
- Actualiteit
- Structuurvisie

- MER
- Opbrengst en verwerken participatie 
- Planning 

- Ontwikkelstrategie (allonge op de SOK) 
- Stand van zaken overleg met de grondeigenaren 

- Deelplannen en ontwikkelingen
- SMH
- Tijdelijk sportcomplex 
- AFC Ajax
- Station Duivendrecht
- Tijdelijke busterminal
- Flexwonen

- Overleg nationaal en regionaal
- Bouwimpuls, Verstedelijkingsstrategie, LIB 

1 december 2020

Stand van zaken De Nieuwe Kern



Actualiteit

• Opening Loot school

• Ontwerp DNK wint ARC AWARD FOR URBAN 
DESIGN

• Betrekken West8 bij deelplannen

• Prostitutie gebied Zuidoost



Nominaties:
Nederzetting Marker Wadden, De Nieuwe Kern, ZOHO Rotterdam

ARC20 Stedenbouw Award



Structuurvisie

MER

– Bureau Tauw heeft de opdracht gekregen 

– Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gereed

– Advies Commissie MER over NRD

Volgende stappen: 

– MER uitvoeren rekening houdend met deze input 

– MER gereed = verwerken in ontwerp structuurvisie 



Structuurvisie

• Milieueffectrapportage: effecten van de structuurvisie op het 
milieu.

• Bekijken of een aanvullende variant mogelijk is die niet op 
programma gebaseerd is.

voorzieningen



Structuurvisie
Participatie: groot draagvlak voor DNK 
Veel genoemde wensen:

• Betaalbare woningen (huur én koop) voor jongeren en starters.

• Mix van verschillende soorten woningen in de wijk.

• Goede aansluiting met omgeving, zowel bereikbaarheid als sfeer.

• Goede fietspaden.

• Focus op duurzaamheid.

• Veel groen in de wijk. 

• Een deel wil graag een 
dorpse sfeer, een ander 
deel wil juist een meer
stedelijk karakter.

• Klik hier voor de link naar de omgevingsdocumentaire die bureau Tertium 
voorafgaand aan de participatie heeft gemaakt.

https://www.samenmakenweouder-amstel.nl/de+nieuwe+kern+2/omgevingsdocumentaire/default.aspx


Structuurvisie - planning
• Uitvoeren MER t/m maart 2021

• Uitkomsten participatie verwerken dec ‘20 en jan ’21

• Informatiebijeenkomst Raad periodiek 

• Uitkomsten participatie en MER verwerken = ontwerp SV eind 1e kwartaal

• Ontwerp structuurvisie + MER gereed voor besluitvorming april 2021

• Ontwerp structuurvisie + MER ter inzage t.b.v. zienswijzen juni 2021

• Zienswijzen beantwoorden + verwerken juli – sept 2021

• B&W/Cie/Raad Q4  2021



Ontwikkelstrategie
inhoudelijk 

• Overleg verloopt positief maar langzamer omdat alles 
digitaal moet 

• Plan kan nog steeds conform structuurvisie / 
stedenbouwkundige visie (geen Corona effect in de 
inhoud) 

• Ontwikkelstrategie bevat ook afspraken over 
uitvoeringsstrategie 

• Ambitie is overeenstemming eind januari 



Ontwikkelstrategie
Financieel 

• Geen financieel risico OA blijft overeind 

• 100% kostenverhaal OA blijft overeind 

• OA verantwoordelijk voor niet verhaalbare wettelijke 
taken = onderwijs moet gefinancierd worden

• Gronden voor onderwijs kunnen aankopen voor 
maatschappelijke grondprijs wordt daarom nu al zeker 
gesteld 

• OA krijgt taak subsidies te (helpen) verwerven  



Smart Mobility Hub 

Smart Mobility Hub (SMH)
- Geen MER nodig.

- Amsterdam: voorbereidingskrediet akkoord. 

- Anterieure overeenkomst gereed; naar raad (januari) voor wensen en 
bedenkingen.

- Ontwerp bestemmingsplan 
ter inzage: 8 okt – 18 nov.

3 zienswijzen ontvangen.

BP maart 2021 in raad



Tijdelijk sportcomplex



Tijdelijk sportcomplex

• Tijdelijke uitplaatsing sport i.v.m. ontwikkeling SMH

• Locatie: voormalig slibdepot

• Anterieure overeenkomst is gesloten, getekend 18-8-2020

• Ontwerp daarna licht aangepast: 

- Bomen tijdelijk sparen

- Allonge bij ovk gesloten om dit mogelijk te maken

- Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen 

- Eerste werkzaamheden gestart (Japanse duizendknoop)

- Realisatie gereed Q4 2021



AFC Ajax –
de huidige Toekomst

• Twee processen met AFC Ajax:
1. Herinrichting huidige Toekomst

2. Uitbreiding op P2

• 1. Ajax wil de huidige Toekomst herinrichten:
– Privaat gebied conform eerder raadsbesluit 

– Voorontwerp bestemmingsplan en anterieure 
overeenkomst zijn in  1e ruwe concept gereed

– In overleg 



Uitbreiding AFC Ajax

• 2. Uitbreiding op P2

- Openbaar gebied

- Ministadion (voor Jong Ajax en de Dames) en 2              
voetbalvelden

- Ondersteunende functies in het stadion

o Kantoren voor het Ajax-personeel (zitten nu in Arena)

o School voor Ajax-spelers 

o Commerciële functies voor levendig openbaar gebied   



P2



Station Duivendrecht

Met 7 regionale partijen is de tool ‘het Handelingsperspectief’ van ProRail 
ingevuld:
o Deelnemende partijen: Vervoerregio, NS Stations, METT, Provincie Noord-Holland, Gemeente 

Ouder-Amstel, Spoorbaanmeester en ProRail) 
o Doel: Inzicht krijgen in huidig en toekomstig gebruik en de GAP daartussen

Voor de zomer 2020 is het Handelingsperspectief afgerond. Belangrijkste 
gegevens:

o Het station is gebouwd als kruis/overstap 
station

o Het gehele station is opgetild en 
publieksgebied ligt op de eerste verdieping,

o Er is geen stationsgebouw met een 
herkenbare entree op maaiveld.

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.hollandluchtfoto.nl/media/19c49556-1884-48ae-a18e-5f9a2ed9d2fa-amsterdam-luchtfoto-station-duivendrecht&psig=AOvVaw27Rsocqy7HJqxDUNDIgyYE&ust=1605710887730000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCw7brpie0CFQAAAAAdAAAAABAD


Station Duivendrecht
Vervolg
• Alle partijen wensen nader onderzoek om het station te prepareren 

voor de toekomst.

• De partijen laten gezamenlijk een Ruimtelijk Functioneel Ontwerp 
(RFO) uitvoeren. Daarvoor is nodig:
– een cultuurhistorische waardestelling/onderzoek
– inzicht in reizigersstromen zowel nu als in de toekomst
– levensvatbaarheid van nieuwe voorzieningen
– prognose voor fietsparkeren
De partijen werken gezamenlijk aan bovenstaande en delen de kosten.

• Het heeft de voorkeur om beide kanten (aan de in- en uitgangen) 
van het station mee te nemen in het ontwerp.

• Nadenken over aansluitingen zowel op maaiveld als op niveau +1. 



Tijdelijke busterminal

Aan de raad gemeld eerder dit jaar: 
• Voorkeursbesluit in Amsterdam is genomen 

• Met dit uitgebreide  besluitvormingstraject (ruim vijf maanden) is 
groen licht en mandaat gegeven om de terminal verder te 
ontwikkelen en vorm te geven. 

• Het voorkeursbesluit is gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten 
welke is gebaseerd op de voorwaarden zoals gesteld door OA en is 
besproken in het BO 7 november 2019 met gemeente Amsterdam. 

• In afwijking van de toelichtende tekst bij het voorkeursbesluit en 
conform eis OA is door de ambtelijke opdrachtgevers nadrukkelijk 
afgesproken dat de terminal voor maximaal 10 jaar een vergunning 
krijgt. Dit komt in de anterieure ovk. 



Tijdelijke busterminal

Wat is er sindsdien gebeurd?  

o Anterieure overeenkomst tussen Ouder-Amstel en 
Amsterdam werd voorbereid….. 

o Amsterdam meldt nieuwe inzichten: 4 maal zo veel reizigers 
verwacht bij 2 maal zoveel bussen. 

o Oorzaak is inzet dubbeldekkers en verwachting substitutie 
vliegen door busvervoer.

o Reactie OA: 
- Verbazing uitgesproken 
- Analyses nodig wat dit betekent
- Nieuw raadsbesluit nodig  (prognose einde Q1 of Q2)



Flexwonen 

• Raadsbesluit genomen = team samengesteld

• Locatie P-plus en/of P-bus

• Doelstelling 500 woningen of meer

• Starters en studenten, maar ook statushouders?   

• Overleg met Impulskamer is gestart

• Overleg met Amsterdam is gestart

• Marktverkenning: wie gaat het realiseren?  



Flexwonen –
Referentiebeelden

Referentiebeeld: voormalig sportpark Elzenhagen in Amsterdam-Noord



Overleg nationaal 
en regionaal

Bouwimpuls 

• Bestaande criteria maken aanvraag DNK of ABPZ/Entrada 
nagenoeg onmogelijk (behalve voor het flexwonen)

• Evaluatie na 2e tranche = december of januari

• Bij aangepaste en passende criteria aanvraag maken indien 
nog nuttig/nodig 



Overleg nationaal 
en regionaal

Verstedelijkingsstrategie 

• Vertraging = eindelijk een fatsoenlijk proces

• Vervanging ambtelijk is aangetrokken en gestart

Vervolgplanning:

• Nov/dec: ‘iedereen aan boord’ + AM raadsledenplatform

• Jan/feb: aanscherpen gebiedsuitwerkingen

• Feb/mrt 2021: sessies raden en staten

• Apr/mei: Uitwerken verstedelijkingsconcept 

• Mei/juni: BO Leefomgeving

• Na BOL: Schriftelijke ronde 'wensen en bedenkingen’ 

• Sept/okt: Definitief maken voor BO MIRT 2021 (november)



Overleg nationaal 
en regionaal

LIB en andere Schiphol restricties 

• Uitnodiging ministerie I en M 
voor deelname in werkgroep

• Doel: bijstellen rijksbeleid 
korte en langere termijn



Vragen?




