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Samenvatting:
Amvest en COD, samen genoemd Wenckebachweg B.V. (hierna: initiatiefnemer), wil 
haar kavel aan de Wenckbachweg transformeren van kantoren naar wonen: de 
Dialogue. Het initiatief voor deze ontwikkeling in deelgebied Weespertrekvaart is 
onderdeel van Werkstad OverAmstel (Amstel Business Park Zuid) en in lijn met 
diens ruimtelijk beleid.

De gemeente is verplicht om haar kosten te verhalen. Dit gaat door middel van 
intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers en 
grondeigenaren. Op 20 november 2018 is een intentieovereenkomst gesloten 
waarmee de exploitatiebijdrage plankosten is geregeld voor de intentiefase. Het 
college heeft op 23 juni 2020 het ruimtelijk plan conform artikel 4 van de 
intentieovereenkomst goedgekeurd. 

Met de initiatiefnemer (tevens grondeigenaar) is een anterieure overeenkomst 
voorbereid, waarmee het volledige kostenverhaal wordt geregeld. Bij het sluiten van 
de anterieure overeenkomst verstrekt het college vooraf inlichtingen aan de raad en 
stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te 
maken.

De gemeenteraad wordt gevraagd om geen wensen en bedenkingen te hebben op 
de anterieure overeenkomst, zodat deze kan worden getekend.

Wat is de juridische grondslag?
Artikel 169 lid 4 Gemeentewet regelt de informatieplicht bij privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. Met de initiatiefnemer is in november 2018 een intentieovereenkomst 
gesloten waarin de inspanningsverplichting is opgenomen om te komen tot een ruimtelijk 
plan voor de ontwikkeling van haar eigendom in Weespertrekvaart. Dit ruimtelijk plan is 
op 23 juni 2020 vastgesteld door het college. De bevoegdheid van het sluiten van de 
anterieure overeenkomst ligt bij het college. Het sluiten van de anterieure overeenkomst 
is nodig om de benodigde juridisch-planologische procedure op te kunnen starten. 

Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om 
kosten te verhalen. De gemeente doet dit door het maken van privaatrechtelijke 
afspraken met de initiatiefnemer (tevens grondeigenaar) in de vorm van een intentie- en 
anterieure overeenkomst.

De eerder gesloten intentieovereenkomst voorziet in een exploitatiebijdrage plankosten 
voor de intentiefase. Deze bijdrage is door initiatiefnemer voldaan. Daarnaast is met de 
initiatiefnemer (tevens grondeigenaar) een anterieure overeenkomst voorbereid, 
waarmee het volledige kostenverhaal wordt geregeld. Bij het sluiten van de anterieure 
overeenkomst verstrekt het college vooraf inlichtingen aan de raad en stelt de raad in de 
gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Vanwege de economische en financiële belangen van de betrokken partij heeft het 
college conform artikel 55 Gemeentewet geheimhouding opgelegd op de opgenomen 
bedragen in de anterieure overeenkomst en in de bijlagen van de anterieure 
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overeenkomst. U wordt conform artikel 25 van de Gemeentewet gevraagd deze 
geheimhouding te bekrachtigen. Dit betekent dat het delen van de in de anterieure 
overeenkomst, en in de bijlage 4 van de anterieure overeenkomst, opgenomen bijdragen 
niet is toegestaan. Wel kan in de openbaarheid discussie worden gevoerd over de inhoud 
van de anterieure overeenkomst. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Met het vaststellen van de Ruimtelijk economische visie (vastgesteld 12 oktober 2017) 
en de Richtlijnen voor ontwikkeling (vastgesteld 4 juli 2019) is ruimtelijk beleid 
vastgelegd voor de transformatie van het ABPZ naar Werkstad OverAmstel. Daarbij is 
plaats voor intensivering van ruimtegebruik, meer ontmoetingsmogelijkheden, hogere 
kwaliteit en meer menging met andere functies. De beoogde transformatie wordt door de 
gemeente gefaciliteerd op basis van initiatieven vanuit de markt, die door de gemeente 
worden beoordeeld vanuit haar publiekrechtelijke rol aan de hand van haar ruimtelijk 
beleid. Op 20 november 2018 is daarom een intentieovereenkomst gesloten waarmee de 
exploitatiebijdrage plankosten is geregeld voor de intentiefase. Op 18 september 2020 is 
het registergoed overgedragen een de Wenckebachweg BV (bestaande uit Amvest en 
COD).

Waarom dit raadsvoorstel?
Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten is een bevoegdheid van het college. 
Bij het sluiten van een anterieure overeenkomst verstrekt het college vooraf inlichtingen 
aan de raad en stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken.

Wat is er aan de hand?
De gemeente is verplicht om haar kosten te verhalen. De gemeentelijke plankosten voor 
Werkstad OverAmstel worden naar rato verhaald op de verschillende ontwikkelingen die 
op basis van het ruimtelijk beleid zullen plaatsvinden. Dat gebeurt met 
intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers en 
grondeigenaren. De ontwikkeling van de Dialogue is in lijn met het ruimtelijk beleid voor 
Werkstad OverAmstel. Voor deze ontwikkeling is daarom met de initiatiefnemer een 
anterieure overeenkomst voorbereid. 

Wat gaan we doen?
De initiatiefnemer is voornemens het gebouw van de voormalige Hogeschool van 
Amsterdam te herontwikkelen tot een woongebouw met commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen in de plint, alsmede inpandige parkeervoorzieningen en 
bergingen. Het programma behelst circa 500 woningen, met in de plint circa 4.800 m2 
BVO aan commerciële en, circa 3.200 m2 BVO aan maatschappelijke functies en 
ondergronds (fiets-)parkeren.

Om te kunnen starten met de juridisch-planologische procedure is het nodig dat 
kostenverhaal verzekerd is en dat initiatiefnemer en gemeente daarvoor bijgaande 
anterieure overeenkomst aangaan. Omdat het initiatief voldoet aan het door de 
gemeenteraad vastgestelde beleid wordt de raad gevraagd om geen wensen en 
bedenkingen te hebben op de anterieure overeenkomst, zodat deze kan worden 
getekend.

Wat is het maatschappelijk effect
Met de ontwikkeling van Dialogue wordt een impuls gegeven aan de transformatie naar 
Werkstad OverAmstel. Tevens voorziet deze ontwikkeling in een bijdrage aan de 
woningbehoefte. De gewenste ontwikkeling sluit goed aan op het ruimtelijk beleid om in 
het plangebied en haar omgeving een multifunctionele werkstad te creëren. Door wonen 
toe te staan wordt een stap gezet om meer reuring in het gebied te laten ontstaan 



Pagina 3 van 4

waardoor het zal bijdragen aan een aantrekkelijker gebied om te wonen, werken en 
verblijven.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Om initiatieven die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan te kunnen toetsen, 
wordt in het kader van de intentieovereenkomst met partijen afgesproken dat er een 
ruimtelijk plan wordt opgesteld. Dat ruimtelijk plan behoeft conform de 
intentieovereenkomst goedkeuring van de gemeente. Deze goedkeuring vindt plaats door 
het college, omdat het nog geen wettelijke goedkeuring is en de gemeenteraad haar 
kaders reeds heeft vastgesteld in het ruimtelijk beleid. Pas na goedkeuring wordt een 
anterieure overeenkomst opgesteld en de benodigde procedure voorbereid. Voordat het 
college een anterieure overeenkomst zal ondertekenen, zal zij de raad de gelegenheid 
geven wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Voor het initiatief is een nieuw 
bestemmingsplan nodig, de vaststelling van dit bestemmingsplan is een bevoegdheid van 
de raad.

Het initiatief past binnen het ruimtelijk beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld 
voor de Werkstad. Daarom heeft het college het ruimtelijk plan op 23 juni 2020 conform 
artikel 4.3 van de intentieovereenkomst goedgekeurd.

In de overeenkomst wordt gesproken van variant A en B. De gemeente en de 
initiatiefnemer ambiëren meer adressen aan de adressen in Werkstad OverAmstel 
(variant A). De initiatiefnemer moet hiervoor onder andere grond verwerven. Met de 
initiatiefnemer is afgesproken dat deze zorg draagt voor de realisatie van de ontwikkeling 
conform het ruimtelijk plan variant A. Hiervoor is het nodig dat de initiatiefnemer:
1. erin moet slagen de daarvoor benodigde grond van de gemeente Amsterdam te 

verwerven, én;
2. juridisch bindende afspraken maakt voor de realisatie van de daarvoor benodigde 

waterberging-/compensatie en dit ook uitvoert.
Indien de initiatiefnemer hier niet in slaagt zal hij zorgdragen voor de realisatie van 
variant B. Omdat wordt uitgegaan van variant A wordt variant B pas uitgewerkt wanneer 
niet aan de bovenste twee voorwaarden kan worden voldaan. Het beoogde programma 
zal gelijk blijven aan variant A.    

In de verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur van de gemeente 
(hierna: verordening) wordt voor de middeldure huurwoningen uitgegaan van een 
jaarlijkse indexering van de huur op basis van de consumentenprijsindex (hierna: CPI). 
Uit de gesprekken die de gemeente voert met partijen die woningbouwontwikkeling 
willen realiseren, blijkt dat de impact hiervan groot is en zelfs reden kan zijn om geen 
middeldure huurwoningen te realiseren. Zo ook in het geval van de Dialogue. Het 
voorstel is dan ook om ten goede van het realiseren van middeldure huurwoningen de 
indexering uit de woonverordening los te laten en uit te gaan van CPI+1%. De overige 
voorwaarden uit de woonverordening blijven in stand. 

Het maatschappelijke programma wordt door de initiatiefnemer ingevuld met ‘Het 
Gastenhuis’. Het Gastenhuis voorziet in woningen voor dementerende ouderen, waarbij 
echtparen zorgdragen voor ouderen die daar zelfstandig wonen. In het ruimtelijk plan is 
hier nader op ingegaan. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
De gemeentelijke plankosten en investeringen Werkstad OverAmstel worden naar rato 
verhaald op de verschillende ontwikkelingen die op basis van het ruimtelijk beleid voor 
Werkstad OverAmstel zullen plaatsvinden. Daarom zijn afspraken nodig met de 
initiatiefnemers en grondeigenaren. 

Deze plankosten en investeringen worden inzichtelijk gemaakt met een 
kostentoerekening. Deze toerekening is gebaseerd op de systematiek van een 
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exploitatieplan. Voor Weespertrekvaart zijn op basis van deze toerekening gesprekken 
gevoerd met de grondeigenaar. Die gesprekken hebben ertoe geleid dat er 
overeenstemming is met de grondeigenaar over de exploitatiebijdrage en de 
verdeelsleutel. De exploitatiebijdrage is één op één overgenomen in de anterieure 
overeenkomst. In deze exploitatiebijdrage zitten de gemeentelijke plankosten en 
investeringen openbare ruimte. Zoals eerder aangegeven zijn deze bijlagen 
vertrouwelijk. 

1. gemeentelijke plankosten
De gemeentelijk plankosten bestaan uit 2 soorten:
1. De voor deze specifieke deelontwikkeling benodigde inzet van de gemeente. Denk 

hierbij aan het beoordelen van het Ruimtelijk Plan van initiatiefnemer en het opstellen 
van overeenkomsten. Voor deze gemeentelijke plankosten heeft de gemeente met de 
initiatiefnemer een intentieovereenkomst gesloten waarin onder meer is geregeld dat 
laatstgenoemde partij de exploitatiebijdrage plankosten aan de gemeente vergoedt.

2. Inzet van de gemeente voor de Werkstad OverAmstel als geheel. Denk hierbij aan het 
opstellen van het ruimtelijk beleid en overleg met de regiopartners. De onderliggende 
anterieure overeenkomst voorziet in een exploitatiebijdrage van initiatiefnemer aan de 
gemeentelijke plankosten voor de Werkstad OverAmstel als geheel.

Met de intentieovereenkomst en de anterieure overeenkomst zijn de gemeentelijke 
plankosten ten behoeve van deze ontwikkeling gedekt.

2. investeringen
Met de in de anterieure overeenkomst opgenomen exploitatiebijdrage, draagt 
initiatiefnemer bij aan de volgende investeringen:

- Ontsluiting van de (huidige) Hogeschool en de A10-zone;
- Herinrichting openbare ruimte Weespertrekvaart.

Omdat Amsterdam de openbare ruimte in eigendom en beheer heeft zal ook met de 
gemeente Amsterdam een privaatrechtelijke overeenkomst worden gesloten. Doel van 
deze overeenkomst is dat Amsterdam de benodigde investeringen in de openbare ruimte 
voor haar rekening neemt. Ouder-Amstel draagt daaraan bij door met de andere 
grondeigenaren bovengenoemde afspraak te maken over de exploitatiebijdrage. 
Daarmee loopt Ouder-Amstel geen financieel risico bij de investeringen in de openbare 
ruimte en is haar verplichting beperkt tot het regelen van een exploitatiebijdrage vanuit 
de andere grondeigenaren.

3. planschade
In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over planschade ten behoeve van 
het project, namelijk dat de kosten daarvan voor rekening komen van initiatiefnemer. 

Wat is het vervolg?
Als de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft bij de anterieure 
overeenkomst, kan deze worden getekend en is het volledige kostenverhaal verzekerd. 
Nadat de overeenkomst is getekend kan de juridisch-planologische procedure worden 
gestart. Onderdeel van het vervolgproces is zekerheid verschaffen over het verkrijgen 
van grond en de waterberging conform variant A van het ruimtelijk plan. 
Tevens is het opstellen van een communicatieplan onderdeel van het vervolgproces. 

Het streven is om eind  tweede kwartaal 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd voor zienswijzen, conform de Wet ruimtelijke ordening. In de tweede helft 
van 2021 zal het bestemmingsplan naar verwachting aan de gemeenteraad worden 
aangeboden voor besluitvorming.
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