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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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