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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 

GEZAMENLIJKE VOORBEREIDING ONTWIKKELING DE NIEUWE KERN 

 

  

Totstandkomingsvoorbehoud: 

Deze overeenkomst komt eerst tot stand, nadat het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Ouder Amstel en de gemeente Amsterdam alsmede 

de directies van NS Vastgoed B.V., AFC Ajax N.V., Borchland Vastgoed B.V. en 

VolkerWessels Vastgoed B.V. hebben besloten tot het aangaan daarvan en 
Partijen de overeenkomst rechtsgeldig hebben ondertekend. 

 

 
De ondergetekenden: 

      

 

A. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Ouder-Amstel, rechtsgeldig ver-

tegenwoordigd door wethouder M. van der Weele, op grond van artikel 171 van de 

Gemeentewet bevoegd tot vertegenwoordiging van de gemeente Ouder-Amstel, 

handelend ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Ouder-Amstel d.d. XXXXX, hierna te noemen: de Gemeente 

 

B. De naamloze vennootschap AFC Ajax N.V., gevestigd te Amsterdam, Arena Boule-

vard 29, 1101 AX, kvk nummer 33302453, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer J. Slop, de heer M. Overmars, de heer E. Van der Sar en de heer R.W.H. Arisz, 

hierna te noemen: Ajax 

 

C De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Amsterdam, rechtsgeldig verte-

genwoordigd door wethouder E. Van der Burg, op grond van artikel 171 van de 

Gemeentewet bevoegd tot vertegenwoordiging van de gemeente Amsterdam, han-

delend ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van de ge-

meente Amsterdam d.d. XXXXX, hierna te noemen: Amsterdam 

 

D De besloten vennootschap NS Vastgoed B.V. gevestigd te Utrecht, Stationshal 17, 

3511 CE, kvk nummer 30047635, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de  heer P. 

Mulder, hierna te noemen: NS 

 

E De besloten vennootschap VolkerWessels Vastgoed B.V., gevestigd te Nieuwegein, 

Ringwade 4, 3439 LM, kvk nummer 09073602, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de heer M.H. Schipper en de heer H.J.W.B. Spanjers, hierna te noemen: Volker-

Wessels Vastgoed, voor deze overeenkomst handelend namens zichzelf en als op-

tiehouder van de besloten vennootschap Borchland Vastgoed B.V  hetgeen blijkt uit 

bijgevoegde verklaring (bijlage 7), hierna te noemen: VolkerWessels Vastgoed. 

 

Hierna afzonderlijk of gezamenlijk te noemen als Partij dan wel Partijen; 

 

In aanmerking nemende: 

 

- dat het gebied De Nieuwe Kern uit twee plandelen bestaat (bijlage 1); ‘De Nieuwe 

Kern deel I’, het zgn. ‘Plangebied’ (exclusief de volkstuinparken Dijkzicht, Ons Lust-

oord en De Federatie) en ‘De Nieuwe Kern deel II’ (volkstuinparken Dijkzicht, Ons 

Lustoord en De Federatie); 

 

- de Gemeente heeft de ambitie een stedelijke en duurzame ontwikkeling van het 

Plangebied te bewerkstelligen. Op de als bijlage 1A aangehechte tekening is het 
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Plangebied (dit is het gebied ‘De Nieuwe Kern’ exclusief de volkstuinparken Dijk-

zicht, Ons Lustoord en De Federatie) met arcering aangeduid; 

 

- Partijen zijn eigenaar van de gronden binnen het Plangebied, met dien verstande 

dat VolkerWessels Vastgoed een koopoptie heeft op de gronden die eigendom zijn 

van Borchland Vastgoed B.V. en zij deze overeenkomst (hierna: “de Samenwer-

kingsovereenkomst”) op grond daarvan ondertekent (bijlage 7). De Gemeente is 

naast eigenaar van gronden ook bevoegd gezag; 

 

- Partijen hebben het gezamenlijke voornemen om het Plangebied te ontwikkelen 

voor onder meer woningen, bedrijvigheid, recreatieve en sportieve voorzieningen, 

inclusief een uitbreiding van het sportcomplex van Ajax (“De Nieuwe Toekomst”). 

Een duurzame oplossing voor het evenementen parkeren maakt hiervan onderdeel 

uit; 

 

- De Gemeente zal, met het oog op dit gezamenlijke voornemen, planologische en 

andere publiekrechtelijke en juridische randvoorwaarden scheppen op basis waar-

van Partijen die gronden in het Plangebied in eigendom hebben, op eigen initiatief 

en voor eigen rekening en risico, (nieuw-)bouwprojecten binnen het exploitatiege-

bied (hierna: “het Exploitatiegebied”) kunnen (doen) realiseren, zulks in het kader 

van de ontwikkeling van het Plangebied als bedoeld in de Samenwerkingsovereen-

komst. Het Exploitatiegebied is weergegeven op de tekening aangehecht als bijla-

ge 2A; 

 

- Partijen hebben op 21 december 2016 de Intentieovereenkomst gezamenlijke voor-

bereiding ontwikkeling De Nieuwe Kern, (hierna: “de Intentieovereenkomst”) geslo-

ten, welke overeenkomst op 28 februari 2017 is geëindigd; 

 

- Partijen hebben met inachtneming van de Intentieovereenkomst een raamwerk 

(hierna: “het Raamwerk”) (bijlage 1B) opgesteld. Daarnaast hebben Partijen het 

Exploitatiegebied vastgesteld en een financieel exploitatiemodel (hierna: “het Ex-

ploitatiemodel”) opgesteld. Het Exploitatiemodel is gebaseerd op het Raamwerk. 

Het Exploitatiegebied is weergegeven op de tekening aangehecht als bijlage 2A. 

Het Exploitatiemodel is aangehecht als bijlage 2B.  

 

- Ajax is eigenaar van gronden binnen het Plangebied maar heeft op het moment van 

ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst geen grondeigendommen bin-

nen het Exploitatiegebied. Ajax heeft het voornemen om uit te breiden op gronden 

die wel binnen het Exploitatiegebied zijn gelegen en die op het moment van onder-

tekening van de Samenwerkingsovereenkomst eigendom zijn van Amsterdam (kort 

gezegd: de locatie van het huidige parkeerterrein P2). Indien en voor zover Ajax de 

hiervoor bedoelde gronden ten behoeve van de ontwikkeling van De Nieuwe Toe-

komst (gedeeltelijk) in erfpacht verkrijgt van Amsterdam voordat de Samenwer-

kingsovereenkomst zal zijn geëindigd zal die verkrijging er niet toe leiden dat Ajax 

op dat moment in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst alsnog zal wor-

den beschouwd als een “grondeigenaar in het Exploitatiegebied” en/of een “Partij 

binnen het Exploitatiegebied”. In het geval Amsterdam aan Ajax voornoemde gron-

den binnen het Exploitatiegebied uitgeeft, zal Amsterdam voor de gronden in kwes-

tie in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst blijven worden beschouwd als 

een “grondeigenaar in het Exploitatiegebied” en/of een “Partij binnen het Exploita-

tiegebied”.  

 

 

- De Gemeente is voornemens om een gebiedsgerichte structuurvisie en een startno-

titie aanpak traject bestemmingsplannen door haar gemeenteraad te laten vaststel-

len voor het Plangebied; 
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- Partijen wensen in de onderhavige Samenwerkingsovereenkomst afspraken te 

maken over het (plannings)proces welk proces ziet op onder meer de uitwerking 

van het Raamwerk en het Exploitatiemodel, vaststelling van de structuurvisie, vast-

stelling van de startnotitie aanpak traject bestemmingsplannen én ondertekening 

van de anterieure overeenkomsten m.b.t. de onderwerpen als benoemd in bijlage 

4. 

 

verklaren het volgende overeen te komen: 

 

Artikel 1. Doel van de overeenkomst 

 

1. Het doel van de Samenwerkingsovereenkomst is het vastleggen van afspraken tot 

het moment van vaststelling van de structuurvisie, van de startnotitie aanpak tra-

ject bestemmingsplannen én ondertekening van de anterieure overeenkomsten.  

 

Deze afspraken hebben betrekking op de volgende onderwerpen:  

a. De status van het Raamwerk en het bijbehorend Exploitatiemodel; 

b. Nadere uitwerking van het Raamwerk en van het Exploitatiemodel; 

c. Vaststellen van de structuurvisie en van de startnotitie aanpak trajectbe-

stemmingsplannen; 

d. Uitgangspunten over het (samenwerkings)proces;  

e. Totstandkoming van een exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12, eerste 

lid, Wro en anterieure overeenkomsten, als bedoeld in artikel 6.24, eerste 

lid, Wro; als mede 

f. Verdeling van de met het opstellen van voornoemde documenten gepaard 

gaande kosten. 

 

2. Daarnaast maken Partijen afspraken over de verrekening van bovenplanse kos-

ten De Nieuwe Kern II en het evenementenparkeren.  

 

Artikel 2. Raamwerk en Exploitatiemodel 

 

1. Partijen hebben het Raamwerk (bijlage 1B) en het daarop gebaseerde Exploita-

tiemodel (bijlage 2B) opgesteld waarmee zij de financiële haalbaarheid van de 

ontwikkeling en de realisatie van het Exploitatiegebied op basis systematiek van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (afdeling 

6.4 Wro, art. 6.12 t/m 6.25 en afdeling Grondexploitatie Bro art. 6.2.1 t/m art. 

6.2.12) hebben aangetoond. Partijen onderschrijven de ruimtelijke uitgangspunten 

zoals vastgelegd in het Raamwerk en onderkennen dat deze afwijken van de ruim-

telijke uitgangspunten zoals opgenomen in de op 12 december 2013 door de Ge-

meente vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Partijen komen overeen dat het 

Raamwerk het uitgangspunt vormt voor een nadere uitwerking van het Raamwerk 

en de door de Gemeente op te stellen structuurvisie voor het Plangebied. 

 

2. Het Exploitatiemodel bevat een eerste doorrekening van de financiële haalbaarheid 

van het Raamwerk en een opzet voor het kostenverhaal conform de Wro/Bro. De 

onderliggende systematiek zal verder worden uitgewerkt. Voor de boven- en bin-

nenplanse kostenverevening geldt dat De Nieuwe Kern als één complex, zoals 

weergeven op de tekening die het Exploitatiegebied weergeeft (bijlage 2A), wordt 

beschouwd en dat Partijen gezamenlijk nader conform de Wro/Bro zullen uitwerken 

welke kostenposten volgens welke proportionaliteitspercentages en verdeelsleutels 

zullen worden verevend. 

 

3. Partijen komen overeen dat de verdere gezamenlijke voorbereiding van de ontwik-

keling van het Plangebied zal plaatsvinden met toepassing van het systeem van 

kostenverhaal van de Wro/Bro.  
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4. Uitgangspunt is dat de Gemeente een exploitatieplan zal opstellen conform de 

Wro/Bro. Voor zover met één of meerdere grondeigenaren binnen het Exploitatie-

gebied geen overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van een anterieure 

overeenkomst als bedoeld in artikel 8, zullen de desbetreffende exploitatiekosten 

worden verhaald op basis van het onherroepelijke exploitatieplan.  

 Ajax zal, als Partij die thans geen grondeigendommen in het Exploitatiegebied 

heeft, niet worden betrokken bij het kostenverhaal ingevolge de Wro/Bro, via een 

exploitatieplan noch via een anterieure overeenkomst. 

 

5. Uitgangspunt is dat Partijen eigen gronden binnen het Exploitatiegebied bouw- en 

woonrijp maken en herontwikkelen. Partijen hebben geen bouwplicht / realisatie-

plicht. 

 

6. Iedere Partij spreekt de intentie uit om delen van eigen gronden aan een andere 

Partij te leveren, mochten de betrokken Partijen dat nodig achten om een bepaalde 

ontwikkeling mogelijk te maken. Levering vindt plaats indien en voor zover over de 

voorwaarden van levering finale overeenstemming wordt bereikt tussen de betrok-

ken Partijen. 

 

Artikel 3. Op te stellen documenten en uit te voeren handelingen  

 

1. Partijen komen het volgende overeen: 

a. Amsterdam neemt een principebesluit over de uitgangspunten op hoofdlijnen 

voor deelname in de ontwikkeling en realisatie van het Plangebied, onder 

voorbehoud van nadere besluitvorming omtrent haar verdere deelname indien 

de ontwikkeling van het Plangebied concretere vormen aanneemt; 

b. Partijen werken het Raamwerk en het Exploitatiemodel nader uit; 

c. De Gemeente stelt een gebiedsgerichte structuurvisie op voor het Plangebied 

inclusief een milieueffectrapportage; 

d. De Gemeente stelt een startnotitie aanpak traject bestemmingsplannen op 

(bestemmingsplanstrategie); 

e. De Gemeente stelt een communicatieplan op; alsmede 

f. De Gemeente stelt een gedetailleerde planning op gebaseerd op bijgevoegde 

planning (bijlage 3). 

 

2. De uitwerking van het Raamwerk en het Exploitatiemodel, de startnotitie aanpak 

traject bestemmingsplannen, het communicatieplan en de gedetailleerde planning 

vindt plaats door de Gemeente in afstemming met de overige Partijen. De overige  

Partijen dienen de voorgenoemde documenten goed te keuren alvorens deze kun-

nen worden vastgesteld. De Gemeente legt de gebiedsgerichte structuurvisie en mi-

lieueffectrapportage voorafgaand aan het behandelen en vaststellen door haar ge-

meenteraad ter beoordeling aan de overige Partijen voor. De Gemeente streeft er 

naar, met inachtneming van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden, zoveel 

mogelijk rekening te houden met eventuele opmerkingen van de overige Partijen 

en maakt inzichtelijk wat er met deze opmerkingen door haar is gedaan. 

 

Artikel 4. Randvoorwaarden van Partijen 

 

1. De randvoorwaarde voor betrokkenheid van de Gemeente bij de gebiedsontwikke-

ling van De Nieuwe Kern is dat zij de ontwikkeling van het Exploitatiegebied kos-

tenneutraal wil laten realiseren zonder financiële risico’s, waarbij zij niet streeft 

naar winstmaximalisatie maar naar een voor haar minimaal kosten neutrale ont-

wikkeling. Uitgangspunt is dat de Gemeente de openbare ruimte in het Exploitatie-

gebied voor eigen rekening gaat beheren. Voor zover de desbetreffende gronden 

eigendom zijn van een andere Partij, zal deze andere Partij meewerken aan de le-

vering van deze gronden aan de Gemeente, indien en voor zover over de voor-
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waarden van levering finale overeenstemming wordt bereikt tussen betrokken Par-

tijen. 

 

2. De randvoorwaarden voor betrokkenheid van Amsterdam bij de gebiedsontwikke-

ling van De Nieuwe Kern zijn: 

a. Financiële verrekening van de gebiedsontwikkeling van De Nieuwe Kern vindt 

plaats volgens een door de Gemeente op te stellen exploitatieplan conform de 

Wro/Bro;  

b. De gebiedsontwikkeling voorziet in: 

 -  aansluiting op de stad via Amstelcorridor (Amstel-AMC); 

 -  lokale, regionale en bovenregionale sportvoorzieningen (bovenregionale 

sportvoorzieningen als bedoeld in artikel 7); 

 -  voldoende parkeervoorzieningen voor evenementen (artikel 6); 

 -  het faciliteren van de groeiambitie van Ajax; alsmede 

-  een onherroepelijk bestemmingsplan welke woningbouw binnen de 20Ke con-

tour binnen Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) mogelijk maakt. 

 

3. De randvoorwaarde voor betrokkenheid van NS en VolkerWessels bij de gebieds-

ontwikkeling van De Nieuwe Kern is een haalbare businesscase.  

  

Artikel 5. Verrekening bovenplanse kosten De Nieuwe Kern deel II 

 

1. De Nieuwe Kern zal worden ontwikkeld in twee delen. Het eerste deel van De Nieu-

we Kern (exclusief de volkstuinparken Dijkzicht, Ons Lustoord en De Federatie) is 

het Plangebied als aangegeven in bijlage 1A.                                                                                                             

Het tweede deel van De Nieuwe Kern (volkstuinparken Dijkzicht, Ons Lustoord en 

De Federatie) is aangegeven als “De Nieuwe Kern deel II” in bijlage 1. Indien De 

Nieuwe Kern deel II ontwikkeld wordt, heeft deze ontwikkeling profijt van boven-

planse investeringen die in en om het Plangebied zijn/worden gedaan door de 

grondeigenaren in het Exploitatiegebied. Deze investeringen hebben momenteel be-

trekking op de kosten van de fietsbrug over de A2, de upgrade van de Holterberg-

weg, de realisatie van de wijkontsluiting tussen spoor en volkstuinparken en de 

verlenging van de Joan Muyskensweg. Indien hier wijzigingen in optreden door na-

dere planuitwerking zullen de grondeigenaren in het Exploitatiegebied in overleg 

treden over de consequenties daarvan voor deze doorberekening.  

 

2. De grondeigenaren in het Exploitatiegebied zijn overeengekomen dat in het geval 

De Nieuwe Kern deel II al dan niet gedeeltelijk tot ontwikkeling komt, en mits er is 

voldaan aan de hierna in lid 3 genoemde voorwaarden, een vaste eenmalige bijdra-

ge vanuit Amsterdam (als de grondeigenaar van  De Nieuwe Kern deel II) wordt 

gedaan aan deze bovenplanse kosten van het Plangebied. 

 

3. In de notitie “Indicatie effect woningbouw fase 2 op kostenverhaal, BBN dd. 03 mei 

2017” (bijlage 8) wordt de methodiek voor het vaststellen van de hoogte van de in 

lid 2 bedoelde bijdrage toegelicht. De hoogte van de uiteindelijke bijdrage wordt 

conform voornoemde methodiek en conform Wro/Bro bepaald op basis van de 

nieuwe verdeelsleutel die ontstaat nadat de grondopbrengsten m.b.t. De Nieuwe 

Kern II zijn vastgesteld. Op basis van deze nieuwe verdeelsleutel worden de bo-

venplanse kosten als bedoeld in lid 1 door Amsterdam betaald aan de grondeigena-

ren in het Exploitatiegebied danwel hun rechtsopvolgers conform artikel 14 van de-

ze Samenwerkingsovereenkomst. Als voorwaarde voor het doen van deze bijdrage 

door Amsterdam geldt dat: 

a. Amsterdam slechts gehouden is de hiervoor toegezegde bijdrage te doen in-

dien de grondexploitatie van De Nieuwe Kern deel II een positief plansaldo 

kent; alsmede 

b. In het geval het plansaldo van de grondexploitatie positief is, doch onvol-

doende om de volledige bijdrage aan bovenplanse investeringen te kunnen 
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voldoen, wordt de bijdrage van Amsterdam gemaximaliseerd tot het positieve 

plansaldo van de grondexploitatie. 

 

4. Amsterdam is de bijdrage verschuldigd aan de grondeigenaren in het Exploitatiege-

bied. De bijdrage is verschuldigd op het moment van vaststelling van het exploita-

tieplan van De Nieuwe Kern deel II c.q. het sluiten van een anterieure overeen-

komst voor De Nieuwe Kern deel II tussen Amsterdam en de Gemeente. De bijdra-

ge zal met terugwerkende kracht worden geïndexeerd (BDB index), vanaf het mo-

ment waarop de desbetreffende bovenplanse kosten waar De Nieuwe Kern deel II 

profijt van heeft, worden betaald door de grondeigenaar in kwestie (e.e.a. conform 

de anterieure overeenkomst voor De Nieuwe Kern deel I dan wel het exploitatieplan 

van De Nieuwe Kern deel I).   

 

5.  Het bepaalde in dit artikel vervalt van rechtswege na 20 jaar na de datum van 

vaststelling van het exploitatieplan De Nieuwe Kern deel I.   

 

Artikel 6. Evenementenparkeren  

 

1. In het Plangebied verdwijnen de parkeerterreinen P2, Amstelborgh/Borchland, P-

Plus en P-bus om plaats te maken voor andere functies. Deze parkeerterreinen 

hebben een gezamenlijke capaciteit van 3.300 parkeerplaatsen t.b.v. m.n. evene-

menten parkeren en busparkeerplaatsen. Partijen onderschrijven de opgave om de-

ze parkeercapaciteit in het Plangebied en maximaal in de noordwestkant van de 

parkeerruit ArenA-Poort West (bijlage 9) terug te brengen. 

 

2. Partijen zijn overeengekomen om een gebouwde parkeervoorziening op te nemen 

op de locatie van het huidige sportpark Strandvliet. De realisatie van deze gebouw-

de parkeervoorziening dient ter compensatie van de evenementen parkeerplaatsen 

die op het parkeerterrein P2 verloren gaan als gevolg van de uitbreiding van sport-

park De Toekomst. De capaciteit van de gebouwde parkeervoorziening bedraagt 

minimaal 2.000 autoparkeerplekken.  

 

3. Amsterdam is voornemens de gebouwde parkeervoorziening als benoemd in lid 2 

op eigen gronden te realiseren en te exploiteren. Partijen onderkennen dat de reali-

satie en exploitatie van de gebouwde parkeervoorziening op dit moment leidt tot 

een negatieve businesscase. Partijen beamen tevens dat deze gebouwde parkeer-

voorziening in vergelijking met een maaiveldparkeervoorziening tot een optimalisa-

tie van het Exploitatiegebied in het Plangebied leidt. Partijen onderkennen dat de 

ontsluitingsweg(en) van en naar de gebouwde parkeervoorziening onderdeel uit-

maakt van het openbaar gebied en is opgenomen in het Exploitatiemodel. 

 

4. Amsterdam is voornemens (een deel van) de bestaande sportvoorzieningen op het 

huidige sportpark Strandvliet, bestaande uit drie voetbalvelden en zes tennisbanen, 

op het dak van de gebouwde parkeervoorziening als benoemd in lid 2 terug te 

brengen. Amsterdam zal deze sportvoorzieningen voor eigen rekening en risico rea-

liseren en exploiteren. Indien bij de verdere detaillering van de parkeervoorziening 

blijkt dat het dak onvoldoende ruimte biedt om (een deel van) de bestaande sport-

voorzieningen te realiseren, wordt in de directe nabijheid van de parkeervoorzie-

ning een geschikte locatie gezocht met het huidige uitgangspunt van vergelijkbaar 

dubbel grondgebruik. Amsterdam zal de sportvoorzieningen in kwestie eveneens 

voor eigen rekening en risico realiseren en exploiteren.  

 

5. Partijen zijn overeengekomen om minimaal 15.000 m² bvo aan kantorenfuncties 

toe te voegen in de directe nabijheid van de gebouwde parkeervoorziening. Ener-

zijds wordt hiermee het financiële nadeel voor het complex, als gevolg van de ne-

gatieve grondwaarde voor de gebouwde parkeervoorziening, gedeeltelijk gecom-

penseerd. Anderzijds zorgt het toevoegen van kantorenfunctie voor een optimalisa-
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tie van het dubbelgebruik van de gebouwde parkeervoorziening. Partijen stellen als 

voorwaarde dat de toevoeging van kantorenfuncties nabij de gebouwde parkeer-

voorziening, evenals de kantorenfuncties bij station Duivendrecht, volledig mogelijk 

wordt gemaakt door de inzet van “transformatiemeters kantoren” van de Gemeen-

te. Amsterdam zet geen eigen transformatiemeters in om de kantorenopgave in het 

Plangebied mogelijk te maken. Op het moment dat er geen transformatieruimte be-

schikbaar komt bij de Gemeente voor de bouw van de minimaal 15.000 m² bvo 

kantorenfuncties dan wel de benodigde kantoor vierkante meters niet toegestaan 

zijn vanuit het Platform Bedrijven Kantoren (hierna “Plabeka”), zijn Partijen geza-

menlijk verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing voor het financiële 

nadeel van de gebouwde parkeervoorziening. 

Amsterdam en de Gemeente zullen samenwerken en zich gezamenlijk inspannen 

om voor zover vereist goedkeuring op regionaal niveau te verkrijgen voor het kan-

toorvolume in het Exploitatiegebied. Hiertoe zullen zij gezamenlijk de "zacht-hard" 

procedure voeren als bedoeld in het Plabeka 3.0 en/of dit langs andere weg bevor-

deren. 

  

6. Partijen zijn overeengekomen dat voor de resterende 1.300 evenementenparkeer-

plaatsen en het busparkeren een nader te bepalen locatie op maaiveld en maximaal 

de noordwestkant van de parkeerruit ArenA-Poort (bijlage 9) wordt gezocht. Deze 

locatie hoeft zich niet persé op Amsterdams grondgebied te bevinden. Uitgangspunt 

is om deze locatie vorm te geven als openbaar gebied, welk gebied wanneer nodig 

ingezet kan worden als parkeerterrein ten behoeve van evenementen. Partijen zijn 

overeengekomen dat de aankoop- en inrichtingskosten van deze locatie onderdeel 

vormen van de exploitatieopzet, indien en voorzover de locatie een openbare func-

tie krijgt. Indien de locatie niet een openbare functie verkrijgt, zal Amsterdam de 

parkeerplaatsen voor eigen rekening en risico realiseren en komen de kosten niet 

terug in de exploitatieopzet. Indien blijkt dat als gevolg van het dubbelgebruik met 

evenementenparkeren er meerkosten ontstaan om parkeren op deze locaties moge-

lijk te maken, zullen deze meerkosten in principe ten laste komen van Amsterdam 

en geen onderdeel uitmaken van de exploitatieopzet. In de planuitwerking zullen 

Partijen nadere afspraken maken over deze doorbelasting. 

Partijen onderschrijven dat de gebouwde parkeervoorziening, de evenementenpar-

keerplaatsen op maaiveld en het busparkeren in het Plangebied bereikbaar moeten 

zijn. Dit geldt ook voor het risicobusparkeren en de logistieke route voor de Johan 

Cruijff ArenA in het aanpalende gebied. 

 

Artikel 7. Bovenregionale sportvoorzieningen 

 

1. Amsterdam heeft de wens, als bedoeld in artikel 4.2, om naast lokale en regionale 

ook bovenregionale sportvoorzieningen in te passen in het Plangebied. Amster-

dam en de Gemeente doen samen nader onderzoek naar de mogelijkheden voor 

een toevoeging en de financiële haalbaarheid van bovenregionale sportvoorzienin-

gen in het Plangebied. Het betreft een onderzoek naar de inpasbaarheid van bij-

voorbeeld een ijsbaan en -hal en/of een binnen sportcomplex/sporthal.  

 

 

Artikel 8. Anterieure overeenkomsten 

 

1. Partijen binnen het Exploitatiegebied spannen zich in om anterieure overeenkom-

sten te sluiten met de Gemeente in haar rol van bevoegd gezag. In deze anterieure 

overeenkomsten worden in ieder geval de onderwerpen opgenomen als omschreven 

in bijlage 4. 

 

2. Partijen binnen het Exploitatiegebied zijn bevoegd hun positie (rechten en verplich-

tingen) uit de te sluiten anterieure overeenkomsten over te dragen aan derden 

(contractsoverneming) onder de voorwaarden als opgenomen in artikel 14. 
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3. Partijen binnen het Exploitatiegebied kunnen via de Gemeente de gesloten anteri-

eure overeenkomsten inzien, waarbij geen kopieën zullen worden verstrekt. Iedere 

Partij binnen het Exploitatiegebied zal de inhoud van de door de andere Partij(en) 

binnen het Exploitatiegebied gesloten anterieure overeenkomsten geheim houden.  

 

Artikel 9. Duurzaamheid 

 

1. Partijen hebben met elkaar een duurzaamheidsparagraaf opgesteld, aangehecht als 

bijlage 5. Partijen zijn voornemens om het Plangebied te realiseren op een duur-

zame en innovatieve wijze. Hierbij zijn twee speerpunten leidend: circulaire ge-

biedsontwikkeling en gezondheid. Hierbinnen is bijzondere aandacht voor de on-

derwerpen luchtkwaliteit, water, bereikbaarheid en leefbaarheid. De ambities, pres-

taties en taakverdeling met betrekking tot voornoemde speerpunten worden uitge-

werkt door Partijen gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst en 

vertaald door de Gemeente in de op te stellen structuurvisie.  

 

Artikel 10. Kostenverdeling  

 

Vertrouwelijk artikel. Zie hiervoor de bijlage.  

 

Artikel 11. Aanvang en duur van de Samenwerkingsovereenkomst 

 

1. De Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening 

daarvan door Partijen en eindigt op het moment dat de structuurvisie en de start-

notitie aanpak traject bestemmingsplannen  zijn vastgesteld door de gemeenteraad 

van de Gemeente én de anterieure overeenkomsten zijn ondertekend met Partijen 

als bedoeld in artikel 8.   

 

2. Ingeval van beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst, zijn Partijen niet tot 

vergoeding van kosten en/of schade ten opzichte van elkaar gehouden en kan geen 

van de Partijen nog enig recht aan het bepaalde in de Samenwerkingsovereen-

komst ontlenen.  

 

3. Iedere Partij is bevoegd de Samenwerkingsovereenkomst tussentijds te beëindigen 

met onmiddellijke ingang. De Partij binnen het Exploitatiegebied die overgaat tot 

beëindiging heeft geen recht op teruggave van reeds betaalde bedragen en is ge-

houden over te gaan tot betaling van nog niet betaalde bedragen aan de Gemeente 

als bedoeld in artikel 10 lid 1.  

 

4. Beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst of de daaruit voortvloeiende 

overeenkomsten laat de verplichting van Amsterdam tot betaling zoals opgenomen 

in artikel 5 onverlet.   

 

Artikel 12. Overleg- en communicatiestructuur 

 

1. Partijen hebben in ieder geval eenmaal in de vier weken overleg. Het overleg be-

staat uit een projectgroep met één procesverantwoordelijke per partij en een of 

meer werkgroep(en) die de projectgroep van input voorzien. De projectgroep komt 

elke 4 weken bijeen. Uitgangspunt is dat de projectgroep op basis van unanimiteit 

besluiten neemt, met dien verstande dat aan Ajax slechts een stem in de besluit-

vorming toekomt indien het zaken betreft die direct van invloed kunnen zijn op de 

belangen van de Ajax. Tot die belangen behoren in dit verband:  

 - alle zaken die direct zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van De Nieuwe 

Toekomst zelf; 
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 - het waarborgen van privacy op gedeelten van het huidige sportpark en/of De 

Nieuwe Toekomst waar activiteiten van (de profsectie van) Ajax worden ont-

plooid;  

 - het waarborgen van een goede bereikbaarheid, ontsluiting en parkeersituatie 

in relatie tot het huidige sportpark en/of De Nieuwe Toekomst;  

 - het waarborgen van de veiligheid op en rondom het huidige sportpark en/of 

De Nieuwe Toekomst; 

 - de (toekomstige) fysieke aansluiting van de aangrenzende percelen op het 

huidige sportpark en/of De Nieuwe Toekomst en vice versa, inclusief noodza-

kelijke watergangen en ondergrondse infrastructuur en energievoorziening,  

 - de duurzaamheid van de ontwikkeling van de Nieuwe Toekomst en de directe 

omgeving daarvan; alsmede 

 - ontwikkelingen in De Nieuwe Kern die programmatisch samenhangen met de 

ontwikkeling van De Nieuwe Toekomst, zoals de ontwikkeling van een ge-

meentelijke sporthal en bepaalde maatschappelijke functies in het woonge-

bied. 

  

2. De Gemeente is belast met het organiseren, agenderen en notuleren van het over-

leg van de projectgroep. 

 

3. Verslagen van de bijeenkomsten van de overleggen worden telkens binnen één 

week na overleg in concept door de Gemeente rondgezonden en met inachtneming 

van de opmerkingen van de andere Partijen daarop, ter gelegenheid van het eerst-

volgende overleg gezamenlijk vastgesteld. 

 

4. Een werkgroep bestaat uit een inhoudelijk specialist van elke partij plus de eventu-

eel (indien nodig) voor desbetreffende activiteit extern ingehuurde deskundige, in-

dien de werkgroep in kwestie daartoe besluit en dit binnen het taakstellende budget 

past. 

 

5. Uitgangspunt is dat Partijen niet gehouden zijn om geheimhouding in acht nemen, 

zulks met uitzondering van koersgevoelige informatie, voor hetgeen in de werk-

groepen en projectgroep wordt besproken en uitgewisseld, tenzij anders in de pro-

jectgroep wordt besloten. Voor Amsterdam en de Gemeente geldt voorts dat even-

tuele geheimhouding niet afdoet aan hun verplichtingen op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur.  

   

6. Iedere Partij heeft het recht een stuurgroep bijeen te roepen als het overleg in de 

 projectgroep hier aanleiding toe geeft. In de stuurgroep hebben zitting: 

- bestuurlijk verantwoordelijke Ouder-Amstel; 

- bestuurlijk verantwoordelijke Amsterdam; 

- verantwoordelijk bestuurder/directeur Ajax; 

- verantwoordelijk directeur NS; 

- verantwoordelijk directeur VolkerWessels Vastgoed; alsmede 

- eventueel hun adviseurs als toehoorders. 

  

7. Besluiten met financiële gevolgen voor Partijen, en/of besluiten die de formele 

bevoegdheden van (een) Partij(en) betreffen, dienen, voor zover de desbetreffende 

Partij daarbij betrokken is, ter interne (hogere) besluitvorming te worden voorge-

legd aan de bevoegde organen van de betrokken Partijen alvorens Partijen kunnen 

worden gebonden.  

 

Artikel 13. Publiekrechtelijke vrijheid gemeente Ouder-Amstel 

 
1. De Gemeente behoudt bij de nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst en 

eventuele vervolgovereenkomsten volledig haar publiekrechtelijke bevoegdheden, 

taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente 
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geen sprake van toerekenbare tekortkoming zal zijn en de Gemeente tot geen en-

kele vergoeding van enige schade, kosten en rente van enige Partij is gehouden, 

indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist, dat de Gemeente publiek-

rechtelijk (rechts-)handelingen verricht of nalaat, die niet in het voordeel zijn van 

de aard of de strekking van de Samenwerkingsovereenkomst of van de voortgang 

en/of uitvoering van de gebiedsontwikkeling.  

 

2. De Samenwerkingsovereenkomst en eventuele vervolgovereenkomsten laten on-

verlet dat Partijen gehouden zijn om de (Europese) regelgeving op het gebied van 

aanbestedingsrecht, mededinging en staatssteun na te leven. Het naleven van deze 

verplichtingen levert op geen enkele wijze tekortkoming op in de nakoming van de 

verplichtingen van de desbetreffende Partij uit hoofde van de Samenwerkingsover-

eenkomst of eventuele vervolgovereenkomsten en zal niet leiden tot gehoudenheid 

van de desbetreffende Partij tot vergoeding van schade, kosten en rente aan enige 

andere Partij. 

 

Artikel 14. Overdracht rechten en verplichtingen  

 

1. Het is een Partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de overige 

Partijen niet toegestaan rechten en verplichtingen uit de Samenwerkingsovereen-

komst over te dragen aan derden. Toestemming zal worden verleend, tenzij er 

grond is om aan te nemen dat de Samenwerkingsovereenkomst door de aspirant-

rechtsopvolger niet of niet volledig kan of zal worden nageleefd dan wel zwaarwe-

gende bedenkingen bestaan ten aanzien van de integriteit van de aspirant-

rechtsopvolger. De Partij die toestemming weigert dient aan de overige Partijen 

schriftelijk te motiveren op welke gronden toestemming wordt onthouden. Eventue-

le voorwaarden mogen slechts strekken tot zekerheid van de naleving van de Sa-

menwerkingsovereenkomst. 

 

 

Artikel 15. Toepasselijk recht, geschillenregeling, bijlagen en overwegingen 

 

1. Op de Samenwerkingsovereenkomst en op alle overeenkomsten welke daaruit 

voortvloeien c.q. welke daarmee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. 

 

2. Alle uit de Samenwerkingsovereenkomst, dan wel uit overeenkomsten welke daar-

uit voortvloeien c.q. welke daarmee samenhangen, voortvloeiende geschillen zullen 

worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

3. De overwegingen en bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Samen-

werkingsovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de bij-

lagen en de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst, prevaleert de tekst van de 

Samenwerkingsovereenkomst.  

 

Aldus opgemaakt en ondertekend in vijfvoud: 

 

 

Plaats: 

 

 

Datum: 

Namens de gemeente Ouder-Amstel: 

 

 

 

 

M. van der Weele, projectwethouder De Nieuwe Kern  
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Plaats: 

 

 

Datum: 

Namens de gemeente Amsterdam: 

 

 

 

E. van der Burg, wethouder  

 

 

 

Plaats: 

 

 

Datum: 

 

 

Namens AFC Ajax NV: 

 

 

 

 

E. van der Sar, Algemeen directeur 

 

 

 

 

 

R. Arisz, Operationeel directeur 

 

 

 

Plaats: 

 

 

Datum: 

 

 

Namens de NS: 

 

 

 

 

P. Mulder, Directeur Vastgoed  

 

 

 

 

Plaats: 

 

 

Datum: 
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Namens VolkerWessels Vastgoed 

 

 

 

 

 

M.H. Schipper, directeur  

 

 

 

 

 

 

H.J.W.B. Spanjers, adjunct-directeur
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Bijlagen: 

1  De Nieuwe Kern in twee delen d.d. 6 juli 2017 

1A Tekening Plangebied De Nieuwe Kern d.d. 31 mei 2017  

1B Raamwerk en bijbehorende tekening d.d. 11 juli 2017  

2A Tekening Exploitatiegebied d.d. 13 juni  

2B Exploitatiemodel d.d. 30 juni 2017  

3 Planning d.d. 11 juli 2017  

4 Overzicht onderwerpen in anterieure overeenkomsten d.d. 11 juli 2017 

5 Duurzaamheidsparagraaf d.d. 11 juli  

6 Begroting en verdeelsleutel kosten d.d. 11 juli 2017  

7 Volmacht VolkerWessels Vastgoed d.d. 9 november 2016 

8 Indicatie effect woningbouw fase 2 op kostenverhaal BBN d.d. 3 mei 2017 

9  Tekening overloop evenementenparkeren d.d. 11 juli 2017 

 

 


