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Samenvatting
Vanaf 2016 werkt gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van een nieuwe tijdelijke 
touringcarterminal bij station Duivendrecht voor het afhandelen van internationale lijn-, 
zon- en sneeuwdiensten. In 2018 heeft het College van Ouder-Amstel besloten akkoord te 
gaan met verdere uitwerking van de plannen.

In juni 2021 is afgesproken om een nadere verkenning uit te voeren naar de mogelijk-
heden om de tijdelijke ITT in te passen in de SMH, vanwege de mogelijk te bereiken 
voordelen, en om de eventuele nadelen van deze optie goed in beeld te kunnen brengen. 

De resultaten van de studie naar de mogelijke inpassing van de ITT in de SMH laten zien 
dat de inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH voldoet aan alle voorwaarden van Ouder-
Amstel en op diverse criteria meerwaarde biedt ten opzichte van de locatie bij station 
Duivendrecht. 

Als gevolg van het laatste half jaar snel wijzigende economische omstandigheden is het 
opnemen van de tijdelijke ITT in de SMH inmiddels een noodzaak geworden voor de 
financiering en realisatie van dit gebouw. De SMH zelf is een onontbeerlijke voorwaarde 
voor het kunnen realiseren van De Nieuwe Kern als geheel. Indien deze niet zou worden 
gerealiseerd ontstaat grote vertraging of stopt de ontwikkeling van De Nieuwe Kern.      

Het college heeft, onder voorbehoud van eventuele wensen of bedenkingen van de raad, 
besloten om de SMH aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke inpassing van de ITT onder 
de conditie dat initiatiefnemer Amsterdam ook de benodigde stappen zet in haar 
besluitvorming om de tijdelijkheid van de ITT te garanderen en tot spoedige realisatie van 
DNK te komen. Hiervoor worden diverse voorwaarden verbonden aan het instemmen met 
de komst van de tijdelijke ITT die contractueel en/of in de omgevingsvergunning zullen 
worden vastgelegd. 

Wanneer Amsterdam alsnog niet instemt met de in het besluit van Ouder-Amstel 
genoemde voorwaarden, dan wordt niet voldaan aan het raadsbesluit en is er dus ook geen 
instemming voor het realiseren van een ITT vanuit Ouder-Amstel. 

Wat is de juridische grondslag?
De beslisbevoegdheid voor een tijdelijke voorziening is in principe een bevoegdheid van 
het college. Vanwege de impact van deze tijdelijke voorziening stelt het college de raad 
conform de gemeentewet en op basis van de motie vreemd 30 september 2021 in de 
gelegenheid voor het uiten van wensen en bedenkingen.
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Wat is de voorgeschiedenis?
Een overzicht van alle voorafgaande besluitvorming is opgenomen als onderdeel van de 
beantwoording van de technische vragen (zie bijlage 2) hierna volgt een samenvatting. 

Vanaf 2016 werkt gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van een nieuwe tijdelijke 
touringcarterminal bij station Duivendrecht voor het afhandelen van internationale lijn-, 
zon- en sneeuwdiensten. In januari 2018 heeft het College van Ouder-Amstel onder 
voorwaarden besloten akkoord te gaan met verdere uitwerking van de plannen.

Vanaf  juni ‘21 is een verkenning uitgevoerd naar de voor- en nadelen van een mogelijke 
inpassing van  de tijdelijke ITT in de SMH. 

Het College en de Raad zijn hier in augustus 2021 over geïnformeerd en op 30 
september 2021 is dit onderwerp op verzoek van de Raad besproken in de commissie 
grote projecten. Daarbij is een motie vreemd aangenomen; Motie Tijdelijke 
Internationale Busterminal (ITT).
Naar aanleiding van de motie heeft de wethouder aan Amsterdam laten weten dat de 
gemeenteraad van Ouder-Amstel nog niet overtuigd is dat deze busterminal in de 
gemeente Ouder-Amstel dient te komen en dat een volledig onderzoek noodzakelijk is 
om een goede en integrale afweging te kunnen maken. 

Dit onderzoek is ter hand genomen en op basis hiervan heeft het College in mei 2022 de 
voorkeur uitgesproken voor de SMH als locatie voor de tijdelijke ITT (zie bijlage 1: 
“2022-05-18 afwegingsnotitie inpassing ITT”). Daarbij is ook besloten de raad te vragen 
of zij wensen of bedenkingen hierover heeft. Dit onderwerp is geagendeerd in de 
Commissie ruimte & gebiedsontwikkeling in juni. Toen bleek dat de raad nog veel 
inhoudelijke en technische vragen had over het onderzoek en de achtergronden. De 
conclusie van de behandeling in de Commissie was dat deze vragen eerst van een 
antwoord zouden moeten worden voorzien voordat verdere bespreking in de Commissie 
mogelijk zou zijn. 

De inhoudelijke en technische vragen zijn voor de zomer geïnventariseerd en na de 
zomer van een antwoord voorzien in een memo (zie bijlage 2: beantwoording 
technische vragen). De vragen en antwoorden zijn op 10 en 11 oktober besproken in 
twee technische sessies, waarvan de eerste in aanwezigheid van en met toelichting door 
initiatiefnemer Amsterdam. Dit heeft geleid tot de aanlevering van een nadere 
onderbouwing over het te verwachten haal- en brengverkeer ten gevolge van de ITT 
(bijlage 3).

Uit de nadere onderbouwing blijkt de volgende verwachting: 
• Gemiddeld zijn er 11 touringcars per uur in het hoogseizoen met een piek van 23 

touringcars per uur.
• Gemiddeld is de bezetting 70% per touringcar (met gemiddeld 70 zitplaatsen), dit 

leidt tot gemiddeld 50 reizigers per bus. 
• Gemiddeld 24,5% van de reizigers wordt gebracht/gehaald (= 12 reizigers/bus).
• Gemiddeld zijn er 1,8 busreizigers per halende/brengende auto (= 7 auto’s 

K&R/bus).
• De gemiddelde parkeerduur voor kiss & ride is 15 minuten. 

Dit resulteert voor de piek in het hoogseizoen in een parkeerdruk van gemiddeld 44 K&R 
plekken. In het ontwerp voor de SMH zijn 85 K&R plekken opgenomen, waarmee de 
vraag dus ruim gedekt is. En in uitzonderlijke situaties is ook de ‘normale’ 
parkeercapaciteit van de SMH (ca 2000 parkeerplekken) te gebruiken door halers en 
brengers.

De wegen kunnen deze verkeersbewegingen goed opvangen:
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• Het totaal aantal voertuigen dat gebruik maakt van de Holterbergweg is circa 15.000 
voertuigen per dag.

• Gemiddeld zijn er 11 touringcars per uur in het hoogseizoen met een piek van 23 
touringcars per uur.

• Voor wat betreft de verkeerbewegingen als gevolg van kiss&ride verkeer voor de ITT 
gaat het om gemiddeld 77 auto’s per uur in het hoogseizoen tot 161 auto’s per uur 
tijdens de pieken in het hoogseizoen.

• De wegen rond de SMH worden ingericht om de piekbelasting tijdens evenementen 
te kunnen verwerken: 1900 auto’s in 75 minuten uitstroom na een evenement.

• Evenementenparkeren gaat altijd voor touringcars, dus tijdens (grote) evenementen 
is de ITT niet in gebruik.

• De verkeersbewegingen die gegenereerd worden door kiss&ride zijn een zeer klein 
gedeelte ten opzichte van de verkeersbewegingen die bij een evenement 
gegenereerd worden. Het verkeersnetwerk rond de SMH heeft dus ruim voldoende 
capaciteit om de verkeerbewegingen als gevolg van de ITT te kunnen verwerken. 

Waarom dit raadsvoorstel?
In een afwegingsnotitie (bijlage 1) zijn de voordelen- en nadelen van de tijdelijke 
inpassing van de ITT in de SMH uiteengezet. De locatie in SMH ten opzichte van de 
locatie bij station Duivendrecht levert meer voordelen op. De tijdelijke ITT is ruimtelijk 
goed inpasbaar in de SMH, met waarborging van de verkeersveiligheid. Ook draagt de 
touringcarterminal op een positieve wijze bij aan de maatschappelijk-economische 
waarde van de SMH. 

Het laatste half jaar is tevens duidelijk geworden dat het voor de financiering van de 
SMH en dus de realisatie van dit gebouw inmiddels noodzakelijk is dat de ITT hierin 
wordt opgenomen. Dit komt door de dit jaar snel gewijzigde economische 
omstandigheden, met sterk stijgende bouwkosten en stijgende rentes op leningen die 
nodig zijn voor de financiering van de realisatie. 

Het laatste half jaar is ook duidelijk geworden dat het eventueel niet doorgaan van de 
SMH grote gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Ontwikkeling 
conform de eerder genomen raadsbesluiten is dan niet meer mogelijk. Dit betekent 
minimaal een jarenlange vertraging als gevolg van de herontwikkeling van het plan met 
de hierbij horende kosten. Of hier nog draagvlak voor is bij de grondeigenaren is onzeker 
en kan per grondeigenaar anders zijn. Het maximale gevolg kan dus zijn dat de 
ontwikkeling van DNK stopt. Dit betekent ook dat de historische plankosten ad 2.3 
miljoen euro niet meer verhaald kunnen worden en door de gemeente zelf gedragen 
zullen moeten worden door deze af te boeken van de algemene reserve. Deze reserve is 
naar verwachting niet hoog genoeg om dit te kunnen doen. Meer uitleg hierover is 
opgenomen in bijlage 2.         

Het voornaamste argument voor het College om nu in te stemmen met de tijdelijke 
inpassing van de ITT in de SMH is de directe financiële noodzaak voor de realisatie van 
de SMH en de directe relatie van de realisatie van de SMH met de ontwikkeling van De 
Nieuwe Kern conform de Structuurvisie. De mogelijke negatieve gevolgen kunnen worden 
voorkomen door het maken van afspraken met gemeente Amsterdam in een 
overeenkomst en/of het opnemen van extra voorwaarden in een omgevingsvergunning. 
Deze extra eisen en voorwaarden zijn:

a. De ITT verwerkt, conform het verrichte onderzoek, maximaal 45.000 touringcars 
per jaar.

b. De ITT is tijdelijk aanwezig in de SMH voor de duur van maximaal 10 jaar.
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c. Amsterdam start per omgaande het proces op dat zal resulteren in de definitieve 
locatiekeuze voor de ITT en zal gemeente Ouder-Amstel hierover elke twee jaar in 
december een update verstrekken.

d. Tijdens evenementenpieken wordt de ITT niet gebruikt en de touringcars kunnen in 
plaats daarvan gebruik maken van een alternatieve tijdelijke voorziening buiten de 
gemeentegrenzen van Ouder-Amstel; in de SMH gaat het evenementenparkeren 
altijd voor;

e. Handhaving en toezicht binnen de SMH en dus ook in de ITT is 24/7 operationeel.

f. Indien en voor zover extra handhaving en toezicht in de openbare ruimte nodig is 
als gevolg van bezoekers of gebruikers van de ITT, dan wordt extra benodigde 
BOA-inzet betaald door Amsterdam: 
- Overlast die gekoppeld is aan een van de gebiedsoverstijgende functies in de 
SMH, waaronder de ITT, en die om aanvullende inzet van BOA’s vraagt in de 
openbare ruimte, is voor rekening van Amsterdam.
- Opgelegde bestuurlijke boetes komen in zijn geheel ten gunste van Ouder-Amstel, 
omdat Ouder-Amstel bevoegd gezag is en zoals geregeld in titel 5.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht.

g. Amsterdam blijft zich samen met Ouder-Amstel inspannen richting het Rijk, 
conform de in MRA verband overeengekomen Verstedelijkingsstrategie, om tot de 
financiering van de nog niet gedekte bovenplanse kosten voor de 
gebiedsontwikkeling in de Zuidoostflank (waaronder DNK en Werkstad OverAmstel) 
te komen. 

h. Het College van B en W van Amsterdam stemt in haar besluitvorming over het 
raadsvoorstel omtrent de financiering en dus realisatie van de SMH in met de 
inhoud van voorliggend collegebesluit en spant zich in om, onder voorbehoud van 
besluitvorming door de raad van Amsterdam over deze financiering, dat de 
uitvoering van de SMH inclusief tijdelijke busterminal voortvarend ter hand wordt 
genomen. 

i. Amsterdam gaat over tot voorwaardelijke opzegging van de huur van een deel van 
de volkstuinen (cf structuurvisie DNK) op het moment dat de participatie over het 
stedenbouwkundig raamwerk wordt gestart, met als enige voorwaarde het nog 
verkrijgen van een planologische titel voor woningbouw op deze locaties. 

j. Het gedeelte van de Europese subsidie voor de tijdelijke ITT m.b.t. de openbare 
ruimte wordt ingezet in overleg met Ouder-Amstel, een en ander conform de 
subsidievoorwaarden welke zijn gekoppeld aan de toekenning aan en 
verantwoording door Amsterdam welke Ouder-Amstel in acht zal nemen.  

k. Voor alle openbare sportvoorzieningen die mogelijk zijn gemaakt met het 
bestemmingsplan voor de SMH geldt dat medegebruik door de sportverenigingen 
en sporters in Ouder-Amstel mogelijk is, waarbij voor de voorzieningen tbv voetbal 
geldt dat medegebruik mogelijk is buiten de gebruiksmomenten van FC 
Amsterdam.

Wat gaan we doen?
Het college stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten 
bij het voorgenomen besluit om, onder het stellen van nadere eisen en voorwaarden, in 
te stemmen met de SMH als locatie voor de tijdelijke inpassing van de ITT. 
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Over voorgaande punten is overleg gevoerd met Gemeente Amsterdam en zij kan ermee 
instemmen dat deze eisen worden gesteld. Naast ambtelijke afstemming over de 
genoemde punten zijn deze binnen Amsterdam tevens voorgelegd aan de wethouder. Het 
ligt daarmee in de verwachting dat Amsterdam zal instemmen met deze punten in het 
college en hier ook uitvoering aan zal geven.

Wanneer Amsterdam alsnog niet instemt met de in het besluit van Ouder-Amstel 
genoemde voorwaarden, dan wordt niet voldaan aan het raadsbesluit en is er dus ook 
geen instemming vanuit Ouder-Amstel voor het realiseren van de ITT. 

Wanneer Amsterdam alsnog negatief besluit omtrent de financiering en dus realisatie van 
de SMH dan gebeurt hetzelfde als in ieder ander bouwproject; dan is er geen financiering 
en dus (voorlopig) geen project. In dat geval zijn de plankosten die tot nu toe door 
Ouder-Amstel gemaakt zijn voor de SMH en de ITT gedekt vanuit de lopende contracten.
Wanneer de SMH (voorlopig) niet gerealiseerd kan worden en Amsterdam zich als gevolg 
daarvan (voorlopig) terug trekt uit De Nieuwe Kern verliest de Ouder-Amstel de volledige 
contractuele zekerheid over de terugbetaling van de 2,3 miljoen historische plankosten 
die nu op de balans staat.

Het is niet realistisch om eisen aan de tijdelijke komst van de ITT te verbinden welke 
ertoe zouden leiden dat de besluitvorming in Amsterdam onmogelijk zou worden 
gemaakt. Dit is de reden dat het uitsluiten van mogelijke negatieve effecten op onze 
gemeente als gevolg van de later nog te maken bestuurlijke keuzes in Amsterdam over 
de locatie van een eventueel erotisch centrum nu niet opgenomen kunnen worden. In 
plaats hiervan wordt ervoor gekozen dit onderwerp blijvend via het bestuurlijke overleg 
met Amsterdam te bespreken en hierin onze zorgen en ons belang kenbaar te blijven 
maken. Dit is dus een apart punt in het voorgestelde raadsbesluit.        

Wat is het maatschappelijke effect?
De tijdelijke vestiging van de internationale touringcarterminal binnen plangebied De 
Nieuwe Kern heeft verschillende voordelen voor Ouder-Amstel. 

• Vanwege de recente kostenstijgingen (bouwkosten en rente op noodzakelijke 
leningen) is de ITT een noodzakelijk onderdeel van de financiering van de SMH en 
daarmee van de ontwikkeling van De Nieuwe Kern als geheel geworden.   

• De belangrijkste toegevoegde waarde is dat de komst van de tijdelijke ITT draagt 
bij aan de financiering van de SMH. De ontwikkeling van de SMH is cruciaal en 
voorwaardelijk voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern conform de 
structuurvisie en vastgestelde ambities. Met de SMH wordt de ruimte voor 
woningbouw vrijgespeeld voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern (zie figuur 1).  

Figuur 1.De SMH maakt mogelijk dat woningbouw en park worden gerealiseerd conform 
structuurvisie waar nu nog p-bus, p2 en het tijdelijke sportpark aanwezig zijn.
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• Met de SMH wordt de verkeersafwikkeling bij evenementen verbeterd (veiliger en 
minder overlast, zie Toelichting en Bijlage Verkeersonderzoek Smart Mobility Hub 
bij het vastgestelde Bestemmingsplan SMH) ten opzichte van de huidige situatie. 

• Uit de participatietrajecten m.b.t. het sportdak en het beeldkwaliteitsplan SMH is 
gebleken dat het gebied tussen metrostation Strandvliet en het huidige Sportpark 
Strandvliet als onveilig wordt ervaren. Bedrijven uit de omgeving raden bezoekers 
en medewerkers af via dit gebied in de avond te reizen. 
Deze opbrengsten vanuit de participatie zijn serieus genomen en zijn 
meegenomen in de uitwerking van de SMH en de verschillende functies die hierin 
een plek krijgen. Daarmee zorgt de komst van de SMH zorgt al voor een 
verbetering van de sociale veiligheid, overdag en bij evenementen. 
In de beginfase (als er nog weinig bewoners zijn in DNK) zorgt de toevoeging van 
de tijdelijke ITT voor meer mensen op straat wat daarmee ook bij kan dragen aan 
de sociale veiligheid in het gebied. Dat is positief voor de omgeving van de SMH 
en (dus) ook voor de bewoners van de flexwoningen die direct ten noorden van de 
SMH komen. Meer gebruikers in het gebied is ook goed voor het draagvlak van de 
plintvoorzieningen in de SMH, die daardoor al vanaf de beginfase (als er nog 
weinig bewoners zijn in DNK) toch al kunnen rekenen op voldoende gebruikers. 
Dat de voorzieningen er vanaf het begin al kunnen zijn is positief voor de 
levendigheid en zo draagt de ITT bij aan de placemaking en aantrekkelijkheid van 
het gebied. De toekomstige situatie met de ITT in de SMH is qua sociale veiligheid 
onvergelijkbaar met de locatie bij station Sloterdijk; deze plek is nooit ingericht 
als ITT en er zijn ook geen voorzieningen aanwezig rond de terminal.

• Ook doet Amsterdam aanvullende investeringen in de openbare ruimte rond de 
SMH (verkeersnetwerk, fietspaden- en bruggen en landschap). Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Europese subsidie i.r.t. de tijdelijke ITT.

• Doordat de ITT de haalbaarheid van de SMH vergroot, gelden tevens de voordelen 
van de SMH: 
Het ‘polderdak’ van de SMH zorgt voor bufferen van ruim 4 miljoen liter 
regenwater, waarmee de ontwikkeling van de SMH een bijdrage levert aan 
klimaatadaptie in De Nieuwe Kern.
Ook wordt met de SMH door de realisatie van het sportdak met diverse extra 
sportfuncties het sportaanbod verbeterd (zie figuur 2) ten opzichte van de huidige 
situatie.

 
Figuur 2. Ontwerp van het open sportpark op het dak van de SMH (architectenbureau 
cepezed en Sant&Co).

Naast bovengenoemde voordelen die de ITT levert als onderdeel van de SMH, zijn in de 
afwegingsnotitie (bijlage 1) nog voordelen van de tijdelijke ITT voor Ouder-Amstel 
benoemd. 
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
• De ontwikkeling van de SMH is cruciaal en voorwaardelijk voor de ontwikkeling 

van De Nieuwe Kern conform de structuurvisie en vastgestelde ambities. 
- De tijdelijke ITT draagt bij aan de financiering en financiële haalbaarheid van de 
SMH, welke door de recente marktontwikkelingen sterk onder druk is komen te 
staan. Zonder de tijdelijke ITT is de SMH in de huidige markt niet meer te 
financieren en is zij niet meer financieel haalbaar.   
- Wanneer de SMH (voorlopig of definitief) niet gerealiseerd kan worden ontstaat 
er grote vertraging in de woningbouw in De Nieuwe Kern of volledig afstel. Het 
huidige plan is niet meer te realiseren door twee met elkaar samenhangende 
zaken.  
1. Het eerste punt is dat de delen van De Nieuwe Kern gelegen op gronden in 
bezit van Amsterdam niet meer kunnen worden uitgevoerd. Betreffende gronden 
zullen in gebruik blijven om te parkeren en als sportcomplex. 
2. Het tweede punt is dat hierdoor ook de andere delen van DNK niet meer 
uitgevoerd kunnen worden bij gebrek aan geld. Dit komt doordat in Amsterdams 
bezit zijnde delen mede de opbrengsten creëren voor de totale investeringen die 
gedaan moeten worden om de woningbouw mogelijk te maken zoals het 
geluidsscherm langs de A2, de nieuwe water- en wegenstructuur en het centrale 
park. Het is niet de verwachting dat dit ondervangen kan worden door subsidies of 
ingrijpen vanuit Rijk of Provincie.

• Zonder SMH is er geen flexwonen. 
Amsterdam heeft ingestemd met het gebruik van Pbus voor flexwoningen omdat 
de huidige functie (busparkeren evenementen) een plek krijgt in de SMH. Zonder 
nieuwe locatie voor het busparkeren komt dus ook het kavel niet beschikbaar voor 
de realisatie van de tijdelijke woningen. 

• De huidige sportfuncties van sportpark Strandvliet zijn en worden uitgeplaatst 
voor de realisatie van de SMH. Omdat voetbal terug komt op het dak van de SMH 
is door Amsterdam een tijdelijk sportpark gerealiseerd op het voormalig slibdepot. 
- Vertraging van de SMH zorgt voor verlenging van het gebruik van het tijdelijk 
sportpark doordat de definitieve locatie op het dak van de SMH later of niet 
beschikbaar komt. 
- Het tijdelijk sportpark ligt op gronden die bestemd zijn als toekomstig park 
(westelijk deel) en enkele bouwblokken. Vertraging van de SMH zorgt er dus voor 
dat het westelijk deel van het park en enkele bouwblokken ook vertraagd of niet 
gerealiseerd kunnen worden.

• Doordat P2 in gebruik zal blijven voor evenementenparkeren kan AFC Ajax niet 
uitbreiden op P2 zolang de SMH niet gerealiseerd is. 

• Amsterdam heeft in het bestuurlijk overleg aangegeven dat er door haar keuzes 
gemaakt moeten worden welke projecten door kunnen gaan, bij gebrek aan 
financiële middelen. Ook is door Amsterdam herhaald dat de SMH zonder de 
tijdelijke ITT in de huidige markt niet meer te financieren is en dat er grote 
vertraging of volledig afstel in de woningbouw in De Nieuwe Kern ontstaat 
wanneer de SMH niet gerealiseerd kan worden. De gevolgen zoals hierboven 
beschreven zijn dan niet tijdelijk maar definitief, tenzij de Provincie of het Rijk zou 
ingrijpen. De verwachting is dat dit niet zal gebeuren. De verwachting is dat de 
Provincie en het Rijk hun middelen dan anders zullen gaan inzetten; er is geen 
overschot aan middelen maar een tekort zodat deze middelen ingezet worden op 
die projecten waar er snel en veel resultaat kan komen. Daarnaast gelden voor 
het verkrijgen van subsidies ook voorwaarden waaraan voldaan moet worden. 
Onder die voorwaarden valt ook dat het bevoegd gezag de maximale inspanning 
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levert om het project mogelijk te maken. Deze verwachting komt voort uit eerder 
gevoerd verkennend overleg over de inzet van macht en financiële middelen van 
deze instanties voor projecten in kleinere gemeenten. Hierbij komt dat dergelijke 
financiering in regionaal verband bepleit en verkregen moet worden.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Indien de raad hiertegen geen wensen en bedenkingen heeft, heeft het besluit om onder 
het stellen van nadere eisen en voorwaarden in te stemmen met de SMH als locatie voor 
de tijdelijke inpassing van de ITT geen negatieve financiële gevolgen voor Ouder-Amstel. 
De plankosten worden vanuit de lopende en nog te sluiten overeenkomsten volledig door 
Amsterdam gedekt. Dat geldt ook voor de aanleg van tijdelijke maatregelen en het 
realiseren van het plan.  

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De gemeente Amsterdam is als grondeigenaar en initiatiefnemer betrokken. Daarnaast 
zijn de grondeigenaren DNK betrokken, welke via de reguliere overlegstructuur op de 
hoogte worden gehouden. De te sluiten overeenkomsten met Amsterdam worden 
middels de gebruikelijke media bekend gemaakt. Participatie is zoals gebruikelijk 
onderdeel van de planuitwerking / het ontwerpproces.

Wat is het vervolg?
De tijdelijke ITT wordt opgenomen in het ontwerp van de SMH.
De kaders en verantwoordelijkheden worden naast alle gebruikelijke eisen aan het 
kostenverhaal etc. vastgelegd in een overeenkomst (zie boven).

Hoe monitoren en evalueren we?
De raad van Ouder-Amstel zal geïnformeerd worden over de betreffende besluiten door 
het college en de raad van Amsterdam. In de huidige Bestuurlijke en ambtelijke 
overlegstructuren zal de voortgang op het project, inclusief de realisatie van de 
afspraken gemonitord worden.
In een anterieure overeenkomst worden afspraken mbt tijdelijkheid, veiligheid, 
verantwoordelijkheden en voorkomen van overlast vastgelegd. Hierin worden ook 
afspraken over aantallen bussen en monitoring opgenomen. 
Tot slot is in de voorwaarden bij het voorliggende besluit opgenomen dat Amsterdam per 
omgaande het proces opstart dat zal resulteren in de definitieve locatiekeuze voor de ITT 
en dat Amsterdam hierover elke twee jaar in december een update zal verstrekken aan 
gemeente Ouder-Amstel.
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