiding en inrichting 

van de openbare ruimte en het slopen van de scholen om bouwrijpe grond te krijgen. 

 

Vanuit de gemeente gezien is het doel om de te maken kosten “te dekken” uit de 

verkoopopbrengst van de grond. Voor het inzichtelijk maken van deze kosten en 

opbrengsten is gebruik gemaakt van de systematiek van een GREX. In maart 2011 heeft 

de gemeenteraad besloten dat de GREX voor de Zonnehof budgettair neutraal moet 

verlopen. 

 

Als gevolg van de aangescherpte regelgeving van het BBV kan het project Zonnehof  

alleen als “onderhanden werk” worden aangemerkt indien hiervoor een GREX is 

vastgesteld. Dit is met het raadsbesluit van 6 juni 2017 gebeurd. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De vorige GREX voor de Zonnehof is vastgesteld op 6 juni 2017. Op de 

omgevingsvergunning voor het bouwen van de 129 woningen zijn voorlopige 

voorzieningen en beroepsschriften ontvangen. Op de omgevingsvergunning voor het 
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kappen van bomen ten behoeve van de woningbouwontwikkeling is een bezwaarschrift 

ontvangen. Deze juridische procedures hebben ervoor gezorgd dat niet in 2017 begonnen 

kon worden met de uitvoering. Hierdoor verschuiven de kosten van bepaalde 

werkzaamheden naar 2018 en is de GREX daarop geactualiseerd. Daarom wordt de 

gemeenteraad verzocht de geactualiseerde GREX vast te stellen. Verder zijn er 

inhoudelijk geen kwantitatieve en kwalitatieve aangebracht en zijn de uitgangspunten en 

de daarop gebaseerde exploitatieberekening zoals gehanteerd bij de besluitvorming van 

6 juni 2017 nog steeds van toepassing. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt om bijgaande GREX 2018 vast te stellen voor het project Zonnehof 

met als doelstelling dat deze budgettair neutraal verloopt conform besluit van de 

gemeenteraad van maart 2011. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Het betreft een besluit in het kader van de begroting en verantwoording dat geen 

maatschappelijk gevolgen heeft. De doelstelling om (zorg)woningen te bouwen in de 

Zonnehof en de openbare ruimte in te richten uitgaande van een minimaal sluitende 

exploitatie voor de gemeente blijft ongewijzigd.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
nvt 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De voor 2018 geactualiseerde GREX kent een positief  saldo van €35.723,- per 1 januari 

2018 (basis contante waarde). Daarmee wordt voldaan aan de doelstelling van een 

budgettair neutrale ontwikkeling van de Zonnehof. Het saldo is iets positiever dan de 

exploitatie van juni 2017 a.g.v. van een correctie van een verkeerde formule in de 

onderliggende berekening. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Dit wordt meegenomen in de jaarstukken en op gebruikelijke wijze gecommuniceerd.  

 

Wat is het vervolg? 

Jaarlijks zal de GREX in relatie tot de jaarstukken geactualiseerd worden. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De GREX wordt jaarlijks geactualiseerd zodat kan worden getoetst of de uitgangspunten 

van 2011 nog steeds gerealiseerd worden. De GREX wordt jaarlijks ter vaststelling 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Met een fiscale opzet van de GREX wordt aan de inspecteur van belastingen aangetoond 

dat er geen fiscale winst wordt gemaakt en er dus geen sprake is van 

vennootschapsbelasting. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,          de burgemeester, 

   

  

 

 

 

 

 

 

L.J. Heijlman            J. Langenacker 
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1 Raadsbesluit 2018/02: Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2018, nummer 

2018/02 , 

 

 

BESLUIT : 
 

De geactualiseerde grondexploitatie 2018 vast te stellen voor het project Dorpshart 

Duivendrecht, deelgebied Zonnehof, met een budgettair neutraal resultaat conform 

besluit van de gemeenteraad van maart 2011. 

 

 

Ouder-Amstel, 15 februari 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.b Lange termijn agenda

1 Lange termijn agenda 

Lange termijn agenda 2018
Commissies 1 en 8 februari 2018

Onderwerp Bron Commissie Raad Bij wijziging planning: oorzaak 

RAADSVERGADERING 19 APRIL 2018

eerste vergadering nieuwe raad 19-04-18

1e nieuwsbrief begroting 2018 ntb 19-04-18

RESERVE RAADSVERGADERING 17 MEI 2018

reserve raadsvergadering 17-05-18

RAADSVERGADERING 14 JUNI 2018

Onttrekken openbare ruimte t.b.v. trainingscomplex Ajax 31-05-18 14-06-18

Bestemmingsplan Compierterrein 31-05-18 14-06-18

Bestemmingsplan woningbouw manege 31-05-18 14-06-18

bestemmingsplan evenementen en terrassen 31-05-18 14-06-18

Beeldkwaliteitsplan ABP 31-05-18 14-06-18

cultuurbeleid 7-06-18 14-06-18

Ruimtelijk visie drie woningbouwlocaties Holendrechterweg 31-05-18 14-06-18

Gemeentelijk Riolerings Plan 31-05-18 14-06-18

I.v.m. kerstreces is het niet gelukt om alle benodigde overleggen 

te voeren om een kwalitatief goed plan gereed te hebben.

Verbreding A9 31-05-18 14-06-18

Speelplaatsenbeleid actualisatie 7-06-18 14-06-18

RAADSVERGADERING 5 JULI 2018

1e BURAP incl 2e nieuwsbrief en begrotingswijziging 28-6-2018

jaarrekening 2017 begroting 2017 28-6-2018 5-7-2018

kadernota 2019 28-6-2018

RESERVE RAADSVERGADERING 13 SEPTEMBER 2018

reserve raadsvergadering

RAADSVERGADERING 11 OKTOBER 2018

gezondheidsnota 4-10-18 11-10-18

3e nieuwsbrief 4-10-18

RAADSVERGADERING 8 NOVEMBER 2018



Begroting 2019 18-10-18 8-11-18

RAADSVERGADERING 13 DECEMBER 2018

2e BURAP incl 4e nieuwsbrief en begrotingswijziging 6-12-18 13-12-18

GROSLIJST 2018, n.t.b. welke raadsvergadering

Visie 2030 n.t.b.

Centrumplan Ouderkerk begroting 2017 n.t.b.

Overdracht eigendom kazerne Duivendrecht afspraak veiligheidsregio n.t.b.

Bestemmingsplan Facetherziening Noodoverloop de Ronde Hoep n.t.b. MER-traject loopt nog

Veiligheidsplan n.t.b.

DNK: concept MER & Structuurvisie begroting 2017 n.t.b.

Exploitatieplan ABP/fin.besluiten begroting 2017 n.t.b.

Bestemmingsplan ABP begroting 2017 n.t.b.

Parapluplan evenemententerreinen Evenementenbeleid n.t.b.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (visie en 

uitwerkingsvarianten) begroting 2017 n.t.b.

Entrada-stedenbouwkundig/beeldkwal.plan n.t.b.

Notitie transitie naar transformatie begroting 2017 n.t.b.

Nieuwbouw scholen begroting 2017 n.t.b.



7.a Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid (2018/12)

1 Dossier 775 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 775 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 1 februari 2018 

Agendapunt 7.a 

Omschrijving Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid (2018/12) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 1 februari 2018 

 

 



1 NIEUW: Raadsvoorstel 2018/12:  Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/12  
 

 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid 

portefeuillehouder : M. van der Weele  

datum raadsvoorstel : 9 januari 2018 

 

Samenvatting 
Net als voor het project Zonnehof (onderdeel van Dorpshart Duivendrecht) wordt het 

project Ouderkerk Zuid aangemerkt als “bouwgrond in exploitatie” (BIE). Dit om te 

voldoen aan de aangescherpte regelgeving van het BBV. Onderdeel hiervan is dat jaarlijks 

een grondexploitatie (GREX) wordt vastgesteld. Tot op heden liep dit proces voor 

Ouderkerk Zuid via de nieuwsbrieven, maar vanaf 2017 kan dit niet meer.  

In 2015 is een winstneming gerealiseerd waarmee het positieve saldo van het project is 

verlaagd. De geactualiseerde GREX laat zien dat er nog altijd een positief saldo is per 1 

januari 2018. Dit saldo dient mede ter opvang van de mogelijke risico’s.   

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
De aangescherpte regelgeving van BBV maakt het noodzakelijk dat het project 

Ouderkerk Zuid vanaf heden aangemerkt wordt als “een BIE”. Dat is het doel van het nu 

te nemen raadsbesluit. De juridische grondslag ligt derhalve in het BBV. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Sinds 2005 wordt gewerkt aan het project Ouderkerk Zuid. De woningbouw van BPD 

(voorheen Bouwfonds) is gereed. Dat geldt nagenoeg ook voor het omliggend openbaar 

gebied. De nieuwbouw voor Theresia is begin 2018 opgeleverd. Planvorming voor de 

locatie Schoolweg Noord (bouwplannen Urbanusparochie, gebouw Woonzorg) loopt. 

 

Inhoudelijk en financieel wijzigt er niets ten opzichte van de berichtgeving via de 

nieuwsbrieven in 2017. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Als gevolg van de aangescherpte regelgeving van het BBV kan het project Ouderkerk 

Zuid alleen als “onderhanden werk” worden aangemerkt indien hiervoor een GREX is 

vastgesteld. Dit gebeurt nu met dit raadsbesluit. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt om bijgaande GREX 2018 vast te stellen voor het project Ouderkerk 

Zuid. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Het betreft een besluit in het kader van de begroting en verantwoording dat geen 

maatschappelijke gevolgen heeft. De exploitatie zal minimaal sluitend zijn voor de 

gemeente en een bescheiden positief saldo wordt verwacht. Dit positieve saldo dient 

mede ter opvang van mogelijke risico’s van bijvoorbeeld prijsontwikkelingen bij de 

aanbesteding van de infrastructuur en de nog te maken keuzes bij de ontwikkeling van 

de laatste nog in te vullen locatie.  
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Omdat voldaan moet worden aan het BBV is er geen alternatief te beschrijven.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De voor 2018 geactualiseerde GREX kent een positief  saldo van € 281.763 per 1 januari 

2018 Daarmee wordt ruim voldaan aan de originele doelstelling bij de start van het 

project in 2005: een budgettair neutrale ontwikkeling inclusief de verplaatsing van de 

gemeentelijke sportvelden die hier ooit lagen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Dit wordt meegenomen in de jaarstukken en op gebruikelijke wijze gecommuniceerd.  

 

Wat is het vervolg? 

Jaarlijks zal de GREX in relatie tot de jaarstukken geactualiseerd worden totdat het 

project afgesloten wordt. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De GREX wordt jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,             de burgemeester, 

   

  

 

 

 

 

 

 

L.J. Heijlman               J. Langenacker
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1 Memo correctie saldo grex ouderkerk-zuid 

MEMO 
 
 

 
 
 

Aan 

Gemeenteraad 
 Van 

  College 
 Datum 

23 januari 2018 

Kopie 

 

Betreft 

aanpassing in voorstel actualiseren Grex Ouderkerk-Zuid 

In het raadsvoorstel is een het bedrag van het saldo weergegeven met een -/- teken. 

Dit -/- teken moet vervallen.  

Ter toelichting: het bedrag met min teken is gekopieerd uit een administratieve 

opstelling waar een min  teken staat voor een positief resultaat. Maar in de context van 

het raadsvoorstel is dit niet juist. 

 

Er stond in het voorstel: 

De voor 2018 geactualiseerde GREX kent een positief  saldo van € - 281.763 per 1 

januari 2018 

 

Dit moet zijn: 

De voor 2018 geactualiseerde GREX kent een positief  saldo van € 281.763 per 1 

januari 2018 

 



1 OUD: Raadsvoorstel 2018/12:  Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/12  
 

 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid 

portefeuillehouder : M. van der Weele  

datum raadsvoorstel : 9 januari 2018 

 

Samenvatting 
Net als voor het project Zonnehof (onderdeel van Dorpshart Duivendrecht) wordt het 

project Ouderkerk Zuid aangemerkt als “bouwgrond in exploitatie” (BIE). Dit om te 

voldoen aan de aangescherpte regelgeving van het BBV. Onderdeel hiervan is dat jaarlijks 

een grondexploitatie (GREX) wordt vastgesteld. Tot op heden liep dit proces voor 

Ouderkerk Zuid via de nieuwsbrieven, maar vanaf 2017 kan dit niet meer.  

In 2015 is een winstneming gerealiseerd waarmee het positieve saldo van het project is 

verlaagd. De geactualiseerde GREX laat zien dat er nog altijd een positief saldo is per 1 

januari 2018. Dit saldo dient mede ter opvang van de mogelijke risico’s.   

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
De aangescherpte regelgeving van BBV maakt het noodzakelijk dat het project 

Ouderkerk Zuid vanaf heden aangemerkt wordt als “een BIE”. Dat is het doel van het nu 

te nemen raadsbesluit. De juridische grondslag ligt derhalve in het BBV. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Sinds 2005 wordt gewerkt aan het project Ouderkerk Zuid. De woningbouw van BPD 

(voorheen Bouwfonds) is gereed. Dat geldt nagenoeg ook voor het omliggend openbaar 

gebied. De nieuwbouw voor Theresia is begin 2018 opgeleverd. Planvorming voor de 

locatie Schoolweg Noord (bouwplannen Urbanusparochie, gebouw Woonzorg) loopt. 

 

Inhoudelijk en financieel wijzigt er niets ten opzichte van de berichtgeving via de 

nieuwsbrieven in 2017. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Als gevolg van de aangescherpte regelgeving van het BBV kan het project Ouderkerk 

Zuid alleen als “onderhanden werk” worden aangemerkt indien hiervoor een GREX is 

vastgesteld. Dit gebeurt nu met dit raadsbesluit. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt om bijgaande GREX 2018 vast te stellen voor het project Ouderkerk 

Zuid. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Het betreft een besluit in het kader van de begroting en verantwoording dat geen 

maatschappelijke gevolgen heeft. De exploitatie zal minimaal sluitend zijn voor de 

gemeente en een bescheiden positief saldo wordt verwacht. Dit positieve saldo dient 

mede ter opvang van mogelijke risico’s van bijvoorbeeld prijsontwikkelingen bij de 

aanbesteding van de infrastructuur en de nog te maken keuzes bij de ontwikkeling van 

de laatste nog in te vullen locatie.  
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Omdat voldaan moet worden aan het BBV is er geen alternatief te beschrijven.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De voor 2018 geactualiseerde GREX kent een positief  saldo van € -281.763per 1 januari 

2018 Daarmee wordt ruim voldaan aan de originele doelstelling bij de start van het 

project in 2005: een budgettair neutrale ontwikkeling inclusief de verplaatsing van de 

gemeentelijke sportvelden die hier ooit lagen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Dit wordt meegenomen in de jaarstukken en op gebruikelijke wijze gecommuniceerd.  

 

Wat is het vervolg? 

Jaarlijks zal de GREX in relatie tot de jaarstukken geactualiseerd worden totdat het 

project afgesloten wordt. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De GREX wordt jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,               de burgemeester, 

   

  

 

 

 

 

 

 

L.J. Heijlman                J. Langenacker
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1 Raadsbesluit 2018/12: Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2018, nummer 

2018/12 , 

 

 

BESLUIT : 
 

De geactualiseerde grondexploitatie 2018 vast te stellen voor het project Ouderkerk 

Zuid. 

 

 

Ouder-Amstel, 15 februari 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.b Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern (2018/11) 

1 Dossier 773 voorblad.pdf 

 

Commissie Ruimte 

Dossiernummer 773 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 1 februari 2018 

Agendapunt 7.b 

Omschrijving Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern 

(2018/11) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 1 februari 2018 

 

 



1 Raadsvoorstel 2018/11: Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern 

RAADSVOORSTEL 
 
 

  
         
 

         

Nummer 2018/11 
 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 9 januari 2018 

 

Samenvatting 
Op 12 februari 2015 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het 

plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit was  genomen om te voorkomen dat 

ongewenste ontwikkelingen de realisering van De Nieuwe Kern frustreren. Een 

voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Deze bescherming 

(aanhoudingsplicht) kan worden verlengd door het in procedure brengen van een 

bestemmingsplan of beheersverordening. Op 11 februari 2016 en 16 februari 2017 is 

opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen, omdat de onderhandelingen met de 

diverse belanghebbende partijen nog niet waren afgerond. Om die reden  was het 

opstellen van een dergelijk document niet aan de orde. De onderhandelingen zijn 

momenteel verder gevorderd. De samenwerkingsovereenkomst met de  

grondeigenaren is getekend. Het ligt echter niet in de verwachting dat voor het 

verlopen van het laatst genomen voorbereidingsbesluit een ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. Tot die tijd kunnen ongewenste 

ontwikkelingen voorkomen worden met het nemen van een nieuw 

voorbereidingsbesluit. Voorgesteld wordt daarom wederom een voorbereidingsbesluit 

te nemen voor het gebied van De Nieuwe kern. 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Op 12 februari 2015 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het 

plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit is op 11 februari 2016 en 16 februari 2017 

opnieuw genomen. 

 

Wat is er aan de hand? 
Met de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is een aanhoudingsplicht 

geschapen voor plannen die in overeenstemming zijn met de bestemmingsplannen 

voor het plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit wordt genomen om te 

voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen de realisering van De Nieuwe Kern 

frustreren. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Dit 

betekent dat op 25 februari 2018 de aanhoudingsplicht vervalt. Ongewenste 

ontwikkelingen kunnen dan niet meer worden tegengegaan.   

 

Wat gaan we doen? 
Het is van belang voor de voortgang van het project om ongewenste ontwikkelingen 

tegen te gaan. Om die reden wordt de raad voorgesteld om wederom een 

voorbereidingsbesluit te nemen. 

 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Met het (tijdig) ter inzage legging van een ontwerp bestemmingsplan duurt de 

aanhoudingsplicht voort. Het ligt echter niet in de verwachting dat op korte termijn 

een ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. Het lag in het 

voornemen om een beheersverordening op te stellen om de bestaande situatie te 

beschermen. Deze verordening zou tevens het planologisch toetsingskader zijn voor 
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het plangebied totdat de ontwikkeling van DNK wordt geregeld in één of meer nieuwe 

bestemmingsplannen.  

Er zijn echter een aantal redenen om nu nog geen beheersverordening op te stellen. 

De onderhandelingen met de verschillende belanghebbende partijen zijn nog immer in 

volle gang. De uitkomsten van deze onderhandelingen zullen worden vastgelegd in de 

structuurvisie. Door nu nog geen beheersverordening  vast te stellen is voldoende tijd 

om deze op een later tijdstip optimaal toe te snijden op de laatste stand van zaken in 

de planvorming van De Nieuwe Kern. Pas als de structuurvisie voor De Nieuwe kern 

gereed is, kan beoordeeld worden hoe het nieuwe planologische regime voor dit 

gebied eruit zal zien.   

Ook is voor de toekomstige ontwikkeling van De Nieuwe Kern het Luchthaven 

Indelingsbesluit (LIB) van groot belang. In deze regelgeving worden uiteindelijk de 

nieuwe contouren van Schiphol aangegeven. Op basis van deze contouren wordt 

bepaald waar wel en geen woningbouw kan plaatsvinden. De kans is aanwezig dat dit 

zijn weerslag zal hebben op het aantal te bouwen woningen in De Nieuwe Kern. 

Zolang daarover geen zekerheid is, is het niet zinvol om een beheersverordening op te 

stellen. Aanpassen van het LIB gebeurt in twee stappen. De eerste stap treedt in 

werking per 1 januari 2018. De planning voor de tweede stap is nog niet bekend maar 

dit neemt zeker twee jaar in beslag. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
NVT. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd in het Weekblad voor Ouder-Amstel, in de 

Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit wordt voor een ieder ter inzage 

gelegd. Bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit is niet mogelijk. Wel staat 

rechtsbescherming open tegen besluiten die zijn genomen op basis van het 

voorbereidingsbesluit, bijvoorbeeld op een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

 

Wat is het vervolg? 

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van publicatie. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



1 Raadsbesluit 2018/11: Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern 

     
     
   RAADSBESLUIT 
 
 
  
 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2018, nummer 

2018/11, 

 

 

BESLUIT : 
 

Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 

geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0004 een herziening van 

de bestemmingsplannen “Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 (deels)” 

wordt voorbereid; 

 

Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie 

daarvan. 

 

 

Ouder-Amstel, 15 februari 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier,                            de voorzitter, 

  

A.A. Swets J. Langenacker 
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