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Nadere toelichting besluitvorming transformatie Entrada 

 

In de Woonvisie 2016 zijn ABP en Entrada aangegeven als gebieden met de ambitie om 

gedeeltelijk te transformeren naar wonen. In de daarbij behorende uitvoeringsstrategie 

is transformatie van kantoren opgenomen voor de periode 2016-2020. Er is nu een 

situatie ontstaan die het mogelijk maakt om invulling te kunnen geven aan de ambitie 

zoals geformuleerd in de Woonvisie 2016. Daarom vraagt het college de gemeenteraad 

om formeel te besluiten Entrada te willen transformeren naar een stedelijk woongebied 

en (de intentie) uit te spreken daarvoor een samenwerking met de eigenaren aan te 

gaan. Naar aanleiding van de raadscommissie heeft het college gemeend dat nader toe 

te lichten en daarom dit memo opgesteld. Tevens wordt heel kort ingegaan op 

duurzaamheid en wat daaronder wordt verstaan. 

 

Stedenbouwkundige visie Wonam 

Het huidige Entrada is op dit moment in eigendom van verschillende partijen. Wonam 

is één van de partijen en heeft de transformatie en het gesprek daarover geïnitieerd. 

Hiertoe heeft Wonam voor eigen rekening en risico een eerste studie verricht naar de 

transformatie in de vorm van een stedenbouwkundige visie. Met deze 

stedenbouwkundige visie laat Wonam zien dat het mogelijk is om Entrada te 

ontwikkelen van kantoorgebied tot woongebied. Wonam laat in de visie tevens als 

marktpartij zien hoe zij naar de transformatie van dit gebied kijkt. De 

stedenbouwkundige visie van Wonam heeft daarnaast tot doel om met andere 

belanghebbenden (en eigenaren) in gesprek te gaan over de transformatie van 

Entrada, om het draagvlak in beeld te brengen. Dat is gebeurd via het adviesteam, 

twee informatiebijeenkomsten en overleg met de gemeenteraad. 

 

Het opstellen van de stedenbouwkundige visie is in overleg gegaan met de gemeente. 

De gemeente heeft daarvoor input en inzet geleverd en kosten gemaakt. Om deze 

kosten te dekken is een (financiële) afspraak gemaakt met Wonam in de 

intentieovereenkomst. Bij het sluiten van deze intentieovereenkomst was in beginsel de 

doelstelling om de stedenbouwkundige visie als kader voor de transformatie te laten 

fungeren, en daarom het college en de gemeenteraad met de stedenbouwkundige visie 

te laten instemmen. Daarbij is het voorbehoud gemaakt dat de gemeenteraad vrij is 

om te besluiten de stedenbouwkundige visie al dan niet goed te keuren. 

Gaandeweg het opstellen van de stedenbouwkundige visie is duidelijk geworden dat er 

op onderdelen nadere studie nodig is, voordat daarover een besluit genomen kan 

worden. Ook het overleg met de overige eigenaren moet nog verder vorm krijgen, 

waarvoor het nu vaststellen van de stedenbouwkundige visie te vroeg komt. Om deze 

redenen is in overleg met Wonam besloten om de stedenbouwkundige visie niet ter 

instemming voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook het college heeft geen mening 

gegeven over de stedenbouwkundige visie, maar deze slechts ter kennisname 

ontvangen. 
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Samenwerking eigenaren 

De kans is erg klein dat Wonam het volledige eigendom zal verkrijgen op Entrada, er 

zijn naar verwachting vier eigenaren. Dat betekent dat overeenstemming met alle 

eigenaren gewenst is om te komen tot een transformatie. 

Om deze reden is het van belang om samen te werken met alle eigenaren en niet 

alleen met Wonam op basis van de intentieovereenkomst. Dat de intentieovereenkomst 

per januari 2018 formeel afloopt heeft geen gevolgen voor het verdere overleg met de 

partijen. Sterker nog, het doel van de intentieovereenkomst is juist om te komen tot 

een samenwerking met alle eigenaren. Dat is ook wat Wonam betreft het doel en niet 

zozeer overeenstemming over de stedenbouwkundige visie. 

 

De eigenaren hebben tijdens de gesprekken de intentie uitgesproken om te willen 

samenwerken. Op basis van een samenwerking met de eigenaren is het doel om te 

komen tot een ontwikkelkader, in de intentieovereenkomst en het raadsbesluit een 

stedenbouwkundig plan genoemd. Voorgesteld wordt om dat op basis van een 

samenwerking met de eigenaren te doen, omdat de gemeente de eigenaren nodig 

heeft de ambitie uit de motie van de gemeenteraad te kunnen realiseren. Om verder 

overleg te kunnen voeren met de eigenaren over de intentie om te gaan 

samenwerking, is het wenselijk dat de gemeenteraad formeel besluit Entrada te willen 

transformeren naar een stedelijk woongebied. De gemeenteraad hoeft daarbij nog geen 

besluit te nemen over programma, bouwhoogte, dichtheden, etc. omdat dat pas aan de 

orde kan komen in het kader van de samenwerking en het op te stellen 

ontwikkelkader. 

 

Zoals ook in het raadsvoorstel is aangegeven is bij de samenwerking en voor de gehele 

transformatie het uitgangspunt dat de gemeente haar kosten verhaalt op de 

ontwikkeling conform de Wet ruimtelijke ordening. Dat betekent een voor de gemeente 

budgettair neutrale ontwikkeling. Hierover worden afspraken gemaakt in de 

samenwerkingsovereenkomst en de daarop volgende anterieure overeenkomst(en). 

Daarvoor zal naast het ontwikkelkader een exploitatiemodel worden opgezet op basis 

waarvan anterieure afspraken worden gemaakt voor kostenverhaal. Als het niet tot een 

samenwerking of anterieure overeenkomst(en) komt, dan zal Entrada vooralsnog een 

kantoorlocatie blijven. 

 

Rol gemeenteraad 

Bij het aangaan van de samenwerking en het opstellen van het ontwikkelkader zal de 

gemeenteraad nauw worden betrokken, zodat zij op de hoogte is van de te maken 

afspraken en vroegtijdig kan meedenken over de transformatie en de daarin te maken 

keuzes. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het ontwikkelkader vaststellen waarbinnen de 

eigenaren de transformatie ter hand nemen. Dit ontwikkelkader is de basis voor de op 

te stellen bestemmingsplannen voor dit gebied. Op welke wijze de gemeenteraad wordt 

betrokken zal in overleg moeten worden vastgesteld. Dit zou in de vorm kunnen van 

een structureel (informeel) overleg. 

 

Zoals in het Raadsvoorstel verwoord is er vervolgonderzoek nodig naar o.a.: 

- het woon- en leefklimaat; 

- de sociale veiligheid en cohesie; 

- een voor de locatie passende verhouding tussen programma, bouwhoogte en 

dichtheid rekening houdende met de menselijke maat; 

- het voorzieningenniveau; 

- de verbinding met Duivendrecht in programmering en infrastructuur; 

- duurzaamheid. 

 

Duurzaamheid 

Een duurzaam woon- en werkgebied op Entrada vraagt om een integrale aanpak, dus 

niet alleen op gebouwniveau maar ook op gebiedsniveau. Op gebiedsniveau zijn de 
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volgende thema’s van belang: verdichting, mobiliteit, water, energie, grond, 

gezondheid en sociale duurzaamheid. Op gebouwniveau gaat het vooral over energie, 

gezondheid, circulair bouwen en toekomstbestendigheid. Daarbij wordt aangesloten 

aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. 


