
Mondelinge vragen commissie R&G 9 februari 2023    
     Vragen   Fractie     Beantwoording      
      Bomen ‘tweede leven’

Er worden de komende tijd helaas best wat bomen gekapt voor diverse project

1     Staat de portefeuillehouder er voor open om te verkennen of het mogelijk is de partijen die de bomen ‘moeten’ kappen, 
deze gekapte bomen uit de gemeente een tweede ‘leven’ te laten geven bij de Ouderkerkerplas door deze  bijvoorbeeld 
als bank of natuurlijke speeltuin terug te laten keren? 

OAA

Energielabel C bedrijven
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw (>100m2) minimaal energielabel C hebben.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt: “Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. [...] Voldoet het 
gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.” (zie 
website RVO)
2 Hoe staat het er voor in de gemeente Ouder-Amstel met het voldoen hier aan? OAA
3 Hoe informeert en begeleidt het college bedrijven en andere organisaties bij het voldoen aan deze wettelijke 

verplichting?
OAA

4 De gemeente heeft wat wij begrepen met betrekking tot Bouwbesluit (2012) een handhavende taak. Heeft het college 
hiervoor al voorbereidende acties ondernomen? Zo ja, welke? En hoe heeft het college per 1 januari 2023 zijn 
handhavende taak vormgegeven op dit gebied?

OAA

5 Valt een leegstaand kantoorpand, zoals Rabobank gebouw, ook onder deze regelgeving? OAA
Zwerfafval Ouderkerkerplas
Bij de Ouderkerkerplas worden wekelijks afvalresten van lachgas als zwerfafval gevonden. Voorheen waren dit geregeld patronen maar nu liggen er 
steeds hele containers.

6 Is het college hiermee bekend? OAA

7 Zo ja, wat gaat er aan gedaan worden? OAA
8 Zo nee, is het college bereid om met het Groengebied in overleg te gaan om te komen tot maatregelen voor dit 

probleem?
OAA

Zwerfafval Machineweg Ouderkerk
Maandelijks haalt een groep vrijwilligers zwerfafval op. Tevens zijn er vele vrijwilligers die ook daartussen zwerfafval ruimen.
Wij zijn geïnformeerd door deze groep dat de Machineweg in Ouderkerk erg vervuild is en dat deze na een opruimactie erg snel weer vol ligt.

9 Is het college hiermee bekend? OAA

10 Zo ja, wat gaat eraan gedaan worden? OAA

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren


11 Zo nee, is het college bereid hier maatregelen voor te nemen (mogelijk in samenspraak met de groep vrijwilligers, 
burger en omwonenden die de problematiek goed kennen?)

OAA

12 Entrada 

In het raadsvoorstel 2023/4 wordt op pagina 4 gesproken dat de commerciële voorzieningen geen parasiterende 
werking mogen hebben op de functies van het Dorpsplein.

Is de portefeuillehouder het ermee eens dat dit dwars staat op het beleid wat er gevoerd wordt in Ouderkerk. Daar wordt
van een gezonde concurrentie uit gegaan.

Kan de gemeente een ondernemer bv een snackbar, kapper of een bloemenwinkel de toegang tot Entrada ontzeggen?

NB

13 Op pagina 2 van het raadsvoorstel 2023/4 wordt gesproken dat per 2000 woningen een basisschool nodig is.

 

Echter in Entrada worden ongeveer 1000 woningen gebouwd. De kinderen uit Werkstad en De Nieuwe Kern kunnen 
ook in Entrada naar school.

Waarom zouden de kinderen uit DNK naar school willen gaan in Entrada, terwijl er in DNK ook basisscholen komen.

Kunnen de kinderen uit Entrada niet in DNK  naar school?

Of kan er geen school komen in Werkstad, zodat de scholen verspreid worden over het hele gebied?

NB

14 Pagina 95 van de visie. Bijeenkomsten adviesteam en de Klankbordgroep 2017-2019.

Waarom is het adviesteam met waardevolle mensen opgeheven en is daarna de Klankbordgroep opgericht?

Hoeveel sessies zijn er geweest tussen 2019-2022?

NB



15 Op pagina 100 zeggen de inwoners dat de omwonenden beter en actiever moeten worden uitgenodigd voor 
informatieavonden en participatiemogelijkheden.

Hoe gaat het vervolgtraject van de participatie er uit zien?  Wordt dit een traject van meedoen en meepraten, dus echt 
participeren of wordt het een avond organiseren waar bewoners hun mening kunnen geven en dus info alleen wordt 
opgehaald.

NB

16 Dan wordt er op pagina 97 gesproken over het groen.

Natuurlijk Belang heeft al diverse keren over het groenonderhoud gesproken en vragen gesteld.

Is de portefeuillehouder het ermee eens, dat wij al vaak over dit onder gesproken hebben en de inwoners zich ook nu 
weer zorgen maken. Dat wij geen geld hebben, dat weten wij, maar misschien toch eens praten met de uitvoerende 
partij?

Is er anders een mogelijkheid dat het onderhoud groen integraal wordt meegenomen door de verhuurders van de 
woningen?        

NB  

Na een lang traject en volgens de Vervoersregio dankzij een tomeloze inzet van de voormalig wethouder Korrel, komt er eindelijk een lift aan de 
Rijksstraatweg bij het Station Duivendrecht. 

Dinsdag is er aan het eind van middag een informatiebijeenkomst geweest over de Herinrichting Stationsplein Duivendrecht.

De opkomst was goed. Er kwamen veel vragen van inwoners over de participatie. De participatieruimte is niet groot, eigenlijk nihil. Ook werden de 
aanwezigen medegedeeld dat het een definitief ontwerp is. Naar waardevolle opmerkingen wordt gekeken en eventueel kan dat leiden tot een kleine 
afwijking in het ontwerp. Met de welstand is overleg geweest.

17 Een ambtenaar vertelde dat zij reizigers op het huidige plein gevraagd hebben van zij vinden van de aankomende 
veranderingen. Dit zijn vaak mensen die alleen langslopen om te reizen en niet verbonden hoeven te zijn met 
Duivendrecht.

Was het niet beter geweest om de aanwonende eerst naar hun mening te vragen?

NB  



18 Waarom zijn de inwoners en zeker de inwoners met een straal van 300 m van het station niet eerder betrokken bij de 
participatie. 

NB

19 Waarom is er gekozen voor de onderste trede op de participatieladder, ondanks dat alle partijen participatie en 
medezeggenschap hoog in vaandel hebben staan.

NB

20 Is er een advies van de Welstand? Zo ja, kunt u dit dan z.s.m. op sturen (en waarom zit dit niet bij de stukken). NB

21 Tijdens de bijeenkomst werd gezegd dat de aanvullingen/opmerkingen waardevol moeten zijn.

Wat wordt hier precies bedoeld, met waardevol? En wie bepaald wat van waarde is?????

NB

22 Is de portefeuillehouder het er mee eens dat het plein weer een plein moet worden, met Rijks- en 
Gemeentemonumenten en de uitnodiging om op het plein te verblijven, zonder allemaal chaotische fietsenrekken.  En 
dat de luifel naar het station een bescheiden toevoeging moet zijn op het plein. Let wel dat het hier om het historisch 
hart van Duivendrecht gaat.

NB

23 Klopt het dat in de huidige planvorming op het nieuwe traject van de A9 langs Amstelveen dubbellaags ZOAB wordt 
aangebracht en dat in die planvorming nog is opgenomen dat op het traject langs Ouderkerk enkellaags ZOAB wordt 
aangebracht?

VVD

24 Is de portefeuillehouder het met de VVD-fractie eens dat het ter reducering van de geluidsbelasting voor Ouderkerk van 
groot belang is dat ook op het gehele traject langs Ouderkerk dubbellaags ZOAB dient te worden aangebracht, zeker 
gezien de wens van Amsterdam om in de toekomst de A10 af te waarderen waardoor de geluidsbelasting van de A9 ter 
hoogte van Ouderkerk naar verwachting zal toenemen?

VVD

25 Kan de portefeuillehouder toezeggen dat zij zich maximaal zal inzetten om te realiseren dat in de planvorming 
dubbellaags ZOAB zal worden opgenomen voor het gehele traject langs Amstelveen en Ouderkerk tot aan de 
aansluiting van de A9 op knooppunt Holendrecht en dat zij de raad zal informeren over de status en uitkomst van de 
gesprekken met betrokken partijen?

VVD

26 De wethouder heeft eerder aangegeven dat het schoolbestuur van de Amstelschool en het Kofschip vóór 1 februari een 
aanvraag voor (ver)nieuwbouw zou indienen. Is deze aanvraag inderdaad ingediend? Zo ja, wanneer wordt die met de 
raad gedeeld?

D66



27 Wat is de stand van zaken m.b.t. de begroting 2023 van Coherente? Is het college van plan om een extra subsidie te 
geven om het gat in de begroting van Coherente te dichten of in ieder geval kleiner te maken? Of gebeurt dit op een 
andere manier? Wat betekent e.e.a. voor de activiteiten van Coherente?

D66


