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Reactie Programma en Volume ‘Dialogue’ 19 december 2019 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 27 november 2018 heeft u een intentieovereenkomst getekend waarmee is 

afgesproken dat er een ruimtelijk plan wordt opgesteld voor de locatie 

Wenckebachweg 144-148 te Amsterdam-Duivendrecht. De intentiefase dient als doel 

de haalbaarheid te onderzoeken van de ontwikkeling ‘Dialogue’, bekend als het 

voormalig gebouw van de Hogeschool van Amsterdam. Onderdeel van dit 

haalbaarheidsonderzoek is de invulling van het programma binnen de beleidskaders 

van Ouder-Amstel. U heeft, ter voorbereiding op het maken van het ruimtelijk plan, 

aan het college van burgemeester en wethouders hebt gevraagd hierover een 

uitspraak te doen. Dit dient tevens het doel om vast te stellen of er voldoende basis is 

voor het opstellen van een anterieure overeenkomst als vervolg op de 

intentieovereenkomst. 

 

In de collegevergadering van 26 november 2019 hebben wij uw document ‘Dialoque 

Programma en Volume’ van 20 november 2019 besproken. Tevens hebben wij in deze 

vergadering ‘Het Gastenhuis’ -een kleinschalige zorgformule voor mensen met 

dementie- besproken, een door u aangedragen concept ter invulling van het 

maatschappelijke programma.  

 

Programma en Volume ‘Dialogue’ 

Wij zijn zeer verheugd over uw initiatief om bestaande kantoormeters te 

transformeren naar wonen. Een dergelijke transformatie is in lijn met wat wij voor 

ogen hebben in dit gebied. Wij constateren dat de voorgestelde opzet van het 

programma en het volume voor deze fase in overeenstemming zijn met het ruimtelijk 

beleid en de verordeningen van de gemeente Ouder-Amstel. In het voorwoord van het 

stuk (zie bijlage) zien wij dit duidelijk onderbouwd terug.  

 

Het voorgestelde bovengrondse programma bestaat uit, circa 40.000 m2 BVO 

(exclusief parkeren, (fietsen-)bergingen en loggia’s) verdeeld over circa 32.000 m2 

BVO wonen (30% sociaal, 40% middensegment en 30% vrije sector) en circa 

8.000 m2 BVO overig (minimaal 35% maatschappelijk en maximaal 65% 

bedrijven/horeca). 

 

Graag willen wij een verdere verdeling van de m2 onderbouwd zien om met name 

inzicht te krijgen in de verdeling in woninggrootte, en hebben begrepen dat dit de 

komende periode zal worden uitgeschreven. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sociale woningbouw 

In het voorwoord van uw document ‘Dialoque Programma en Volume’ lezen wij dat er 

in gesprek zal worden getreden met een woningcorporatie en wanneer er geen 

samenwerking tot stand komt een alternatief concept zal worden onderzocht. Wij zijn 

positief dat u het belang onderschrijft om in gesprek te treden met een 

woningcorporatie. Indien dit niet tot resultaat  

 

leidt, zijn wij bereid verder in gesprek te gaan over een alternatief. U heeft daarbij 

kenbaar gemaakt dan een concept te overwegen van een- en tweepersoons woningen 

van 25-50 m2 waarbij een combinatie wordt gemaakt van wonen-werken-

gemeenschappelijke voorzieningen verbonden aan jongeren en starters. Dit kan een 

interessant concept zijn, mits goed gecombineerd met woningen in de sociale 

huursector die voor bredere doelgroepen beschikbaar zijn.  

 

Uitbreiding buiten perceelgrens 

Wij hebben begrepen dat in de huidige configuratie een deel van het gebouw op 

grondeigendom van Amsterdam komt en daarvoor (extra) water gecompenseerd moet 

worden. Ook wij zien de positieve veranderingen in het ontwerp als het 

grondeigendom van Amsterdam bij de ontwikkeling betrokken wordt. Daarom zien ook 

wij graag dat er overeenstemming wordt bereikt met Amsterdam over de grond en 

watercompensatie. Indien dat niet het geval is zal de realisatie van het programma en 

volume op uw eigen kavel plaatsvinden. 

 

Maatschappelijke voorzieningen 

Met betrekking tot de invulling van de maatschappelijke voorziening willen wij graag 

benadrukken dat wij het Gastenhuis-concept als positief ervaren. Met oog op de 

vergrijzing en de toename voor vraag van ondersteunende huisvesting, zullen dit soort 

voorzieningen nodig zijn in de nabije toekomst. Amstel Business Park Zuid en Entrada 

zijn echter gebieden die in de komende jaren voor een groot gedeelte zullen 

transformeren naar wonen en dit betekent dat er door ons goed zal moeten worden 

onderzocht waar en welke voorzieningen een plek moeten krijgen. Hiervoor is een 

voorzieningenonderzoek gestart. Wij willen de uitkomst van het 

voorzieningenonderzoek afwachten, voordat wij een definitieve uitspraak doen over de 

invulling van het maatschappelijk programma. 

 

Wij begrijpen dat het gebied waar deze ontwikkeling tot stand zal komen onderhevig 

is aan uitdagingen zoals het spoor en de snelweg, waardoor een aantal 

(geluids)gevoelige functies waarschijnlijk moet worden uitgesloten. Toch verzoeken 

wij u om in gesprek te blijven over de uitkomsten van het voorzieningenonderzoek en 

ruimte te houden in het maatschappelijk programma voor eventueel een andere 

maatschappelijke invulling. Wij zullen er zorg voor dragen dat er parallel aan het 

voorzieningenonderzoek een uitspraak kan worden gedaan over het Gastenhuis.   

 

Vervolg  

Wij zien graag dat het document ‘Programma en Volume’ verder wordt uitgewerkt in 

een ruimtelijk plan, op basis waarvan een anterieure overeenkomst en definitieve 

afspraken over het programma en het kostenverhaal gemaakt kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Op 27 november 2019 is de intentieovereenkomst geëindigd, middels deze brief 

ondertekenen beide partijen voor de verlenging van deze intentieovereenkomst tot het 

in werking treden van de anterieure overeenkomst. 

 

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

De secretaris,       De burgemeester, 

 

 

 

L.J. Heijlman        J. Langenacker 

 

 

 

En, 

 

 

AG APF Amsterdam Investments II Coöperatieve U. A., 

 

 

 

 

____________________ ____________________             ____________________ 

A.K. Mittal    R.W. Tieksens           M.S. Beemer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


