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Aan
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Datum
23 september 2020

Kopie

Betreft
Financiële verwachtingen woonbotendossier Duivendrechtsevaart

Naar aanleiding van de memo van 17 september jongstleden over de financiële positie 
van Ouder-Amstel, is er verzocht om een specificering op het punt van de woonboten 
aan de Duivendrechtsevaart. In zijn algemeenheid is hier al een toelichting op gegeven 
onder het kopje “overige zaken” van het vorige memo, maar middels dit schrijven wil 
het college een extra toelichting geven.

Op basis van de uitvoeringsstrategie voor de woonboten (in 2017 vastgesteld door de 
raad, de totale kosten van het project toen begroot op 1,2 miljoen euro) en de daarop 
volgende ontwikkelingen is er een actualisatie gemaakt van de in te schatten kosten. 
De gehele berekening en daarbij behorende bedragen zijn echter niet rijp om te delen. 
Dit komt omdat er nog onzekerheden in de bedragen zitten, onderhandelingen over 
financiële bijdragen gaande zijn en aannames verwerkt zijn die onterechte 
verwachtingen kunnen wekken bij de buitenwereld. De kostenposten bestaan 
desalniettemin uit:

- Het verplaatsen van woonboten naar de Pieter Braaijweg en De Nieuwe Kern;
- De inrichting van de betreffende kades waar de verplaatste boten zullen 

aanmeren; 
- Wettelijk verplichte verhuis- en inrichtingskosten;
- Terrasboten;
- Vrijmaken bestaande kades;
- Kosten bestemmingsplan;
- Herinrichting openbare ruimte; en
- Mogelijke planschade.

Voor deze kosten is gezocht naar een dekking. Kosten voor herinrichting van de 
openbare ruimte liggen sowieso bij de gemeente Amsterdam als grondeigenaar. 
Daarnaast vinden er op dit moment onderhandelingen plaats over een anterieure 
overeenkomst met de gemeente Amsterdam, over de door hen te leveren financiële 
bijdrage aan het Amstel Business Park Zuid. Verder heeft Ouder-Amstel een bedrag 
van in totaal €165.000,- beschikbaar in de begroting die ingezet kan worden voor de 
woonboten. Dat bedrag is mee te nemen naar volgende jaren indien nodig.

Het uiteindelijke resultaat is nog onzeker, maar alle plussen en minnen leiden op dit 
moment tot een te verwachten tekort op het project van €145.000,- incidenteel. Daarin 
zit een zekere bandbreedte en het is dus aannemelijk dat zich in kosten en dekking 
afwijkingen voor gaan doen. Dat kan zowel in positieve als negatieve zin. Wel geeft het 
een voorlopig beeld van de ordegrootte waar de raad aan kan denken.

Kortom, er is nog veel in beweging. Naar de mening van het college vormt deze 
tussenstand in de financiële verwachtingen rondom het woonbotendossier echter geen 
belemmering voor instemming met de voorliggende raadsvoorstellen op de vergadering 
van 24 september 2020. 


